GENEL KURULA DAVET,
K ooperatifim izin 2018/2019-2019/2020 iş yıllarını kapsayan v e birleşik olarak yapılacak olan olağan
genel kum lu 15 HAZİRAN 2021 SA LI günü saat lO .oo’da Kuşluvan Mah. Cengiz Topel Sok. No ;9/A adresinde
aşağıda yazılı gündem m addelerini görüşm ek üzere toplanacaktır
.
B elirtilen günde çoğunluk sağlanam adığı takdirde; ikinci toplantının bir hafta sonra 22 HAZİRAN
2021 SALI günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranm aksızın yapılacakta.
G enel kurulumuza, 31/07/2020 tarihi itibariyle m üteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen
borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirm i) gün öncesine kadar) tam am en ödem iş ve 2019 y ılı ürünü rekolte
beyanı ve fındık teslim atları dikkate alınarak T .S.K . A nasözleştnesinin 23. m addesine göre katılm a hakkına sahip
ortakların iştiraki ile yapılacaktır.
G enel kurulumuza katılm aya hak kazanan ortaklanınız nüfus cüzdanı ve ortak karneleri ile birlikte
şahsen m üracaat ederek giriş kartlarını alm alarını ve ortaklar (Hazunm ) cetvelini im zalayarak toplantıya
katılm alarım saygılanm ızla rica edenz.
S.S 776 SAYILI GÖLKÖY
FİNDİK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

KOOPERATİFİMİZİN 2019/2020 ÎS YILI OLAĞAN GjENEL'KURUL GÜNDEMİ

1-

Y oklam a v e A çılış,

2- Toplanüyı yönetm ek ve genel kurul tutanaklarını im zalam ak üzere bir başkan ve iki kâtip üye
seçilm esi,

’
3-

Atatiiric ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, m üteakiben İstiklal M arşım ızın okunm ası,

4- Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve K ooperatifçilik G enel M üdürlüğünün 2018/1 sayılı G enelge
talim atı doğrultusunda, kooperatifim ızce denetlenm eyen 2018/2019 ve 2019/2020 iş yıllarına ait B irliğim izce
belirlenen uzm an kişiler tarafından hazırlanan İncelem e Raporları, Y önetim Kurulu raporları v e finansal tabloların
okunm ası,
5 - Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar v e K ooperatifçilik G enel M üdürlüğünün 2018/1 sayılı G enelge
talim atı doğrultusunda, kooperatifim izce denetlenm eyen 2018/2019 ve 2019/2020 iş yıllarına ait B irliğim izce
belirlenen uzm an kişilerden tarafindan hazırlanan İncelem e !Raporlarının, B ilanço, Envanter ve G elir-G ider Farkı
hesaplarının her y ıl için ayn ayrı incelenm esi, onaylanm ası v^ya reddi,
6- Ticaret B akanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve K ooperatifçilik G enel M üdürlüğünün 2018/1 sayılı G enelge
talim atı doğrultusunda, kooperatifim izce denetlenm eyen ¡2018/2019 ve 2019/2020 iş y ılla m a ait Yönetim
kurullarının ibralarının görüşülm esi,
j
7- 31 Ekim 2017 tarih 30226 sayılı Resm i G azetede yayım lanarak yürürlüğe konulan Teblif
doğrultusunda, kooperatifim izin genel kurul toplantılarının ik i hesap dönem ini (2020/2021-2021/2022) kapsayacal
şekilde erteleyip birleştirm ek suretiyle yapılm ası hususunun görüşülerek karara bağlanm ası,

8K ooperatifim izin çalışm a politikası ve stratejilerinim belirlenm esi ve bunların uygulanm asına yönelı
yıllık çalışm a program lan ve gelecek yılların (2020/2021-2021/2022) bütçelerinin her y ıl için ayn ayn görüşülere
karara bağlanm ası,

92019 v e 2020 y ılı ürünü kabuklu fındık alınır ile ilg ili bağlı olduğum uz B irlik tarafindan tespit edik
fiyat ve kesinti oranlan ile alım esaslan hakkında bilgi verilm esi,
10- İhraç edilen, çıkan ve ölen ortakların hesaplarının tasfiye edilebilm esi, gerektiğinde F.T .S. Kooperat
A nasözleşm enin onsekizinci m addesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanm ası için yönetim kuruluna yel
verilm esi,
j
11- Y önetim kurulu üyelerinin alm akta öldüğü huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının her
(2020/2021-2021/2022) için ayn ayn görüşülerek karara bağlanm ası,
j

12- D ilek ve tem enniler,
13- Kapanış.
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