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30.03.2019 - 06.04.2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ İLE İLGİLİ 

BİLGİLENDİRME 

 

1. Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. 

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Talha Çamaş’ın açılış konuşmasından sonra ilgili yasa ve yönetmelik gereği 

toplantıyı yönetmek üzere divan heyeti oluşturulacaktır. 

2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi. 

Oluşturulan Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanakları’nı imzalama yetkisi verilecektir. 

3. Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi. 

Yönetim Kurulumuzun 19.02.2019-09 no.lu toplantısında görüşülerek kabul edilen 2018 yılı faaliyetlerine 

ilişkin Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları görüşülecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 

Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları ile Finansal Raporlar, Cemiyetimizin 

http://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-yonetim/raporlar/yillik-faaliyet-raporlari adresli 

internet sayfasında üyelerimizin incelemesine sunulmuştur. Ayrıca bu raporları Cemiyet Merkezimizden 

(Darüşşafaka Cad. No: 5/9, 34457 Maslak, İstanbul) temin etmek mümkündür. 

4. Denetim Kurulu Raporunun görüşülmesi. 

Cemiyetimiz Denetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Denetim Kurulu Raporu 

görüşülecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Denetim Kurulu Raporu, Cemiyetimizin  

http://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-yonetim/raporlar/yillik-faaliyet-raporlari adresli 

internet sayfasında yayınlanan “2018 yılı Faaliyet Raporu”nun 104-105. sayfalarında görülebilir ve ayrıca 

Cemiyet Merkezimizden (Darüşşafaka Cad. No: 5/9, 34457 Maslak, İstanbul) temin etmek mümkündür. 

5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası. 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra 

edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

6. 2019 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım 

giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2019 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.  

Yönetim Kurulumuzun 19.02.2019-09 no.lu toplantısında görüşülerek kabul edilen 2019 yılı için öngörülen 

gelir ve gider tahminleri ile yatırım giderleri tahminleri ve 2019 yılı Bütçe Teklifi görüşülecek ve Genel 

Kurulun onayına sunulacaktır.  

Faaliyet Raporu içinde bulunan 2019 gelir ve gider tahminleri ile yatırım giderleri tahminleri ve 2019 yılı 

Bütçe Teklifi, Cemiyetimizin http://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-yonetim/raporlar/yillik-

faaliyet-raporlari adresli internet sayfasında yayınlanan “2018 yılı Faaliyet Raporu”nun 144-155. 

sayfalarında görülebilir ve ayrıca Cemiyet Merkezimizden (Darüşşafaka Cad. No: 5/9, 34457 Maslak, 

İstanbul) temin etmek mümkündür. 

7. 2019 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider 

fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 

Tüzüğümüzün 19d maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’na, gündem maddesinde belirtilen konularda ve bütçe 

giderlerinin aşılabilme oranı hakkında yetki verilecektir. (Yönetim Kurulumuzun bu konulara ilişkin talebi, 

Cemiyetimizin http://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-yonetim/raporlar/yillik-faaliyet-raporlari 

adresli internet sayfasında yayınlanan “2018 yılı Faaliyet Raporu”nun 146. sayfasında görülebilir.) 
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8. 2019 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda 

Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.  

Tüzüğümüzün 19e maddesi uyarınca Yönetim Kurulu’na, bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde 

borçlanılabilecek limitin üst sınırı ile ne şekilde borçlanılabileceği hakkında yetki verilecektir. (Yönetim 

Kurulumuzun bu konulara ilişkin talebi, Cemiyetimizin http://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-

yonetim/raporlar/yillik-faaliyet-raporlari adresli internet sayfasında yayınlanan “2018 yılı Faaliyet 

Raporu”nun 146. sayfasında görülebilir.) 

9. Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç 

duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma 

limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi. 

Mevzuat veya mahkeme kararları uyarınca temin edilerek ilgili mercilere teslim edilmesi zorunlu olabilecek 

teminat mektuplarının, “Gündem Maddesi-9.”da belirtilen borçlanma limitlerinin dışında tutulması 

hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilecektir. 

10. Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki 

verilmesi. 

Tüzüğümüzün 19f. ve 42. maddeleri uyarınca ve resmi kurumlarda yapılan taşınmaz mal işlemlerinde, Genel 

Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na bu yetkinin verildiği ibraz edilmektedir. 

11. “Darüşşafaka Bilgilendirme Politikaları” ve “Darüşşafaka Etik İlkeleri”nin sunulması, 

Yönetim Kurulumuzca kabul edilen ve uygulanmaya başlayan Bilgilendirme Politikalarımız ve Etik İlkelerimiz 

hakkında bilgilendirme yapılacaktır. 

 

12. 2019 yılı Üyelik aidatının tespit edilmesi. 

Üyelerimizin 2019 yılı üyelik aidatı olarak ödemeleri gereken aidat tutarı belirlenecektir. 

13. Dilekler ve öneriler. 

Gündem dışı konuşma yapmak isteyen üyelerimizin görüş ve önerileri dinlenilecektir. 

14. Seçimler ve kapanış. 

Tüzüğümüzün 27. ve 29. maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu’nda 3 yıllık görev süreleri dolan asil 

üyelerimiz ve 1 yıllık görev süreleri dolan yedek üyelerimizin yerine yapılacak üye değişiklikleri nedeniyle, 

aday olan üyelerin seçimi yapılacaktır. (Ek: Yapılacak Seçimler Açıklaması) 

 

Genel Kurul toplantısında, yalnız genel kurul gündeminde yer alan ve yukarıda belirtilen maddeler 

görüşülecektir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen 

konular olursa, bu konular gündeme eklenecektir. 
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