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     Yönetim Kurulumuzca yapılan toplantıda, Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye İzcilik 

Federasyonu Ana Statüsünün ilgili maddeleri uyarınca Olağan Genel Kurulun 30 Ekim 2021 

Cumartesi günü ALTINEL HOTEL / G.M.K. Bulvarı No:151 Tandoğan/ANKARA adresinde 

saat 11:00’da aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılması, bu 

toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantının 31 Ekim 2021 Pazar 

günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır. 

     Genel Kurul üyelerine duyurulur.  

GÜNDEM 

1. Genel kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti, 

2. Toplantının açılışı, 

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 

4. Genel kurul başkanlık divanının oluşturulması, 

5. Gündemin okunması ve oylanması, 

6. Başkanlık divanına, genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 

7. 2021 yılı faaliyet programı ve geçici bütçesinin okunması, onaylanması ve ibrası, 

8. Faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve 

faaliyetlerinden ötürü ibrası, 

9. Denetim Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrası, 

10. Başkan adaylarının konuşması, 

11. Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi, 

12. 2022 ve 2023 yılı tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

13. Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim 

kuruluna yetki verilmesi, 

14. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna 

yetki verilmesi, 

15. İzciliğin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla 

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

16. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı veya kiralaması 

yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç̧ 

gereç̧ malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki 

verilmesi,  

17. İhtiyaç duyulması halinde bankalardan nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması için 

yönetim kuruluna yetki verilmesi,  

18. Dilek ve öneriler. 

TÜRKİYE  
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