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Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yer alan gündem ile
6 Mart, 2022 Pazar günü, saat 13:00 de sanal ortamda “Zoom” uzerinden gerçekleştirilecektir. Link,
toplanti oncesinde Facebook ve dernegimizin internet sayfasinda, www.tsns.ca adresinden ilan
edilecektir. Toplanti icin zoom uygulamasini Google play yada Apple store dan ucretsiz indirebilir ya
da verilecek link uzerinden bilgisayarinizdan toplantiya katilabilirsiniz. Şayet toplantı çoğunluğu
sağlanmaz ise toplantı 13 Mart 2022 Pazar günü saat 13:00 yine sanal ortamda yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına katılamayacak üyelerimiz, toplantıya katılabilecek bir başka dernek
üyesine Vekaletname aracılığı ile vekalet vermek suretiyle Genel Kurulda temsil edilebilme
imkanına sahiptirler. Dernek Tuzugumuzun 28(e) maddesi uyarınca her üye Genel Kurul
toplantısına kendisi dışında ancak tek bir üyenin vekili olarak katılabilir.
Yonetim Kurulunda bosalmis alti (6) uyelik mevcuttur. Yönetim Kurulu üyesi olarak hizmet
etmek isteyenlerin adaylıklarını bildiren yazılı bir bildiriyi genel kurul öncesinde info@tsns.ca
e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılıp oy kullanabilmeniz için dernek üyeliğinizi mümkün olan en kısa zamanda
yenilemeniz gerektiğini önemle hatırlatırız. Uyeliklerinizi dernegimizin websitesinde bulunan
“Purchase” sekmesinden gerceklestirebilirsiniz yada buradan odeyebilirsiniz. Uyeliginizi cek ile
odemek isterseniz adresimiz, Portland Street Market. 650 Portland St. PO Box 26040 Dartmouth
NS B2W 6P3
Olağan Genel Kurul toplantımızda hepinizi aramızda görebilmeyi ümit ediyoruz.
2021 Genel Kurul Tutanagina buradan erisebilirsiniz.
Saygılarımızla,
Nova Scotia Türk Derneği Yönetim Kurulu
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Gündem maddeleri:
1. Açılış, Genel Kurul başkanı ve sekreterinin seçilmesi.
2. Genel Kurul başkanı tarafından yoklama yapılarak toplantı yeter sayısının tespiti.
3. Bir önceki olağan Genel Kurul toplantı tutanakları ve bunlarla ilgili olarak gerçekleştirilen
faaliyetlerin okunması ve onaya sunulması.
4. Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporunun sunulması.
5. Varsa, Dernek’in çeşitli komite raporlarının sunulması.
6. Bilanço, yönetim işletim tablosu ve Denetçi raporları da dahil olmak üzere, Dernek mali
tablolarının değerlendirilmesi ve onaya sunulması.
7. Yıllık Bireysel ve Kurumsal Üyelik aidat ücretlerinin teklifi ve onaya sunulması. Üyelik
faaliyetlerinin görüşülmesi.
8. Dernek’in yeni dönem Bütçesi’nin sunumu ve oylanması.
9. Boşalan Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
10. Etik Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
11. Denetçiler Kurulu üyelerinin ve/veya dışarıdan bağımsız denetçilerin atanması ile ilgili olarak
seçim yapılması.
12. Dernek komitelerinde yeni faaliyet döneminde görev yapmak isteyen gönüllülerin ve
muhtemel komite faaliyetlerinin kısaca görüşülmesi ve oluşturulması.
13. Bitmemiş işlerin görüşülmesi.
14. Dilekler.
15. Kapanış.
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Second Announcement
Dear Member,
The Annual General Meeting of the Turkish Society of Nova Scotia will be held on Sunday,
March 6, 2022 at 13:00 on Zoom meeting.
The link of the Zoom call will be obtained before the AGM on our Facebook page and on our
website which is www.tsns.ca However, you must sign up on Zoom to access our meeting page.
. Should a quorum of the Members not attend the first scheduled annual General Assembly
meeting, a second on-line meeting will be held on Sunday, March 13, 2022 at 13:00.
Any member who cannot attend the Annual General Meeting may appoint another member,
by means of a written proxy. Reach to the document, please click here.
To attend and vote on his/her behalf at the Annual General Meeting as per Article 28(e) of the
By-Laws of the Society, each member may hold only one proxy.
There are six (6) vacant seats on the Board. Any Individual Member who is interested in serving
as a Director on the Board must send a written notification to the President via e-mail to
info@tsns.ca You may reach the form from here.
Please be reminded that you must renew your membership in order to be eligible to vote at
the Annual General Meeting. You may renew your membership on-line on our society`s webpage
under “Purchase” tab or you could click here. You can also mail a membership cheque to the name
of, The Turkish Society of Nova Scotia. Mailing address:
Portland Street Market. 650 Portland St. PO Box 26040 Dartmouth NS B2W 6P3

We hope to see you all at the Annual General Meeting.
2021 AGM minutes can be found here.

Best Regards,
Board of Directors of the Turkish Society of NS
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Agenda
1. Opening, elections of chairperson and secretary of the General Assembly.
2. Roll call and confirmation of the meeting quorum by the chairperson of the General
Assembly.
3. Presentation and acceptance of the minutes of the preceding ordinary General Assembly
meeting and actions thereupon.
4. Presentation of the Board of Directors’ annual report.
5. Presentation of various committee reports, if any.
6. Presentation and acceptance of financial statements, including income statement, balance
sheet and audit report.
7. Presentation and acceptance of the proposed annual fees for Individual and Corporate
Members. Discussions on Membership activities.
8. Presentation and acceptance of the Society’s Budget for the ensuing year.
9. Elections of the members of the Board of Directors for the vacant seats.
10. Elections of the members for the Ethic Council.
11. Elections of the members for the Audit Council and/or appointment of independent
auditors.
12. Call for volunteers for various committees of the Society and brief discussion on the
proposed committees and committee activities.
13. Discussions on unfinished business.
14. Suggestions.
15. Adjournment.
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