ÝLAN
S.S. 708 Sayýlý Sakarya Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi nden.
Kooperatifimiz 2015/2016 Ýþ Yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 18.11.2016
tarihine rastlayan Cuma günü, saat: 10:30' da S.S. 708 Sayýlý Sakarya Yaðlý
Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi idari binasý (Adres:Güneþler Yeni Mah.Hal
cad.No :68 Adapazarý/Sakarya) salonunda yapýlacaktýr.
Birinci toplantýda nisap saðlanamadýðý takdirde, ikinci ve son toplantý
Anasözleþme'nin 32. maddesi doðrultusunda 26.11.2016 tarihinde ayný yer ve
saatte yapýlacaktýr.
Katýlma hakkýna sahip ortaklarýn aþaðýdaki gündemde yazýlý konularý görüþüp
karara baðlamak üzere belirli gün ve saatte toplantýya gelmeleri rica olunur.
YÖNETÝM KURULU
GÜNDEM
1- Açýlýþ ve Genel Kurul Divaný'nýn teþkili ( 1 Baþkan 2 katip üye seçimi ).
2- Atatürk ve aziz þehitlerimiz için saygý duruþu, istiklal marþý.
3- Yönetim Kurulu çalýþma raporlarý ile Bilanço ve Gelir Tablolarýnýn
okunmasý, incelenerek müzakeresi oya sunulmasý bu kapsamda,
a.Bakanlýðýn 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/7 sayýlý genelgesi ve T.T.K. 397
maddesi hükmü uyarýnca henüz denetlenmemiþ 2012/2013, 2013/2014 ve
2014/2015 iþ yýllarý Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir
tablolarýnýn müzakeresi ve oya sunulmasýnýn tekrar geriye býrakýlmasý.
b. Ayný kanun ve genelge hükümleri uyarýnca 2015/2016 iþ yýlý Yönetim
Kurulu faaliyet raporu ile Bilanço ve Gelir tablolarýnýn incelenmesi,
müzakeresi ile oya sunulmasýnýn geriye býrakýlmasý.
c.Anasözleþmenin 67. maddesinin a ve b fýkralarýndaki hususlarýn
görüþülüp karara baðlanmasý.
4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi bu kapsamda,
a.Ýlgili kanun ve genelge hükümleri doðrultusunda henüz denetlenmemiþ
01.08.2012-31.07.2013, 01.08.2013-31.07.2014 ve 01.08.2014-31.07.2015
dönemlerine ait ibrasýnýn tekrar geriye býrakýlmasý.
b.Ýlgili kanun ve genelge hükümleri doðrultusunda henüz denetlenmemiþ
01.08.2015-31.07.2016 dönemine ait ibrasýnýn geriye býrakýlmasý.
5- Birliðin belirlediði ilke ve esaslar dikkate alýnarak hazýrlanmýþ olan kýsa,
orta, uzun vadeli çalýþma politikalarý ve stratejisi ile bunun uygulanmasýna
yönelik 2016/2017 iþ yýlý yýllýk çalýþma programý ve bütçesinin okunmasý,
incelenerek müzakeresi ve karara baðlanmak üzere oya sunulmasý.
6- Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakký ile
harcýrah tutarlarýnýn belirlenmesi ve karara baðlanmasý.
7- Gayrimenkul alým satýmýnýn karara baðlanmasý.
8- Ýmalat inþaat iþlerinin karara baðlanmasý.
9- 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 ve 2016-2017 hesap
dönemlerine ait T.T.K. 397 maddesi hükümleri uyarýnca denetçilerin
belirlenmesi.
10- Dilek temenniler ve kapanýþ.
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