DUYURU
TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU
Saygı değer üyelerimiz, www.tokdef.com.tr adresinde;
TOKDEF sayfası altında tüzük değişikliği metni altında Dernekler
masasından tarafımıza gelen yazıya istinaden,
- TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU Kurucu yönetim
kurulu (Kurucu dernekler) daimi delegeliğinin kaldırılması
gerektiği,
- TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU Üye olan derneklerin
delegelerinin,
Derneklerin Genel Kurullarında belirlenmesi gerektiği ibaresi
bulunmaktadır.
Dernekler masasından tarafımıza iletilen yazıyı Hukukçularımız ve
Dernekler masasınada danışılmak üzere inceletilmiş olup yapılacak
Genel Kurulda daimi delegelerin ve yönetim kurullarınca belirlenmiş
delegelerin Hazirun listesine dahil edilemeyeceği kararı sabit
olduğundan,
TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU’na üye derneklerimizin
delegelerini Olağan üstü bir genel kurul yaparak belirlemeleri ve 18
Haziran Pazar günü saat 10:00’a kadar federasyon görevlilerine
Olağan üstü toplantı karar örneği ve Yönetim kurulu’nun dilekçesi
ekinde bağlı bulundukları federasyon yönetim kuruluna iletmeleri
gerekmektedir. Genel kurullarında delegelerini belirleyen dernekler
bu duyuru dışında olup uyarıyı dikkate almamaları rica olunur.
TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYON’u yönetim kurulu olarak 18
Haziran 2017 saat 10:00 dan sonra yapılacak delege bildirimlerini
yada delege bildiriminde bulunmayan dernekleri,
TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU Genel Kurul Hazirun
listesinde bulundurmayacaktır.

“Derneklerimize ve yönetim kurullarına önemle duyurulur.”

TOKAT İLİ DERNEKLER FEDERASYONU
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
Tokat İli Dernekler Federasyonu Olağan Genel Kurulu 24 Nisan 2017 tarihinde saat
18:00-20:00 da Mustafa Kemal Mah. 3001 Cad. No:149/B Ataşehir- İstanbul
adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerine göre yapılacak olup; çoğunluk
sağlanamaması durumunda
Aynı gündem maddeleri ile 18 Haziran 2017 Tarihinde saat 12:0017:00 arası Mustafa Öncel Kültür Merkezi / Samandıra - İstanbul adresinde
çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Federasyonumuza bağlı tüm delegelerimize önemle duyurulur.
Murat İLTER
Genel Başkan
GÜNDEM
1-Açılış ve Yoklama
2-Divan Kurulunun Oluşumu
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4-Tüzük Değişikliği (İl Dernekler Müdürlüğünün 8738567-477.01.02.02-22365
Sayılı Yazısına İstinaden)
3 nci Madde Federasyonun Çalışma Konuları Çalışma Biçimleri ve ve Faaliyet
Biçimi
4 nci Madde Üyelik ve Koşulları
8 nci Madde b bendi Federasyonun İhtiyari Organları
10 ncu Madde- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri- Yönetim Kurulunun
Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Üye ve Temsilci Üye tanımlaması
19.ncu Madde Sandık Kurulması
23.ncü Madde Federasyon ana tüzüğünün değiştirilmeSİ
5-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması ve İbra edilmesi
6-Denetim Kurulu Gelir-Gider Raporlarının Okunması ve İbra Edilmesi
7-Yeni Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin
seçimi
8-Dilek ve Temenniler
9-Kapanış

İLK TOPLANTI ÇOĞUNLUK SAĞLANMASI DURUMUNDA
....................DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu …/…/20… tarihli ve 20…/… sayılı kararı gereği;
toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca tespit edilen dernek tüzüğüne göre
genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan tüm üyelere yasal süre
içerisinde........................................................................................... bildirilerek,
Derneğin olağanüstü genel kurul toplantısı …/…/20… tarihinde saat …:…’da dernek
yerleşim yerinde/…................. adresinde başlamıştır.
Gündemin 1. maddesi gereğince; yönetim kurulu üyeleri tarafından kimlik kontrolleri
yapılarak toplantı yerine alınan, derneğe kayıtlı ve toplantıya katılma hakkı bulunan … üyenin
…’nin katılımı ile toplantı ve gündemi için çoğunluk sağlandığının tespit edildiğini yönetim
kurulu adına dernek başkanı …........... açıklayarak toplantının açılışını yapmış ve açılış konuşması
sonrasında duyurusu yapılan aşağıda sunulan gündem başlıkları, değişiklik önerisi olmaksızın
oybirliği/çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Gündemi:
1. Yoklama ve açılış,
2. Divan heyeti seçimi,
3. Derneğimizi temsil etmek üzere Tokat İli Dernekler Federasyonuna 5 Temsilci Üye
gönderilmesi hk.
4. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemin 2. maddesi gereğince; divan başkanlığı seçimi yapılmış, divan başkanlığına
ortak bir önerge ile …................., başkan vekilliğine …................, yazman olarak ta …
oybirliği/çokluğu ile aday gösterilerek seçilmişlerdir.
Gündemin 3. maddesi gereğince; Derneğimizi Tokat İli Dernekler Federasyonunda temsil
etmek üzere 5 Temsilci Üye gönderilmesi için üyelerden gelen ortak önerge, hazirun üyelerine
onaylatmak üzere sunulmuş olup; aşağıda İsimleri ve T.C. Kimlik numaraları bulunan üyeler
derneği temsilen Tokat İli Dernekler Federasyonunda Temsilci Üye olarak atanmalarına
oybirliği/çokluğu ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI

T.C KİMLİK NO

12345Gündemin 4. maddesi gereğince; dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmayınca
divan başkanı genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.
İş bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır.
…/…/20…

…

…

…

Divan Başkanı

Başkan Vekili

Yazman

İKİNCİ TOPLANTI (ERTELEME) DURUMUNDA
....................DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu …/…/20… tarihli ve 20…/… sayılı kararı gereği;
toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca tespit edilen dernek tüzüğüne göre
genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan tüm üyelere yasal süre
içerisinde........................................................................................... bildirilerek,
Derneğin …/…/20… günü saat …:…’da dernek yerleşim yerinde/… adresinde yapılması
gereken (ilk)olağan(üstü) genel kurul toplantısı için yeterli çoğunluk sağlanamadığından birinci
toplantı ertelenerek, ikincisi …/…/20… tarihinde aynı yer ve saatte başlamıştır.
Gündemin 1. maddesi gereğince; yönetim kurulu üyeleri tarafından kimlik kontrolleri
yapılarak toplantı yerine alınan, derneğe kayıtlı ve toplantıya katılma hakkı bulunan … üyenin
…’nin katılımı ile toplantı ve gündemi için çoğunluk sağlandığının tespit edildiğini yönetim
kurulu adına dernek başkanı …........... açıklayarak toplantının açılışını yapmış ve açılış konuşması
sonrasında duyurusu yapılan aşağıda sunulan gündem başlıkları, değişiklik önerisi olmaksızın
oybirliği/çokluğu ile aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Gündemi:
5. Yoklama ve açılış,
6. Divan heyeti seçimi,
7. Derneğimizi temsil etmek üzere Tokat İli Dernekler Federasyonuna 5 Temsilci Üye
gönderilmesi hk.
8. Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemin 2. maddesi gereğince; divan başkanlığı seçimi yapılmış, divan başkanlığına
ortak bir önerge ile …................., başkan vekilliğine …................, yazman olarak ta …
oybirliği/çokluğu ile aday gösterilerek seçilmişlerdir.
Gündemin 3. maddesi gereğince; Derneğimizi Tokat İli Dernekler Federasyonunda temsil
etmek üzere 5 Temsilci Üye gönderilmesi için üyelerden gelen ortak önerge, hazirun üyelerine
onaylatmak üzere sunulmuş olup; aşağıda İsimleri ve T.C. Kimlik numaraları bulunan üyeler
derneği temsilen Tokat İli Dernekler Federasyonunda Temsilci Üye olarak atanmalarına
oybirliği/çokluğu ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI

T.C KİMLİK NO

12345Gündemin 4. maddesi gereğince; dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmayınca
divan başkanı genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.
İş bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır.
…/…/20…

…

…

…

Divan Başkanı

Başkan Vekili

Yazman

TUTANAKTA YER ALAN aşağıdaki metinde ................................ yerine yazılacak cümleler,
Dernek yönetim kurulunun almış olduğu …/…/20… tarihli ve 20…/… sayılı kararı gereği;
toplantı günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulunca tespit edilen dernek tüzüğüne göre
genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan tüm üyelere yasal süre
içerisinde........................................................................................... bildirilerek,
123456-

yazılı olarak
e-posta ile
SMS ile
gazete ilanıyla
internet sayfamızdan
mahalli yayın araçlarıyla bildirilerek,

… DERNEĞİ
GENEL KURUL TOPLANTI ERTELEME TUTANAĞI
…/…/20… tarihinde saat …:…’da dernek yerleşim yerinde yapılması gereken
(ilk)olağan(üstü) genel kurul toplantısı için çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantının
…/…/20… tarihinde aynı yer ve saatte yapılmak üzere ertelendiğine dair iş bu tutanak
tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır …/…/20… saat …:…
Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin;
Adı ve Soyadı

Görev Unvanı
Başkan
Başkan Yardımcısı
Sekreter
Sayman
Üye
‘’’
‘’’

İmzası

