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S.S KİRKLARELİ BARAJİ SULAMA KOOPERATİFİ
KAVAKLI/KIRKLARELı

Sayı :1083
Konu :2O22 Yılı Mali Olağan Gen.Kur.Top. Hk.

KİRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLİĞİİ,Iİ

K|RKLARELi

Kooperatifimizin 2O22 yılı mali olağan genel kurulu 2410312023 CUMA günü saat
10:00' da ekteki gündem gereği Çarşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 20 Kavaklı /
Kırklareli adresinde bulunan, Kavaklı Belediye düğün salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 0910412023 PAZAR günü aynı yer ve
saatte yapılacaktır.

Tüm ortaklarım|za önem|e duyurulur. OIle3.1,?a.l3

EKİ- 2022 Yılı Mali Olağan Genel Kurulu Gündem (1 adet)

s.s. SULAMA KOOP.
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-) s.s. KIRKLARELi BARAJI SULAMA KOOPERATİFİ 2022 YILI MALİ GENEL KURULU

cüxDEM
1. Açılış ve yoklama.

2. Divan heyetinin seçimi.
3. Saygı duruşu, İstiklal marşı.
4. Yönetim ve denetim kurullarınırı 2022 yılı faaliyet raporlarınrrı okunması ve miizakere.
5. 2022 yılı, bilanço ve gelir-gider tablolaıuıın okunması, miizakeresi ve kabulü.
6. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayn ibrası.
7 .2023 yı|ıtahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması.
8. 2023 yıh Sulama ücretlerinin belirlenmesi, sulama sezonunun başlangıcı, şebeke içi ve dışi sahalaıda uygularıacak
motopomp indirimleri, erken ödeme başlangıç ve bitiş tarihlerinin belirlenmesi, indirimlerinin belirlenmesi, sulama
bedellerini zamanında ödemeyenler hakkında uygulanacak gecikme zammı orarrlaıının 2023 yıh için aylık %l olarak
belirlenmesi, beyan vermeme zammının 2023 yılıı için % l5 olarak belirlenmesi defe sulaması indirimlerinin belirlenmesi,
sondaj sulamalarının birim fiyatlarının belirlenmesi, yıllık yalrım bedeli gelir kaleminin iptali, mesaha listeleri
kesinleştikten sonra belirtilen zaman içinde mesahalara itiraz edenlerin itirazlannın kabul edilmesi veya edilmemesi halinde
gereğinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. Bulunduğumuz yıl içinde 0l Temmuz tarihine kadar üye olanların
o yılın üyeler için belİrlenen birim fiyatlarından faydalanması, l Temmuz tarihinden sonra üye olaırların bir sonraki yılın üye
fiyatlarından faydalandırılması, sulama düzenine ilişkin kurallar ile bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezalaıın
belirlenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
9. Kooperatifimiz adına 3.000,000 tl (üçmilyon) banka kredisi kullanılması, 1.000.000 tl (birmilyon) binek araç veya pikap
alımı, 1.500.000 tl (birmilyonbeşyiizbin) depo-garaj yapımı, 1.500.000 tl (birmilyonbeşyüzbin) greyder alımı için yönetim
kuruluna yetki verilmesi.
10. Kooperatifimizin yapacağı araç alımlannd4 inşaat yapımınd4 tadilatlarda ve diğer ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak
üzere işletme kredisi ve finansman (leasing) kredisi kullanılması gerektiğinde kooperatifimize ait taşınmazlaıın, iş
makinalarının ve taşıtlann ipotek, teminat olarak gösterilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
ll. Kooperatifimize ihtiyacı kadar daimi, geçici yada İş kur bünyesinden personel alnması, gerek duyulması halinde l adet
ziraat teknikeri, ziraat mühendisi yada danışmarı alınması, tiim personel maaşlarının belirlenmesi, gerektiğinde fazla mesai
ödenmesi, personele ikramiye, erzak yardımı yapılması ve gerektiğinde işçi çıkarılması için yönetim kuruluna yetki
verilmesi.
12. Ana «izleşmede tanımlanan faaliyet alanlarıyla ilgili olmak üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca desteklenen
hibe destek pfograml ve projeleri, Bakanlar Kurulu kararı ve buna dayanılarak hazrlanan tebliğ kapsamındaT.C Ziraat
Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi kooperatiflerinden düşük faizli yatırım ve işletme sermayesi pğeleri, Avrupa Birliği ve
Trakya Kalkınma Ajansı ile İPARD tarafından desteklenen program ve projeler ile kırsal kalkınma progrıımrna müracaat
etmeye, iş ve işlemleri yürütneye, Bank4 Bakanlık ve Tarrm kedi kooperatifleri nezdinde kredi kullaııılarak, ipotek
kefaret dahil borçlanma yapmak ve proje ile ilgili ti.izel kişilerden kooperatifimize uygulanabilecek projelerle ilgili tiim
karıunlarda kurum ve kuruluşlaı nezdinde temsil etmek ve sonuçlandırmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
13. Kooperatifimiz adına her tiirlü gayrimenkul alımı, gayrimenkul kiralanması, kiraya verilmesi, satılması, alınması, irtifa
hakları, iştira haklan tesis etmek, ipotek vermek almak, her ttirlü araç gereç ekipman satın almak, kooperatifimize ait
araÇların satışı ve bedel karşılığında kiralarıması, özel firmalardan yada kamu kurumlarından tarl4 ars4 yada araç
kiralanması, satın alırrması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
l4.Ortaklarımzın ve ortak dışı sulama yapanlann ödenmemiş borçlarının yasal yollaıdan tahsil edilebilmesi için, haciz işlemi
veYa mahkeme başlatılan alacaklar için, davadarı vazgeçildiğinde itiraza iptal davalannın dosy4 avukat masrailarınrn
kooperatif bütçesinden ödenmesi, kooperatif alacaklannın zamanında tüsil edilememesinden dolayı ödemeleri geciken
ödenen ve ödenecek olaıı kooperatif borçlarının tiim kamu ve özel kurumlara olan borç faizlerinin kooperatif bütçesinden
ödenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
15. Devlet kurumlarından ya da dışandan kiralanan iş makinelerinin bakım, onıııtm, personel ücretleri, yemelq konaklam4
akaryakıt gibi giderlerinin kooperatifimiz tarafindarı karşılanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
16. Yönetim kurulumuzun tespit ettiği Mevcut ortaklarımzdan ana sözleşmenin 8. Maddesine istinaden ortaklık şartı
taŞımayanların, ll. Maddesine göre ortaklık şartlarını yerine getirmeyenlerin, 19. Ve l8. Maddelerine göre ortaklıktan
Çıkarılma şartlannı taşıyanların ve 20. Maddesine göre ortaklığın sona enne şekli yerine gelmiş olanlarm ortakhktan
düşürülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi
18. Ükemizde 0610212023 tarihinde meydana gelen Deprem felaketinde zarar gören deprem mağdurlan için, Ana
sözleşmenin 47. Maddesine istinaden nakit, yiyecek ve eşya yardımı yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
19. Sulama düzenine ilişkin kurallar ile bu kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaların belirlenmesi için yönetim
kuruluna yetki verilmesi
20. Kooperatifimize ait olan 949l ve 9492 parselde bulunan arsaların üzerine depo ve araç park yeri ya da kooperatif binası
yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
21. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan güncel ana vizleşmenin kabuliinün görüşülmesi.
22. S.S KIRKIARELİ BARAJI SULAMA süası içinde kalan geçmiş yıllara ait vefaf eden, adres bilgisi bulunamayan, haciz
iŞlemi uYgulandığmda kooperatifi zarara uğratacak, tahsilah mümkün olmayarı ortak ve ortak dışı ,ulama yapan borçlulann
borçlannm görüşülmesi.
24. KooPeratif yönetim binamızda bulunan çok eski ve ekonomik ömrünü doldurmuş tüm mas4 sandalye, dolap, bilgisayar
ve ekiPmanlaıın ve diğer demirbaşların, yenisi ile değiştirilmesi ve tiim eskimiş demirbaşlann hibe edilmesi Çin yoneİim
kuruluna yetki verilmesi,
25. Dilek ve temenniler
26. Kapanış.
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