
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL 

 

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Derneği’nin Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulu 17.06.2011 Cuma günü 

saat 16:00 da İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Toplantı 

Salonu, Çapa, İstanbul, adresinde çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 24.06.2011 Cuma günü saat 

19:00 da aynı yerde aşağıdaki gündemle toplanacaktır.  

 

GÜNDEM 

 
1.Açılış ve saygı duruşu 

 
2.Olağanüstü Genel Kurul Divanının oluşturulması 

 
3.Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurulun yapılma gerekçesinin okunması 

 

4.Eski Tüzüğün MADDE 7'de yer alan , "I – Genel Kurul: Derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Olağan 

toplantısı iki senede bir, Ocak ayı içinde yapılır. Olağanüstü olarak asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği 

üzerine ya da Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde toplanır. Genel 

Kurul toplantısına çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Toplantının günü, saati, yeri, gündemi ve 

çoğunluk sağlanamayışından dolayı toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü en az 15 gün 

önce bir gündelik gazetede duyurulur ve ayrıca üyelere mektupla da bildirilir." kısmının; Yeni haliyle, "I 

– Genel Kurul:Derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Olağan Genel Kurul toplantısı, iki yılda bir olmak 

üzere, çift rakam ile sonlanan yılların Ekim ayında Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Bilimsel Kongresinin 

düzenlendiği yerde yapılır.  Olağanüstü olarak asil üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine ya da 

Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve yerde toplanır. Genel Kurul 

toplantısına çağrı, Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Toplantının tarihi, yeri, zamanı, gündemi ve 

çoğunluk sağlanamayışından dolayı toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının tarihi en az 15 gün 

önce bir gündelik gazetede duyurulur ve ayrıca elektronik ortamda da ilan edilir." olarak 

değiştirilmesinin  görüşülmesi, 

 

 5.Eski Tüzüğün MADDE 9'de yer alan, "Üye aidatı yılda en az  20,00YTL en çok 100,00YTL dır. Üye 

yıllık aidatı, Genel Kurulca kararlaştırılır." kısmının; Yeni haliyle, "Üye yıllık aidatı en az  50 TL ve 

yıllık artış %25’i geçmemek koşuluyla, her takvim yılı için Dernek Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenerek, takvim yılının birinci ayı içerisinde elektronik ortamda ilan edilir." olarak değiştirilmesinin 

görüşülmesi, 

 
6.Dilek ve temenniler  

 


