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                                    GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 
 

S.S.Eskişehir Demiryol İş Sendikası Mensupları Tüketim Kooperatifinin 2016 yılı 
olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere; 11/03/2017 tarihinde saat 10.00’da çağrıda da 
belirtildiği gibi Tülomsaş Demirspor Kapalı Düğün Salonu; Ahmet Kanatlı Cd. No:1 Eskişehir 
adresinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun (3476 sayılı Kanunun 22. maddesi ile değişik) 
87. Maddesine göre Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğünün 08/03/2017 tarih ve 23217952 sayılı 
yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri; Emre YENİLMEZ, Onur TUNCER, Halide Edip 
KAPLAN, Emel İNAN’ ın gözetiminde toplanıldı. 
 
Genel Kurul toplantısı başlamadan önce Bakanlık Temsilcisi tarafından yapılan incelemede; 
 

a) Genel Kurul toplantısına ait çağrının;30.01.2017 tarihinde 756 ortağa adi mektupla, 16 
ortağa taahhütlü mektupla, 30.01.2017 tarihinde 174 ortağa elden imza karşılığı 
toplam : 946 ortağa gönderilerek tebliğ edildiği,İlk toplantının 03.03.2017 tarihinde 
yapılarak çoğunluk sağlanamadığından bugüne ertelendiği, 

b) Yönetim Kurulunca,1163 sayılı Kooperatifler Kanunun (3476 sayılı Kanunun 6. 
maddesi ile değişik) 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara 
uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan 
ortaklar listesine kayıtlı 942 (dokuzyüz kırkiki )ortaktan 87 (seksen yedi) ortağın 
asaleten, 7 (yedi) ortağın vekaleten olmak üzere toplam 94 (doksan dört) ortağın 
toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerek 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu gerekse de kooperatif ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının 
mevcut olduğu toplantı ile ortaklar cetveline genel kurula katılan ortakların itirazının 
olmadığının tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 

                                                                      

GÜNDEM MADDELERİ 
 
Madde 1: Açılış Yönetim Kurulu II.Başkanı Hikmet KARABULUT tarafından yapıldı. 
 
Madde 2: Divan Başkanlığına : Ömer UNUTMAZSOY 
Divan Başkan Yardımcılığına  : Şükrü ATALAY  
Divan Başkan Yardımcılığına  : Rafet ANILIR  
Divan Katipliğine   : Nazım YAVAŞ teklif edilerek oybirliği ile seçildiler. 
Atatürk ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. 
Gündem maddeleri okunarak, okunduğu şekli ile görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. 
 
Madde 3: Kooperatif Başkanı Mehmet ALP misafir ve üyelerine hoş geldiniz konuşması 
yaptı, devamında üyelere Kooperatifte 2016 yılında yapılan icraat ve gelişmelerle ilgili bilgi 
verdi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet ATAÇ 
söz aldılar. Yönetim kuruluna başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. 
 
Madde 4: Verilen önerge ile Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporu Bilanço ve gelir gider 
cetvelleri yasal süre içinde ortaklara önceden verildiği için okunmadan müzakereye geçilmesi 
teklif edilerek oy birliği ile kabul edildi. Rapor ve hesaplar üzerinde müzakere açıldı, söz alan 
olmadı. Raporlar ve bilanço hesapları oybirliği ile onaylandı. 
 
Madde 5: Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Kurullar 
kendi ibralarında oy kullanmadılar.  
 
Madde 6: 2016 yılı gelir-gider farkının dağıtımı için Yönetim kurulunun teklifi müzakereye 

açıldı.2016 yılına ait 19.702,33 TL. risturn’un 15 Mart 2017 -31 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
kupon karşılığı EDİ-KOOP mağazalarından alışveriş yaptırılarak (sigara ve kontör ürünleri 
hariç) dağıtılmasına, belirtilen tarihler arasında kullanılmayan kalan risturn tutarının Gelişme 
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özel fonuna aktarılmasını, geriye kalan 172.926,88 TL. temettü payının dağıtılmayarak 
kooperatifin geleceğe yönelik yatırımlar yapabilmesi için Gelişme Özel fonuna aktarılması oy 
birliği ile kabul edildi.  
 
Madde 7: 2017 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi. 
 
Madde 8:Yönetim Kurulunun diğer tekliflerinin görüşülmesine geçildi.  
Yönetim Kurulu Ekonomik koşullar ve risk durumlarına karşı tedbir olarak 2017 yılı ve sonraki 
yıllarda kooperatife ortak olmak isteyenler için uygulanacak Katılım güvence bedeli ve 
uygulama şekli hakkında teklif verdi.  
Teklif içeriği : EDİ-KOOP Tüketim Kooperatifine ortaklık başvurusunda bulunanlar; ortaklığa 
kabul edilebilmesi için sermaye ödemelerinin haricinde günün ekonomik koşulları 
doğrultusunda Yönetim kurulunun 2017 yılı için belirlemiş olduğu 1.000,00 TL güvence 
bedelini ortaklığının başladığı tarihten itibaren 4 eşit taksitte ödemekle yükümlüdür. 
Vadesinde ödenmeyen taksitlere genel kurul kararı gereği aylık %5 faiz uygulanacaktır. 
Ortaklardan meydana gelebilecek zararlara karşı güvence bedelini kullanmaya yönetim 
kurulu yetkilidir. Kooperatif ortaklığından ayrılmak istediğinde ödemiş olduğu güvence bedeli 
yine aynı şekilde 4 taksitte ortağa iade edilecektir. Güvence bedeli gelir-gider farkının 
dağıtımı hesabında dikkate alınmaz.  
 Yönetim kurulu tarafından sunulan ortaklık güvence bedeli teklifi oybirliği ile kabul 
edildi. 
 
Madde 9: Kooperatif adına ESKİŞEHİR ili ODUNPAZARI İLÇESİ Osmangazi Mahallesi 
Basın Şehitleri Caddesi No:261 adresinde  I24-B-25-C-2-A PAFTA -13161 ADA – 
2 PARSELDE kayıtlı zemin kat 1 nolu (252,83m2 de 164/984 arsa paylı ) bağımsız bölüm  
işyerinin azami 500.000,00 TL tutarında alınabilmesi, tapu dairesinde tüm işlemlerin 
yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi. 
 
Madde 10: Dilek ve temennilerde Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde bulunuldu. 
 
Madde 11: Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanlığınca saat 
12.00 de  toplantıya son verildi. İş bu tutanak bilgisayar ortamında genel kurulda yazıldı ve  
tarafımızdan herhangi bir itiraz ve şerh koyan olmadığından taraflarca imza altına alındı. 
11/03/2017  
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