
29Buldan'daYAŞAM Aralık 2012

BULDAN GENÇ TÜCCAR VE 
İŞADAMLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

MEHMET KAYA, KERİM TABAN, SÜLEYMAN 
KUYUMCU, EKREM ÇÖTEL, METİN ÖZ, HALİL ATIL      

BAŞKAN

MEHMET DEMİR

Yeni Yılınızı Kutlar
Hayırlara Vesile 
Olmasını Dileriz

BULDAN SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ GENEL KURUL İLANIDIR 

Birliğimize ait kuruluş genel kurul ilk toplantısı aşağıda yazılı olan gündem ile 26.12.2012 Çarşamba 
günü saat 11.00’de Cumhuriyet Mah. Gönül Cad. Sabiha Gökçen Apt. No:71/7 Buldan adresinde 
yapılacaktır.

İlk Toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09.01.2013 Çarşamba günü aynı yer 
ve saatte yapılacaktır.

                                                                     DENİZLİ İLİ BULDAN İLÇESİ SÜT
             ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ
             KURUCU YÖNETİM KURULU ADINA 
                                                                    MEHMET UZ                HÜSEYİN ŞAHAL 
                                                                        Başkan                            Başk.Yard.
GÜNDEM:
1. Açılış ve Yoklama 
2. Divan Heyetinin teşkili,
3. Atatürk ve Türk Şehitleri içi 1 (bir) dakikalık saygı duruşu,
4- Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
5- Kuruluş Bilançosunun okunması,
6- Okunan raporların ibra edilmesi, 
7- Yönetim, Denetim Kurulunun seçilmesi,
8- Yeni Üye olacak üreticilerin giriş aidatının ve yıllık aidatın belirlenmesi
9- Birlik olarak Tarım Bakanlığı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği ve diğer tüm resmi ve 
özel kurumlara proje başvurusu yapmak için seçilecek olan Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, 
10- Birlik aracılığı ile süt, yem ve süt ürünlerinin pazarlanması, Birlik aracılığı ile pazarlanacak süt ve 
yemden satış bedeli üzerinden hizmet payı kesilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11- Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tarımsal girdilerin temini ve üyelere dağıtılması ile üyelerin 
tarımsal ürünlerinin pazarlanması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12- Birlik üyesi kooperatiflerin ileride süt tankı ve ekipmanları alınması durumunda genel kurulca 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13- Üyelere ait süt ve diğer teşvik primlerinin ilgili bankalardan alınarak ortaklara dağıtılması 
konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14- Zirai alet ve makine alımı konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15- 3 adet nitelikli eleman alınması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16- Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile diğer Bakanlıkların ve Özel İdare Müdürlüğü desteğinde proje 
uygulanması ve Devlet yardımı(kredi) alınması, Dünya Bankasından kredi alınması, proje yapılması, her 
türlü ipotek alınması ve verilmesi Buldan sınırları içerisinde işyeri alınması/kiralanması durumunda birlik 
üyelerinin kefalette bulunması hususları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17- Tüm resmi ve hususi daireler, idareler, Bankalar (T.C.Ziraat Bankası, İş Bankası, Halk Bankası, 
Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası), Kuruluşlar, Firmalar, özel ve resmi kurum ve kişilerle yapacağı 
sözlü ve yazılı, borçlandırıcı veya hak kazandırıcı her türlü müracaat, beyanname sözleşme, taahhüt 
işlemleri yapmak, gayrimenkul alma satma, kiralama, kiraya verme, tapuda ferağ takrirlerini verme ve 
alma, kira sözleşmelerini tanzim ve fesih etme, motorlu araç satın alma, satma, kiralama, kiraya verme 
Vergi Dairesi, SGK, Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye, Telekom Müdürlüğü, TEAŞ, TEDAŞ, AYDEM 
Müdürlüğü, bilumum resmi ve hususi makam ve merciler nezdindeki iş ve işlemleri yapma vekil tayin ve 
azline, mahkemelerdeki icra dairelerindeki iş ve işlemleri yapma Bankalarda hesap açma, para çekme ve 
yatırma, kredi talebinde bulunma, kredi kullanma, teminat alma, teminat verme, borçlanma, sözleşmeleri 
imzalama, uygulanacak Üyeler Mülkiyetinde projeleri için üyelere kefil olma hususlarında Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesi 
18- Dilek ve temenniler,
19- Kapanış.
                                                                  

İş bu gündem ilan yerlerimizde 12.12.2012 - 19.12.2012 tarihleri arasında ilan edilmiştir.


