
Kooperatif tüzüğü (Kurulum sözleşmesinin eki)

Madde 1 İşletme adı ve ikametgahı
Kooperatifin ticari adı Doktorlar Osuuskunta olup, merkezi Helsinki'dir.

Madde 2 İş Alanı
Kooperatifin esas gayesi, ideolojik bir amacın ortak gerçekleştirilmesidir(28.12.2001/1488 OKL
1. fasıl 2. madde). Kooperatifin amacı üyelerin ihtiyaç duyduğu kolaylıkları ve üyelerin
faaliyetlerini destekleyen diğer işlev ve hizmetleri ve diğer tüm yasal iş faaliyetlerini sağlayarak
üyelerin mesleki becerilerini kullanmalarını sağlamaktır. Kooperatif, hizmetlerini kooperatif üyesi
olmayanlara da sunabilir.

Madde 3 Üyelik
Kooperatif üyeliğine kabul, kooperatifin olağan veya olağanüstü toplantı kararı ile kooperatif
genel kurulu veya yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır (OKL'nin 5. Fasıl, 4. ve 5. Maddeleri).
Bir üyenin üyeliğinin sonlanmasına veya sonlandırılmasına, kooperatifin sonbahar yıllık genel
kurulunun vereceği karara bağlı olarak, kooperatif genel kurulu veya yönetim kurulu tarafından
karar verilir. Kooperatife üye olmak isteyenlerin Kurul'a yazılı başvuruda bulunmaları
gerekmektedir. Üye, kooperatife katıldıktan bir yıl sonra Kurula yazılı olarak bildirerek
kooperatiften ayrılma hakkına sahiptir.
Kooperatifin çıkarlarına aykırı hareket eden, tüzüğüne aykırı davranan, görevini haklı bir sebep
olmaksızın ifa etmeyen, kooperatifin malına zarar veren veya bir yıl boyunca kooperatif
hizmetlerinden yararlanmayan bir üyenin üyeliği feshedilebilir.

Madde 4 Kooperatif katılım payı ücreti
Üye en az 100 EUR katılım payı ile kooperatife katılmakla yükümlüdür. Katılım payı, üyeliğe
kabul edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tek taksitte ödenir. Kooperatif katılım payına
kooperatifin yıllık toplantısında alınan kararla getiri(fazlalık) ödenir. Üyeliğin sona ermesi
halinde, kooperatif, üyeliğin sona erdiği mali yılın bitiminden bir yıl sonra, Kooperatifler
Kanununda belirtilen şartlara göre üye tarafından ödenen katılım payını iade etmekle
yükümlüdür. Üyenin istifası / çıkarılmasından önceki son onaylanan mali tablolarda kooperatifin
üye sayısına bölünen öz sermayesi, üyenin ödediği katılım payını aşıyorsa, iade edilecek tutar
aradaki fark kadar artırılır.

Madde 5 Ek katılım payı ücreti
Yönetim Kurulu'nun muvafakati ile bir üye, bir veya daha fazla 50 EUR katılım payı ödemesi ile
kooperatifin faaliyetlerine katılma hakkına sahiptir.
Genel Kurul, verilecek pay sayısı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verir. Ek katılım payı
ödemesi, kurulun muvafakati ile 30 gün içinde kooperatifin hesabına yapılmalıdır.
Ek katılım payı ödemeleri, getiri (fazlalık) bakımından katılım payı ödemeleriyle aynı getiriyi
sağlayacaktır. Üyeliğin sona ermesi halinde, kooperatif, üyeliğin sona erdiği mali yılın bitiminden
bir yıl sonra, Kooperatifler Kanunu’nda belirtilen şartlara göre üye tarafından ödenen katılım
payını iade etmekle yükümlüdür.



Kooperatifi başka bir kooperatifle birleşmesi, bölünmesi, limited şirket olması, tasfiyeye girmesi
veya tasfiye işlemi olmaksızın sicilden çıkarılması halinde, ek katılım payı kooperatifiin asıl
katılım payı gibi işlem görür.

Madde 6 Ekstra ücret
Kooperatif, üyelerinden herhangi bir ek veya ekstra ücret talep etmez.

Madde 7 Üyelik kayıt ücreti
Üyelerden üyelik katılım ücreti ile aynı anda bir defaya mahsus olmak üzere 200 EUR tutarında
bir üyelik kayıt ücreti alınacaktır. Üyelik kayıt ücreti iade edilmez.
Kurucu üyelerden üyelik kayıt ücreti alınmaz.

Madde 8 Ek ödeme yükümlülüğü
Üyeler, kooperatifin borç ve taahhütlerinden şahsen sorumlu değildir.

Madde 9 Yedek Fon
Kooperatifin yasal yedek akçesi olmalıdır. Yedek akçe, bir önceki yılın bilanço zararı
düşüldükten sonra kalan yıllık fazlanın(getirinin) %5'i oranında artırılır.

Madde 10 Fazlalık
Kooperatifin yıllık fazlası(getirisi), önce yasanın gerektirdiği şekilde yedek fona aktarılır,
ardından kooperatifin toplantı kararına göre katılım payı getirisi ödemesine ayrılır ve geri
kalanını da kooperatifin kararına göre kooperatifin kullanımına bırakılır. İhtiyaç duyulması
halinde, fazlalık(getiri) kooperatif faaliyetlerine ve üye katılım payı artırımına  iştirak eden
üyelere iade edilebilir.

Madde 11 Kooperatif tarafından hizmetleri karşılığında alınan ücretler
Kooperatiften alınan hizmetlere ilişkin fiyat ve fiyatlandırma kriterleri, kooperatif toplantısında
verilen fiyatlandırma kriterlerine göre kooperatif yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Madde 12 Kooperatif toplantıları
Kooperatifin olağan toplantıları ilkbahar ve sonbahar toplantılarıdır.
İlkbahar ve güz toplantıları her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.
İlkbahar toplantısı Mayıs sonundan önce ve sonbahar toplantısı Kasım sonundan önce
yapılacaktır. Kooperatif, Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü veya üyelerin onda birinin yazılı
olarak talep etmesi veya kanunen gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanır.
Toplantılar Helsinki'de yapılacaktır. Toplantıya posta veya telekomünikasyon ya da diğer teknik
yardım araçları katılabilir (OKL. Madde 5, Madde 17). Bir kooperatif toplantısında, bir üye en
fazla bir diğer üyeyi ve oy haklarını vekaleten temsil edebilir. Kooperatifin kurucu üyelerinden
her birinin toplantıda 20 oyu vardır, kurucu üyelerin dışındaki üyelerin toplantıda bir oy hakkı
vardır (OKL. Madde 5, Kısım 13).

Madde 13 Kooperatif ilkbahar ve sonbahar toplantısı



Kooperatifin bahar toplantısında aşağıdaki konular değerlendirilecektir:
- Önceki mali yıla ait yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve maliye denetçi raporu sunulması
- Mali tabloların onaylanmasına kararı
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevden ayrılması onaylanması kararı
- Fazlalığı kullanmaya veya zararı karşılamaya karar verilmesi
- Toplantı davetinde belirtilen diğer konuların değerlendirilmesi

Kooperatifin sonbahar toplantısında aşağıdaki konular değerlendirilecektir:
- Olası bir Başkan seçimine karar vermek
- Kooperatif için geniş kapsamlı veya önemli konuların Yönetim Kuruluna sunumuna karar
vermek
- Yönetim kurulu üyelerinin ve gerektiğinde mali denetçilerin ücretlerini belirlemek
- Yönetim Kurulu üye sayısını belirlemek
- Yönetim Kurulu'nun gerekli üyelerini ve yardımcılarını seçmek
- Kooperatifin hizmetleri için fiyatlandırma kriterlerine karar vermek
- Gerekirse mali denetçi ve denetçi yardımcısını seçmek
- Toplantı davetinde belirtilen diğer konuları değerlendirmek

Madde 14 Toplantı Bildirimi
Kooperatifin toplantı daveti, toplantıdan en az iki (2) hafta önce yönetim kurulu başkanı
tarafından imzalanan bir bildiri ile üyelere mektup veya e-posta ile gönderilir. Kooperatif
üyelerine yapılacak diğer iletişimler mektup veya e-posta ile gönderilecektir.

Madde 15 Yönetim Kurulu
Kurul, bir ile beş (1-5) üye ve gerektiğinde bir ile iki (1-2) yedek üyeden oluşur.
Kooperatifin güz toplantısında tüm takvim yılı için geçerli olacak Yönetim Kurulunu seçilir.
Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır ve üyelerin en az yarısının hazır bulunması ile
toplantı nisabı sağlanır. Kurul, kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Kurul, kooperatifi temsil eder ve faaliyetlerini yönetir. Kanunda ve tüzükte belirtilen görevlere ek
olarak, Kurul aşağıdakilerden sorumludur:
- Kooperatif genel kurulunun teklifi üzerine, kooperatifin genel müdürünü seçmek ve çalışma
koşullarını ve ücretini kararlaştırmak
- Kooperatif için geniş kapsamlı veya önemli kooperatif konularının genel kurul kararına
hazırlanmak
- Kooperatifi bir toplantıya çağırmak ve orada tartışılacak konuları hazırlamak
- Kooperatifin toplantısı için bir yıllık rapor ve mali tablolar ve fazlalığın kullanılması veya zararın
karşılanmasına ilişkin bir teklif hazırlamak
- Üyelerin ek katılım paylarını onaylamak
- Kooperatif genel kurulunun kararı ile üyelerin onaylanması ve çıkarılmasına karar vermek

Madde 16 Başkan
Başkan Yönetim Kurulu tarafından çıkarılan talimat ve düzenlemelere uygun olarak, OKL
6.Kısım Madde 17 uyarınca, kooperatifin gündelik yönetiminden sorumludur.



Madde 17 İşletme adı yazma
Kooperatifin ticaret unvanını, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür tek başlarına, yönetim
kurulu üyelerinden ikisi veya işletme vekilinin yetkilendirdiği ölçüde tek kişi tarafından
kullanılabilir. Kooperatifin toplantısı hangi gerekçelerle yönetim kurulunun vekil temsilciler
atanmasına karar verdiği yer alır.

Madde 18 Mali yıl
Kooperatifin mali yılı bir takvim yılıdır. İlk mali yıl 31 Aralık 2022'de sona erer. Gerektiğinde
muhasebe ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile diğer gerekli belgelerin 15 Mart tarihine kadar
denetçilere sunulması zorunludur.

Madde 19 Mali Denetim
Kooperatifin toplantısında aksi kararlaştırılmadıkça, kooperatifin maliye denetçisi veya faaliyet
denetçisi seçme yükümlülüğü yoktur.

Madde 20 Kooperatifin feshedilmesi durumunda varlık dağıtımı
Kooperatifin feshi halinde, malvarlığındaki birikimler, genel kurul kararıyla üyelere katılımları
(katılım payı ve ek katılım payları toplamı) oranında paylaştırılır.

Madde 21 Uyuşmazlıkların Çözümü
Bir kooperatif ile bir yönetim kurulu üyesi, bir tasfiye memuru veya bir kooperatif üyesi
arasındaki kooperatifle ilgili anlaşmazlıklar Helsinki Bölge Mahkemesinde çözülür.

Madde 22 Kuralların Değişikliği
Bu kuralların değiştirilmesine veya kooperatifin feshine karar verilirken Kooperatifler Kanunu
hükümlerine uyulur.

Madde 23 Diğer hususlarda, ilgili Kooperatifler Kanununa uyulur.


