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FEDERASYONA BAĞLI ODALARA
17 NOLU GENELGE
Yönetim Kurulumuzun 19 Nisan 2018 tarihli ve 93 numaralı oturumunda; Federasyonumuzun 31
inci Olağan Genel Kurulunun 27 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 09.00’da, Söğütözü Caddesi No:1/A
Çankaya-Ankara adresinde bulunan ATO Congresium salonunda, ekli gündemle yapılması
kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulda oy kullanacak başkan ve yönetim kurulu üyelerimizin duyarlılığı ve özverilerine
güvenerek, 27 Haziran 2018 tarihinde çoğunluk sağlanacağına olan inancımıza rağmen, çoğunluk
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Haziran 2018 tarihinde saat 09.00’da aynı yerde ve aynı
gündemle yapılacaktır.
Genel Kurulda Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin, Federasyon Genel Kurul Üyesi
olarak, hazirun listesinin imzalanması ve sandık kurulunda oy kullanabilmek için T.C. Kimlik numarası
yazılı resmi kimliklerinin yanı sıra, delege kimlik kartlarını da yanlarında bulundurmaları
gerekmektedir.
Büyük bir inançla, tüm camiamızı layık olduğu seviyeye ulaştırmak, ekonomik ve sosyal
haklarına kavuşturmak ve güçlü bir sivil toplum örgütü olarak, ülkenin gelişmesinde etkin rol almamızı
sağlamak için, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azimle, sizlerle güç birliği yaparak
sorunlarımızı birlikte çözeceğiz.
Bu idealimizi gerçekleştirmek üzere, yukarıda belirtilen gün ve saatte Genel Kurulun yapılacağı
salona teşriflerinizi önemle rica ederiz.
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GÜNDEM
1- Açılış,
2- Başkanlık divanının teşekkülü,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4- Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
6- Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
7- Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi ile Genel
Kurulun takdir ve ibrasına sunulacak konuların okunması ve müzakeresi,
8- Bilanço, gelir ve gider hesaplar ile Genel Kurulun takdirine sunulan
hususların kabulü veya reddi,
9- Yönetim Kurulu ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
10-Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan
eğitim, teorik ve pratik kurs programlarının, tahmini bütçenin, personel genel
kadro cetvellerinin, bütçe notu ve eklerinin, yönetim kuruluna verilen
talimatlar ve yetkilerin ve genel kurulun tespitlerinin görüşülmesi, kabulü
veya reddi,
11-Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit
edilmesi,
12-Dilek ve temenniler,
13-Seçimler,
14-Kapanış,

