
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

 

S.S. Eskişehir Demiryol İş Sendikası Mensupları Tüketim Kooperatifinin 2017 yılı 

olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 10/03/2018 tarihinde saat 10.00’da Tülomsaş 

Demirspor Kapalı Düğün Salonu; Ahmet Kanatlı Cd. No:1 Eskişehir adresinde, Eskişehir 

Ticaret İl Müdürlüğünün 07/03/2018 tarih ve 32611873 sayılı yazısı ile görevlendirilen 

Bakanlık Temsilcileri; Emre YENİLMEZ ve Ersin ÇAKIR’ın gözetiminde toplanıldı.             

 

Genel kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;  

         

  a)Genel kurul toplantısına ait çağrının toplantı yeri ve gündemini içeren 743 (yedi yüz 

kırk üç) ortağa adi mektupla, 10 (on) ortağa taahhütlü olarak 24/01/2018 tarihinde Köprübaşı 

PTT şubesinden gönderildiği, 163 (yüz altmış üç) ortağa ise 25/01/2018 tarihinde imza 

karşılığı, toplam 916 (dokuz yüz on altı) ortağa gönderilerek tebliğ edildiği, toplantının 

02/03/2018 tarihinde gerekli toplantı nisabı sağlanamadığı için 10/03/2018 tarihine 

ertelendiği, 

b)Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki 

niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak 

hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 916 (dokuz yüz on 

altı) ortaktan, 93 (Doksan üç) ortağın asaleten ve 13 (on üç) ortağın vekaleten katılımı ile 

toplam 106 (Yüz altı) 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 Orhan GÜZEL, Divan Katipliğine Nazım YAVAŞ 

teklif edilerek oybirliği ile seçildiler. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına bir 

dakikalık saygı duruşu yapıldı İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanı gündemi genel kurula 

okudu, gündemin okunduğu şekli ile görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. 

 

Madde 3: Kooperatif Başkanı Mehmet ALP misafir ve üyelerine hoş geldiniz konuşması 

yaptı, devamında üyelere Kooperatifte 2017 yılında yapılan icraat ve gelişmelerle ilgili bilgi 

verdi.  

 

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 ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı. 

 

Madde 5: Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. 

Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar.  

 

Madde 6: 2017 yılı gelir-gider farkının dağıtımı için Yönetim kurulunun teklifi müzakereye 

açıldı.2017 yılına ait 20.789,02 TL. risturn’un 15 Mart 2018 -31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 

kupon karşılığı EDİ-KOOP mağazalarından alışveriş yaptırılarak (sigara ve kontör ürünleri 



hariç) dağıtılmasına, belirtilen tarihler arasında kullanılmayan kalan risturn tutarının Gelişme 

özel fonuna aktarılmasını, geriye kalan 187.547,05 TL. temettü payının dağıtılmayarak 

kooperatifin geleceğe yönelik yatırımlar yapabilmesi için Gelişme Özel fonuna aktarılması oy 

birliği ile kabul edildi. 

 

Madde 7: 2018 Yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi Genel Kurula sunuldu. Okunduğu 

şekliyle oybirliği ile kabul edildi. 

 

Madde 8: Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 04/12/2017 tarih ve 107 sayılı oluru Ana 

sözleşmenin 28. Maddesinin (genel kurula çağrının şekli) aşağıdaki şekilde değiştirilmesi 

genel kurulca oybirliği ile kabul edildi. 

 

YENİ ŞEKLİ: 

 

Çağrının Şekli: 

 

Madde 28: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin çağrılar kooperatifin 

internet sitesinde ilan yoluyla yapılır. Kooperatifimize yazılı olarak iletilmiş olması şartıyla 

ortağın GSM (cep telefonu) numarasına gönderilecek kısa mesaj (SMS) veya tercihen 

elektronik posta adresi vermişse bu adrese gönderilecek e-posta aracılığı ile de çağrı 

yapılabilir. 

 Alıcıdan kaynaklanan nedenlerle teslim edilmeyen bu tür gönderiler bir tam gün 

geçtikten sonra bir defaya mahsus olmak üzere yenilenir. Yayınlanan ilanlar ile bildirimlere 

ilişkin “gönder teslimat bilgisi” dökümünü genel kurul evrakı ile birlikte basılı şekilde ya da 

elektronik ortamda muhafazası ve incelemeye hazır tutulması şarttır. Çağrının sadece yazılı 

olarak imza karşılığında yapılması da mümkündür. 

 Grup toplantılarına çağrıda buradaki şekil şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. 

Çağrı kooperatifin internet sitesinde yayınladığı tarih itibariyle yapılmış sayılır. 

 Çağrının toplantı gününden en az 30 gün önce ve en çok iki ay içinde yapılması 

toplantının gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. 

 Çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki 

toplantıların tarihi saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada 

ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması 

gerekir. 

 Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz. 

 Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak duyuru da değiştirilecek 

maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. 

 

25/03/2006 -ESKİ ŞEKLİ: 

Çağrının Şekli : 

Madde:28 -Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı; Mahalli bir gazetede ve Kooperatif 

işyerlerinde ilanlarla veya yazılı olarak imza karşılığında veya taahhütlü mektupla yapılır. 

Çağrının toplantı gününden en az 30 gün ve en çok iki ay içinde yapılması, toplantının 

gün ve saati ile yerinin ve gündem maddelerinin bildirilmesi zorunludur. 

Çağrıda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan sonraki 

toplantıların tarihi, saati ve yeri açıklanarak yeni bir bildirime gerek kalmaksızın bir defada 

ortaklara duyuru yapılabilir. Toplantılar arasında, en az 7 ve en fazla 30 gün süre bulunması 

gerekir. 



Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz. 

Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise, yapılacak duyuruda değiştirilecek 

maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir. 

 

 

Madde 9: Dilek ve temennilerde söz  alan olmadı. 

 

Madde 10: Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanlığınca saat 

11.10’da toplantıya son verildi. Alınan kararlara itiraz olmadığı tespit edildi. İş bu tutanak 

bilgisayar ortamında genel kurulda yazıldı ve taraflarca imza altına alındı. 10/03/2018  
       

 

 

 

 

 

Divan Başkanı              Divan Başkan Yard.       Divan Başkan Yard.          Divan Katipi 
Ömer UNUTMAZSOY            Şükrü ATALAY                Orhan GÜZEL          Nazım YAVAŞ 
 

 

 

 

 

 

 

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ 

 

                         Emre YENİLMEZ                                           Ersin ÇAKIR      
 


