
        S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME  KOOPERATİFİ        

        

                 SAYIN ORTAĞIMIZ;              

 

               Kooperatifimizin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 11/06/2022 Cumartesi günü 

Saat:11.00 da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Çeşme Belediyesi 

Çakabey Salonu Çeşme \ İzmir  adresinde, Çoğunluğunun sağlanamaması halinde 18.06.2022 

Cumartesi günü Saat 11:00’ de Çeşme Belediyesi Çakabey Salonu Çeşme \ İzmir adresinde 

yapılacaktır.  

 

              Toplantımıza mutlaka katılmanızı , önemli bir nedenle katılmama durumunda  

aşağıdaki vekaletname ile bir başka ortağınızı veya birinci derece akraba (Eş – çocuklar ) 

vekil tayin etmek suretiyle katılım sağlanmasını önemle rica ederiz.  

                                   

        S.S. SERTUR ÇEŞME TURİZM GELİŞTİRME  KOOPERATİFİ        

 

                                          YÖNETİM KURULU       

                                                    

Mustafa Özer  Osman Kaya Savran   Leyla Balçıner  

 

Muhasip Üye   Başkan   Başkan Yardımcısı 

 

                                                

GÜNDEM 
 

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 
 

2. Divan seçimi, divana toplantı tutanaklarına imza yetkisi verilmesi, 
 

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile Bilanço ve Gelir Gider 
tablolarının ayrı ayrı okunması ve ayrı ayrı görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim 
Kurullarının ayrı ayrı ibrası, 

 
4. Türk Telekom Tarafından sitemiz girişine kadar getirilen Fiber internet hizmetinin 

evlere ulaştırılması için kablo çekilmesi işinin ve ödeme şeklinin  görüşülerek, karara 
bağlanması 

 
 

5. Çeşme Belediyesinden iade alınan 23.744,00 TL idari para cezası faizi, yönetim kurulu 
tarafından iade isteyen ortaklara iade edilmiş; borcu olan ortakların borcundan 
mahsup edilmiştir. Bu husustaki işlemlere muvafakat edilmesine, ulaşılamadığı için 
işlem yapılamayan hak sahiplerinin banka hesaplarına ödeme yapılması hususunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
 

6. Çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından site giriş kapısı, yolu vb. alanlara  01.07.2020 
-13.01.2022 tarihleri için 3.222,00 TL 01.05.2017-13.01.2022 tarihleri için 43.772,00 
TL ecrimisil ihbarnamesi düzenlenmiş ve tahsilat işlemleri başlatılmıştır. Bu ecrimisil 
bedeli için ortak başına düşen 350 TL nin 30 haziran 2022 tarihine kadar ödenmesi 
ödeme yapılmaması durumunda alacağın tahsili hususunda yasal işlem başlatılması 
ve alacağa aylık %1,5 faiz uygulanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesi, 
 

7. Yeni dönem aidatlarının görüşülerek karara bağlanması  



 
8. Yönetim Kuruluna, iki yıllığına, 3 asil, 3 yedek üye seçilmesi, 

 
9. Denetim Kuruluna, iki yıllığına, 2 asil, 2 yedek üye seçilmesi,  
 
10. Tahmini bütçenin görüşülmesi, karara bağlanması, 

 
11. Dilekler ve kapanış. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                       VAKALETNAME 
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11 /06/2022 tarihinde saat 11:00 da yapılacak olağan genel kurul toplantısına 

katılamacağımdan, genel kurulda alınacak kararlara iştirak etmek üzere beni temsilen 

ortağımız  - 1  dereceden akrabam………………………………………..atadım. 

 

 

      Ortak Adı Soyadı                                                                        İMZA 

      Ortaklık No 

 


