NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
………………………………………………………… TOPLULUĞU
GENEL KURUL TUTANAĞI
..… / ..… / 201….
Necmettin Erbakan Üniversitesi …………… Topluluğu ……. tarihinde saat …..de
(mekan ismi yazılacak, örneğin; Sosyal tesisler vb.) de, …. . ıncı (birinci/ilk, ikinci, üçüncü
vb.) olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Gündemin birinci maddesi gereği genel kurul toplantısı ….(üye sayısı yazılacak) üye
ile ………. (kişi ismi yazılacak) tarafından açıldı. Açılış ve yoklama gerçekleştikten sonra
…….. (kişi ismi yazılacak) katılanları saygı duruşunda bulunmaya ve İstiklal Marşı’nı
söylemeye davet etti.
Gündemin ikinci maddesi gereği toplantıyı yönetmek üzere Divan Kurulu oluşturuldu.
Divan Başkanlığı’na ……… (kişi ismi yazılacak), Başkan Yardımcılığına …..……… (kişi
ismi yazılacak), Yazman üyeliğine ……… (kişi/kişilerin ismi yazılacak) seçildi.
Gündemin üçüncü maddesi gereği …… Akademik yılında gerçekleştirilecek
etkinlikler belirlenmiştir. (Burada gerçekleştirilecek etkinlikler genel hatları ile anlatılacak,
olup ayrıntılar yönetim kurulu kararı ile belirlenerek karar defterinde imza altına
alınacaktır.)
1.
2. ve devamı
Gündemin dördüncü maddesi gereği bütçe önerisi görüşüldü. (Burada
gerçekleştirilecek etkinlikler için bütçeden bahsedilecek. Faaliyetlerin yaklaşık maliyetleri)
Gündemin beşinci maddesi gereği Divan Başkanı ……. (kişi ismi yazılacak) yönetim
kurulunun ibrazının gerektiğini belirtti.
Gündemin altıncı maddesi gereği yönetim kurulunun, denetleme kurulunun, (topluluk
tüzüğünde belirtilen başka kurul varsa burada yazılacak) seçimine Divan Başkanı …… (kişi
ismi yazılacak) başkanlığında geçildi.
Yönetim Kurulu için gerekli koşullar ve görevlerini Divan Başkanı ….. (kişi ismi
yazılacak) üyelere anlattıktan sonra Yönetim Kurulu’na üye olmak isteyen kişiler kendilerini
tanıttı. Yönetim Kurulu üyesi olmak isteyen kişiler aşağıdadır:
1- Ad Soyad
2- Ad Soyad
3- Ad Soyad
4- Ad Soyad
5- Ad Soyad
(Kaç kişi aday olursa hepsi yazılacak)
Divan Başkanı …….. (kişi ismi yazılacak) yönetim kurulu üyesi olmak isteyen üyelere
Yönetim Kurulu’nun ………………….. (topluluk tüzüğünde belirtilen yönetim kurulu
üyelerinin neler olduğu ve kaç kişiden oluştuğu yazılacak) oluştuğunu söyledikten sonra
üyelere söz vererek talep ettikleri kurul üyeliğini sordu. Buna göre Yönetim Kurulu ….
(Burada kurul üyeliklerine kimlerin seçildiği yazılacak)

Yönetim Kurulu şu kişilerden oluşmuştur;
Görev Adı

Ad Soyad

Görev Adı

Ad Soyad

(Tüzükte belirtilen görevlere göre yazılacaktır)
Yönetim Kurulu seçiminin ardından Denetleme Kurulu seçimine geçilmiştir. Yapılan
seçimin ardından Denetleme Kurulu şu kişilerden oluşmuştur;
Görev Adı

Ad Soyad

Görev Adı

Ad Soyad

Görev Adı

Ad Soyad(YEDEK)

Görev Adı

Ad Soyad(YEDEK)

(Tüzükte belirtilen görevlere göre yazılacaktır)
Denetleme Kurulu seçiminin ardından Disiplin Kurulu seçimine geçilmiştir. Yapılan
seçimin ardından Disiplin Kurulu şu kişilerden oluşmuştur;
Görev Adı

Ad Soyad

Görev Adı

Ad Soyad

Görev Adı

Ad Soyad

Görev Adı

Ad Soyad(YEDEK)

Görev Adı

Ad Soyad(YEDEK)

(Tüzükte belirtilen görevlere göre yazılacaktır)
Divan Başkanı ……. (kişi ismi yazılacak) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
üyelerinin seçimlerinin bittiğini ve seçimlerle ilgili konuşmak isteyen olup olmadığını
toplantıya katılan üyelere sordu.
(Topluluk tüzüğünde belirtilen başka Kurul varsa onların üye seçimi de yapılacak ve burada yazılacak)

Divan Başkanı …….. (kişi ismi yazılacak) gündemin yedinci maddesi gereği sözü
konuşmak isteyen üyelere verdi. (Söz almak isteyen çıkmazsa kapanışa geçileceği söylendi.)
Divan Başkanı …… (kişi ismi yazılacak) gündemin sekizinci maddesi gereği kapanışa
geçti ve toplantıyı bitirdi.
Divan Kurulu
İMZA

Necmettin Erbakan Üniversitesi
….. Topluluğu Danışmanı
Unvan Ad Soyad
İmza

EK:
-Üye İmza Listesi (Hazirun cetveli)
-İmzalı seçim komisyonu (Divan Kurulu) tutanak örnekleri (yönetimi oluşturanların aldıkları oyları göstermesi için)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
OLAĞAN GENEL KURUL HARİCİ GENEL KURUL TUTANAĞI
(Not: Genel kurulda alınmamış başka bir faaliyet ve işlem kararı için v.s. gibi)

Topluluk Adı

:

Topluluk Akademik Danışmanı :
Topluluk Başkanı

:

Toplantı Tarihi

:

Toplantı Saati

:

Toplantı Yeri

:

Alınan Kararlar :
12345-

NOT:
1-Tutanak kaç sayfa ise her sayfa genel kurula katılanlar tarafından paraflanacak, ekteki imza
listesi de ayrıca imzalanacaktır.(Paraf: Kısa imza demektir)
2-Bu işlemler karar defterinde de aynı şekilde gösterilecektir
EK:
-Üye İmza Listesi (Hazirun cetveli)

Sıra

ÜYE İMZA LİSTESİ
(Hazirun cetveli)
Adı Soyadı

..../…./201…
İmza

