
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

s.s. BANK-EV SAHİL sİrBsİ İŞr,nruın KOOPERATİFİ ,nin 2021 hesap yılları olağan Genel Kurul
toPlantısl YaPılmak üzere 30 / 06 l 2022 tarihinde saat 09:00 'da Turgutreis Mah.Hayırlı Sabancı-Anadolu Lisesi
Konferans Salonu Bodrum/MUĞLA adresinde, Ticaret Bakanlığı TJmsilcileri Zafeİ KUlAç,İbrahim oCAK ve
Ferhat ÇAVDAR'ın gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;a) Genel Kurul toPlantısı ile ilgili davet ilanlarının2El05l?022tarihli Bodrum Ekspres Gazetesinde toplantı yer
ve gündemi gösterilere.k yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 26105/2022 tarihinde l l27
ortağa Bodrum PTT Şubesinden yurt içi yurt dışı adi posta o|arak gönderildiği,

b) Yönetim kurulunca, l l60 saYılı Kooperatifler Kanununu n 26 ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar Kayıt
Defterindeki kaYıtlara uYgunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incetemesine sunulan
ortaklar listesinde kaYıth.mektupların Ortakİar Listesinde kayıtlı, |l27 ortak,tan; l50 (yüze|li) ortağınasaleten 469 (DörtYüzaltmışdo'kuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 619 (Altıyüzondokuz) ortağın
toPlantıda hazır.bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun ."r.ut olduğu anlaşıİmıştır.
ToPlantıYa katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurulİ hitaEen bilgi verdi. Hazirun cetveli imzalanmasıYönetim Kurulu nezaretinde kimlik kontrolü yapılarİk ve Bakanlık temsilcis] nezaret ederek toplantı için haziruncetvelini imzalayan oıtaklara oy kullanma kartı vİrildi.

. 

ToPlantl saat 11:45'daYönetim Kurulu Başkanı Münire Esin DOMANiç tarafından açıldı.

cÜN»rcıı,ı MADDELERİ

Madde l,AÇıllŞ Yoklama Yapıldı. Toplantının yapılması için gerekli çoğunluğun olduğu tespit edilerek gündem
maddelerinin görüŞülmesine geçildi. Atatürk ve şehiİlerim iziçinsğgı ouruşunda bİılunuldu,

]vladde 2, Divan BaŞkanlığı iÇin 2 adet önerge verilmiştir. Sunulan (Ek: 1) 1 .listede yer alan Divan Başkanlığına ErolTURGUT SaYman Naif AYIŞIK ve Veysel .O?.BP[ Katip Üyelige aynur TATOĞLU seçilmesini içeren önergenin
420 (DörrYüzYirmi) kg.bul oyu aldı ve oy çoklu ile kabul 

"dllai. 
(EÜ2) 2. listede yer alan Divan Başkanlığına NiyaziATAGÜL KatiP ÜYelige Sibel öz1r'Sayman Uğur ELiKçi've duıi,n ĞÜÜÜ§ev önergesi geri çekildiğindenoYlanmamıŞtır,(Ek:2)'Gündem maddeleri okundu_gündem degişikliği talebi olmadıgından gündem maddelerioylandı oybirliği ile kabul edildi. Divana Genel Kurul evraÜarını imza-lama yetkisi ve Toplİnt tutanağının bilgisayar ortamında

Yazılmasına YaPilan aÇık oylama sonucu 105 red oyuna karşılık s ı + kabul oyu ile oy çokluğu-ile kabu'İ eaıloı.

YaPıldı.(Ek:4) Uğur İıİ«Çi söz aldı Bektaş KILIÇAsL-AN ve 10 ortak imzaıı(EK:S), ÜrrrlLIKöi ;;;#;:ffİ;
iiil-ff'f :ll,f}^}'}9'^1 

u_: 
_o,:nuk,imiah 

onergÇı<;zl Dlval ryk";l,ğ;;;-r.'riı"r.t tutanağa ek yapııdı. uğur
tl5,Ç+"i;._?r19u1,9'yj* yazılı açıklamalarını " öı,g1_4"İffi" "Ş",jı ';,o"nÖ' 

Ş';?;,İ,İffil:8) GalipGUM UŞSOY «iz ald!{(ooperati{asosyal tesisleri ile

Maddd 3,202l Yılınb ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 3|ll2l2021 tarihi itibariylehazlrlaiimıŞ olan bilanÇo ile Gelir - Gider tablosu oİundu. bo.uş."y. açıldı. Bakanlık Temsi1cileri söz aldı ] 1,06,2008tarihli 26903 saYılı'Resmi Gazetede yayınlanan "Kooperatifler ve üst kuruluşları ycınetim İrrrı, Üv.İerinin GenelKurul toPlantılarına sunacakları Yönetim KuruIu yıllık çalışma Raporunun ,rrı ve esaslarına ilişkin tebliğ gereği butebliğde esaslara uYgun olarak düzenlenmeyen Yönİtim Kuruİu yıllık çalışma Raporların Genel KurullardagörüŞülemez ve kabul edilemez" hükmünün yer aldığını, Yönetim Kurulunun haİırladığı çalışma raporunun kitapçık
Ş^ekllnde hazirlan_dığı lebliğde.belirtilen içeriklere ,yğur' şekilde hazırlanmadığı hususlarında Divan Başkanlığına veGenel Kurulu.'uYbrdılar've muhalefet şerhlerini dtişttıĞr. Vonetim Kurulu Başkİnı söz aldı kitapçık şeklindeki çalışma
|lPorulu! !Çeriğinin incelendiğinde t;bliğdeki bilğileri yansıffığını Genel Kurula açıkladı. yönetim Kurulu BaskanıYönetiin Kurulu faiıliYetleri hakkında soİalmak iJteyenİerin isimlerini yazdırmalarını ve konuşma sıırelerİjİ"""İ'I?İrr/9dakika ile sııiırlindlrılması oylandı 30 red oyuna karğılık 589 kabul oyu ile oy çoklu ile kabul edildi. AllNİIİİLKjYAjstedi Denetlğmğ Kut,ulu ile ilgili Denetleme Raporu ile ilgili herhangi bir-hata butmadıklarını y<ınetim "İ;;İlfr/ ltaraflhda Yei aldığını'Der_.jlT5y*Iunun görevinİyapmadıgİnı ifade etti. Haluk SEYH1JN söz aldı Kooperatif Faa,liyetRaPorü itö ilgili gditıŞlerini ifade etti. Bilanço ııe lıgiıi hJsaplar ile ilgili eleştirilerini söyleyerek yönetim ile ilgili 

^
eleŞtirilerini'ifade ederek sözünü tamamlamışİır Divan-Başkanİıgına 12 sayfadan oluşan yazılarınıverdi ve tutanağa ek \YaPıldı(EK:4);-Şinasi Şll< soz aldı, Yönetimin görev siiresi iL ilgili konuşmasına başlamış ve başka l"r""#,-;;;ş{Yönetime gelmeleri gerektiğini söyleyerek tamam-İamıştır. şendoğan şuNuzrrN birkaç .ujd" ile iigili 

--"* ;;\söYle!Örek sdzüne bzıŞlarrrış, "ecrimiİil fonu ile ilgili ve 6İ ve 48 maddelerin hatırlatması Divan naşhnı,gİ't;ffi:İ \engellenmiŞtir" dedi. Denetim Kurulu Raporu ile iİgili görüşünü belirtmiştir. Eski Başkan Cengiz TüRK ," İİ,İ"r*:,)ile ilgili borÇ Şahsidir dömiştir. Ertan Abnİ« stlİalİış evinin bir kısmının l996 yılından itibaren Hazi

}"[§$*;,*i11i*:l}'öxll.irtn**,il,Hl:;*ixilt*:ıffi },**tŞ;l'ffiiİİrİffi 
,N"-

il*,'il'}:Tİ}:i,i:iiliilİilLş,ililjö§iiiitgi,;iYü;:il,ffiffı:li,i;lilHi,lil],J:lfİil*ru; ;N

ffioo"'u'"ruru}§il'leri 
ile eörbı§li ve Müstecir ile ilgili fiyatlarının pahalı otması iıi



ilgili konuşmasını tamamlamıştır. Ahmet UluNgÇLyj:: 
^u:lr.faaliyet 

raporu ver ecrimisil ve ılgınlar kıYısı ile ilgili

konuşmasını tamamlamıştır. Kooperatif naşkaru Esin DoMANiÇ soz aıoı dleştirilere gereken cevaPları verdi, Ecrimisil

lıe lığiıi bilgilendirme yapmıştır. Denetim ve Faaliyet Raporlarİyapılaır açık oylama ile 470 kabul oYuna karŞılık l49

red oyu ile kabul edilmiştir.

Madde 4. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ibrası ile Bilanço Gelir Gider tablolarının onayına geçildi. Bilanço ve Gelir
Gider Tabloları açık oylama ile oylandı 379 kabul oy l93 red oy ile oy çokluğu ile kabul ediImiŞtir. Yönetim Kurulu

ibrasına geçildi ibrası oylandı 3'79 kabul 193 red oyu aldı oy çokluğu ile ibra edilmiştir. İbra oYlamasında Yönetim
Kurulu tıyeİeri ve kooperatif işlerinin görülmesine herhangi bir şekilde katılmış olanlar oy kullanmamıŞlardır. Denetim

Kurulu ibrası için açık oylamayu g"çİl*iş 403 kabul oyuna karşılık 106 red oyu aldı oy çokluğu ile ibra edilmiŞtir.

Denetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 5.2022 yılı Tahmini Bütçesinin okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ALBORA BütÇe ile ilgili

bilgilendirme yapmıştır. Ali NERGİZ söz istedi aidatlar ile ilgili çok pahalı olmasından bahsetti. Yönetimin Sahillere

gel-mediğinden verilen sürenin azlığından ve vekaletlerin kaldırılmasının doğru olacağlndan bahsetti. Haluk SEYHIIN

İo, irt.di Bütcenin içinde ecrimisil kaleminin olduğunu 202| y|ıı bütcesinde ecrimisil ve 2022 Yılındaki ecrimisil

fonları ile ilgili konuşmasını sürdürdü. Yönetim Kuruluy Baskanı Esin DOMANİÇ s<lz aldı ecrimisil ve Personel
giderleri ııe İİgiıi oıta(lara bilgi verdi. işletme Kooperatifinin gelir getirecek kaynaklarla_personelıe aidat gelirlerinin

Örtukldr,.,rın- maddi zorlukla karşılaşmamaları sağlanabilmesi konusunda bilgi verdi. Yönetim Kurulu ÜYesi Ahmet

ALBORA söz aldı aidatların artırılması ekonomik mecburiyet ve hayat şartları gereği olmasından dolaYı olduğunu

§öylöyerek könuşmasıiıı ta]mamladı. Yönetim Kurulu Başkanı Esin DOMANİÇ soz aldı Ada5 de dokülen nebati toPrak

uİ b*, ortaklarımızın belediyece ceza kestirmesinden bahseffi. Galip GÜMÜSSOY söz aldı konuŞmasını tamamladı,

Suöt ATALAy söz aldı Bankev sitesinin elitliğinden ve önceki yıllardan daha nezih ve yaşana bilir bir site olduğundan

uuırr.tti. Yonetim Kurulunlın sunduğu aidatlİrla ilgili önergerila Utllg.ri alt kat iÇin 585,00TL A bölgesi Üst kat

679,00TL F Bölgesi 770,00TL E Bölgesi 965,00TL) açık oylama ite oylanmış 398 kabul oyu l98 red oyu ile oY Çokluğu
ile kabul editmişti(Ek:9). yönetim ve Denetim Kurulunun sunduğu Huzur Hakkı ile ilgili önergesi aÇık( Yönetim

Kurulu Başkanı'için aylık net 3750TL Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri aylık net 2625TL Denetim Kurulu üYeleri her

birine hylık net l500TL) oylama ile oylanmış 359 kabul oyu 99 red oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiŞtir.(Ek:l0).

2022 yıİı Tahmini Bütçesinin tamamı fasıllar arası aktarma yetkisi Yönetim Kuruluna verilerek oylandı 23 red oyuna

kaşılıli 4l2 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6. Kullanma suyu bedelleri görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun sunduğu (1-15 m3 arası 3,75 TL 15-25

m3 aiaİı 6,fi{rL 25 rn3 ve sonrası 1 1,25TL) yazılı önergesi okunarak oylandı 10 red oyuna karşılık 345 kabul oy u ile

oy çok[uğu ile kabu!edilmiştir.

i1,
Maddo 7. Gtındemin,bumaddesine geçildiğinde Toplantı mahallinden ayrılanların olduğu görüldü. Divan Başkanı

ha|irlındap şa}ım yaptı, Toplantı mahallinde toplam 253 ortağın bulundu.ğunu ve Toplantı nisabının olmadığını belirtti

ve'toplantıyı kapattlgını,ilan etti. Divan Başkanlığına gelen Ugur İl.İrÇİ Arzu İl,İrÇİ asil üye adına A 309 nolu üye

ye[!İİo!aı$,Şern Otlşqe*.ile ilgili başvurdu. "Çalışanların Yönetim ve Denetim Kurulunun ibralarında oy kullanması

Kobppratifİn;İşletmesi"lvliisteciri Ahmet ÖZgenr kooperatifimizde çalışan personelin olması Kooperatif Kanunları

akiine.ticari,işlemlerdÖ bulunması nedeni ile yasal olmadığını beyan ederek şerlı düşülmesini istemiştir. İnce[eme

sonucu oy. tpullandığı belirtil"n çalışanların bir kısmının aynı zamanda kooperatif ortağı olması sıfatı ile oy

kullanılmasında sakinca ğörülmemiştir ki çoğu çalışan personel oy kullanmamıştır. Gündemin bu maddesinde bağlayıcı
herhangi bir karar alınmamıştır.
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