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Sayın Ortağımız,
Kooperatifimizin 26.0|ağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki güırdem maddelerini görüşüp karara

bağlamak üzere 14.02.2016 Pazar güırü saat 1 1.00 de Kooperatifimizin Ankara Bürosunda (Meşrutiyet Cad.
Hatay Sk. No:10/4 Kızılay/ANKARA) yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlaııamaz ise; toplantı2L.02.20l6
Pazar günü saat 11.00'de Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi-Bcşevler/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına katılmanızı, katılamadığınız takdirde başka bir kooperatif ortağını veya
aileniz fertlerinden birisini (ana,baba,eş ve çocuklar) vekil tayin etınenizi rica ederiz.

Sııygı|arımızla,

yöııetim kurulu
Ş.Şinasi ERDEM

BAŞKAN 
\

,o [E\s-- -
Not : 20l5 yılı bilanço ve gelir-gider tablosu,harc blosu ,yöııetim ve denetim kurulları çalışma raporu,
2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, eme raporu,20|6 yılıı bütçe taslağı ve ödeme planı
ortaklarımıza ya^mz ekinde posta ile gönderilmiş olup; ayrıca 20-01.2016 tarihi itibariyle kooperatif
merkezinde ve karaincir-datca.com web sayfamızda da ortaklaı,ımızın bilgisine sunulacaktır.

GüNDEM
1- Açılış ve Başkanlık Divannın oluşturulması,
2- Atatürk ve Şelritlerimiz için saygı duruşunda bulunulması,
3- Genel Kurul Tutanaklarıırın iınzalanması için başkanhk divaırııra yetki verilmesi,
4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,
5- Bilanço, gelir-gider tablosunuır okunması ve aklanınası,
6- Yönetim ve Denetim Kurullannın aklanması,
7- Sahilin kiralaırması için Yönetim Kuruluna verilen yetkinin yenilenmesi,
8- Tatilköyümüze kamera sisteırli kurulınası ve kullanılan mevcut salın yenilenmesi,
9- 20l6 y/ıı işletıne bütçesi ile ödeme plaırıırıır göı,üşüleı,ek karara bağlanması ve bütçe kalemleri arasında

aktaıına yetkisinin Yönetim Kuruluıra veri|ırresi,
10- 2016 yılında Yönetim ve Denetim Kıırulu üyeleriııe ödenecek huzur hakkı ile harcırah miktarlarının

belirlenmesi,
11- Katılıın payı ödemelerini lrerhaırgi bir nedeırle gecikiiren ortaklarımıza2016 yılında uygulanacak olan

gecikme zammı oranlnln be]iı,lenmesi,
|2- Öneri ve dilekler,

X.............
VEKALETNAME

Kooperatifiınjzin 14.02.20t6 veya 2|.02.20|6 tarilılerinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına mazeretİm
nedeni ile katılamayacağımdaır,Geırel Kurulda beıii temsil etmek ve oyumu kullanmak
üzere.. .... ..,.i vekil tayin ediyorum.

vekaletverenin
Adı Soyadı :

Ada ve Konut No :

Saygılarımla,
Imza

FeyzaZ. AYVAZ
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