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Recklinghausen, 01.12.2010 
 
Sayın Üyemiz ______________________________ 
 

06 Şubat 2011 Pazar günü saat 13:00’de 
Camimizde yapılacak olan 25’nci Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı önemle rica ederiz. 

 
GÜNDEM 

1- Açılış - Đstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim’in okunması 
2- Üye yoklamasının yapılması, vekaletname sahiplerinin belirlenmesi ve salt çoğunluğun aranması 
3- Salt çoğunluk sağlandığı takdirde Genel Kurula geçilmesi (Aksi takdirde tüzüğün ilgili maddesi gereğince Genel 

Kurulun en az 15 gün sonra 27.02.2011 Pazar günü yapılmasının ilan edilmesi ve kapanış) 
4- Divan Başkanının açık oylama usulü ile seçilmesi 
5- Đki katibin açık oylama usulü ile seçilmesi 
6- Divan Başkanının selamlama konuşması ve gündemi okuması 
7- Dernek Başkanının selamlama konuşması 
8- Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Muhasebe raporlarını okuması 
9- Denetleme Kurulunun denetleme raporlarını okuması 
10- Yönetim kurulunun ibrâsının / aklanmasının açık oylama usulü ile oylanması 
11- Yeni Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen adayların tanıtılması 
12- Kasa Denetçiliği / Denetleme Kurulu’na 3 asil ve 2 yedek üyelerin açık oylama usulü ile seçilmesi 
13- Danışma Kurulu’na 2 asil ve 1 yedek üyenin açık oylama usulü ile seçilmesi 
14- Yönetim Kurulu seçim işleminin ve kurallarının Divan Başkanı tarafından açıklanması 
15- Kapalı zarf usulü ile seçime geçilmesi 
16- Oyların sayılması ve yönetim kuruluna seçilen 7 asil ve 3 yedek üyenin belirlenmesi 
17- Yeni seçilen yönetim kurulunun tanıtılması ve teşekkür konuşmalarının yapılması 
18- Dilek ve temenniler - Üyelerden söz almak isteyenlerin belirlenmesi ve söz verilmesi 
19- Kapanış – Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılması 

 
GEREKL Đ AÇIKLAMALAR:  
* Yönetim Kurulu’nda görev almak isteyen ve tüzükte belirtilen şartlara haiz her üyemiz, camimiz ilan panosuna 
04.02.2011cuma günü saat 18:00’e kadar asılmış olan listeye adını yazabilecektir. 
* Şayet 2009 ve 2010 yıllarına ait üye aidat borcunuz var ise, en kısa zamanda yönetim kuruluna başvurup aidat açıklarınızı 
kapatmanızı rica ederiz, aksi takdirde seçme ve seçilme hakkına sahip olamazsınız. 
* Camimiz derneği Yönetim Kurulunun Mart 2009-Şubat 2011 yıllarındaki faaliyet ve denetleme raporlarının okunması ve 
önümüzdeki 2 yıl için yeni bir yönetimin seçilmesi için, yukarıda belirtilen zamanda ve gündemle Olağan Genel Kurul 
Toplantımıza katılmanızı önemle rica ederiz. 
* Toplantıya üyenin kendisinin gelmesi esastır, ancak herhangi bir meşru mazeret sebebiyle gelmemeniz durumunda, ekte 
bu Genel Kurul Toplantısına mahsus özel hazırlanmış Vekaletname’yi doldurup, imzalayarak seçim günü Genel Kurul 
Divan Başkanlığına göndermelisiniz. Vekil tayin edeceğiniz başka bir üyemiz aracılığı ile de oyunuzu kullanabilirsiniz. Bir 
kişi ancak bir üye için vekalet alabilir. 
* Genel Kurul Toplantısının belirlenen tarihte gerçekleşebilmesi için asil üye tam sayısının bir fazlasının (salt çoğunluk) 
toplantıda hazır olması gerekmektedir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlası (salt çoğunluk) sağlanamadığı takdirde, 
tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince 27.02.2011 Pazar günü aynı gündem maddeleri ile toplanılır ve çoğunluğa 
bakılmaksızın Genel Kurul ve seçim yapılır. 
 
Genel Kurulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diler, bilgi ve gereğini rica ederim, saygılarımla. 
 
Dernek Başkanı - Hüsnü Yakın 

- Ekler: Vekaletname (1 Sayfa)  ve Genel Kurul ile ilgili seçilmiş tüzük maddeleri (1 sayfa). 

 
 


