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DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 
21 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI 

TOPLANTI TUTANAĞI 
 
Darüşşafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mart 2015 Cumartesi günü saat 
10:00’da, “Darüşşafaka – TİM Show Center”, Darüşşafaka Cad. Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde 
yapılmıştır. 
Toplantıya, 31.12.2014 tarihi itibariyle aidat borcu bulunmayan 486 Darüşşafaka Cemiyeti 
üyesinden 103 üyenin katıldığı tespit edilmiştir. (Ek.1) 14 Mart 2015 tarihli birinci toplantı 
gününde çoğunluk sağlanamaması ve 21 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen işbu toplantının 
ikinci toplantı olması nedeniyle, Tüzüğün 22’nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen 
çoğunluğun sağlanmasına gerek olmadığı hususu göz önünde bulundurularak toplantıya 
başlanılmıştır. 
Gündemin görüşülmesine geçildi. 
 

1) Genel Kurul, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ’ın açılış 
konuşması ile açıldı ve takiben Divan Heyeti’nin seçimine geçildi. 
Divan Başkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, Başkan Vekilliğine Sn. Süleyman MORBEL, Katip 
Üyeliklere Sn. Betül Oran AKAN ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Ruhi ŞEN, Sn. 
Atilla ÖZBEY ve Sn. Nedret AVCI ATAK’ın aday gösterilmesine ilişkin önerge okundu. (Ek. 2) 
Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından, açık oylamayla Divan Heyeti’nin seçimi 
yapıldı. Divan Başkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, Başkan Vekilliğine Sn. Süleyman MORBEL, 
Katip Üyeliklere Sn. Betül Oran AKAN ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Ruhi 
ŞEN, Sn. Atilla ÖZBEY ve Sn. Nedret AVCI ATAK’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 
Divan Başkanı’nın daveti üzerine Atatürk ve silah arkadaşları ile Darüşşafaka'yı kuranlar ve 
bağışlarıyla ve hizmetleriyle Darüşşafaka’ya destek olanlardan hayatta bulunmayanlar için saygı 
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 
 

2) Divan Heyeti’ne Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 
İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı 
haziruna soruldu.  
Gündemin 9. Maddesinden sonra 10. Madde olarak, Bütçe Teklifinin E) maddesi olan “Maslak 
Kampüsü plan değişikliği teklifimizin onaylanarak uygulamaya geçilmesi halinde ve Varlık 
Yönetimi Komisyonu kapsamında yönlendirilen taşınmazlarla ilgili her türlü danışmanlık ve 
proje hizmetleri ile best-use çalışmaları, harita-kadastro işleri ve zemin etüdleri yapılması ve bu 
işlerin yürütülmesi için oluşturulacak kadro ihtiyaçları için 1 Milyon 500 Bin TL’ye kadar yatırım 
ödeneği kullanılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.” maddesinin eklenmesine 
ilişkin önerge Divan Başkanlığı’na sunuldu. (Ek.3) “Genel Kurul toplantısında hazır bulunan 
üyelerin en az onda birinin talebi halinde Gündeme ilave yapılabileceği” hususundaki Tüzük 
maddesine uygun olarak, önergenin toplantıda hazır bulunan 103 üyeden 24’ünün imzasını 
taşıdığı tespit edildi. Yeterli sayıda imzayı taşıdığı anlaşılan önerge, Tüzük hükümleri uyarınca 
gündemin 10. maddesi olarak gündeme eklendi ve başka herhangi bir önerge sunulmadığından 
eklenen gündem maddesi ile birlikte, devam eden gündem maddeleri teselsül ettirilerek 
gündemin son hali okundu ve bu haliyle kesinleştirilerek toplantıya devam edildi.  
 

3) 2014 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve 
Gelir – Gider Kesin Hespları süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy 



 2/5 

birliği ile karar verildi ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi tamamlanarak 
Denetim Kurulu raporunun görüşülmesine geçildi. 
 

4) Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu üyesi Sn. A. Levent TUMLU tarafından okundu. 
Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. 
 

5) 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ile Denetim Kurulu 
Raporunun müzakerelerinin tamamlanmasını müteakiben; 

a) Yapılan açık oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2014 yılı bilançosu ve gelir – 
gider kesin hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. Ayrıca, yapılan açık oylama sonucunda 
Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı 1 red oyuna karşı oy çokluğu ile ibra edildiler. 

b) Yapılan açık oylama sonucunda Denetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Üyeleri 
ayrı ayrı 1 red oyuna karşı oy çokluğu ile tasdik ve ibra edildiler. 
 

6) Gündem’in 6. Maddesi gereğince 2015 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri 
ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesine ve 2015 yılı Bütçe 
teklifinin onaylanmasına geçildi. 2015 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile birlikte süresi içinde 
üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.  
Genel kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderilen 2015 yılı Bütçe tasarısı açık oya 
sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda 2015 yılı Bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi.  
 

7) Gündem’in 7. Maddesi gereğince 2015 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda 
aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi 
hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi. 
Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2015 yılı Bütçe teklifinde talep edilen yetkiler Divan 
Başkanlığı’nca okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan 
olmadı. Açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na;  

a) Bölümler ve gider fasılları arasında aktarma yapılması yetkisi verilmesi oy birliği ile 
kabul edildi. 

b) Finansman giderlerinin bankalarca kredilere uygulanan faiz oranları nispetinde, diğer 
gider ödeneklerinde ise azami %5 oranında aşılabilmesi yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul 
edildi. 
 

8) Gündem’in 8. Maddesi gereğince 2015 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma 
usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesine 
geçildi. 
Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2015 yılı Bütçe teklifinde talep edilen yetkiler Divan 
Başkanlığı’nca okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan 
olmadı.  
Açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na; 2015 yılında 
bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde cari giderleri karşılamak amacıyla en fazla 5 
Milyon TL yeni borçlanma yapılarak işletme finansmanın sağlanması konusunda yetki verilmesi 
1 red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. 
 

9) Gündem’in 9. Maddesi gereğince 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 
verilmesinin görüşülmesine geçildi. 
Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2015 yılı Bütçe teklifinde talep edilen yetkiler Divan 
Başkanlığı’nca okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan 
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olmadı. Açık oylamaya geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na hukuki 
ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması 
halinde bankalardan teminat mektubu alınması yetkisinin verilmesi ve bu teminat 
mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması oy birliği ile kabul edildi. 
 
10) Gündem’in 10. Maddesi gereğince Maslak Kampüsü plan değişikliği teklifinin onaylanarak 
uygulamaya geçilmesi halinde ve Varlık Yönetimi Komisyonu kapsamında yönlendirilen 
taşınmazlarla ilgili her türlü danışmanlık ve proje hizmetleri ile best-use çalışmaları, harita-
kadastro işleri ve zemin etüdleri yapılması ve bu işlerin yürütülmesi için oluşturulacak kadro 
ihtiyaçları için 1 Milyon 500 Bin TL’ye kadar yatırım ödeneği kullanılması konusunda Yönetim 
Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi. 
Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Yapılan 
açık oylama sonucunda Maslak Kampüsü plan değişikliği teklifinin onaylanarak uygulamaya 
geçilmesi halinde ve Varlık Yönetimi Komisyonu kapsamında yönlendirilen taşınmazlarla ilgili 
her türlü danışmanlık ve proje hizmetleri ile best-use çalışmaları, harita-kadastro işleri ve zemin 
etüdleri yapılması ve bu işlerin yürütülmesi için oluşturulacak kadro ihtiyaçları için 1 Milyon 
500 Bin TL’ye kadar yatırım ödeneği kullanılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi 
4 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ile kabul edildi. 
 

11) Gündem’in 11. Maddesi gereğince gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek 
tesis etmek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi. 
Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Yapılan 
açık oylama sonucunda, gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için 
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 
 

12) Gündem’in 12. Maddesi gereğince Cemiyet Tüzüğü’nün, onursal üyeliği tanımlayan 10’ncu 
maddesinde yapılacak değişikliğin görüşülmesine geçildi. Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi 
açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 10’ncu maddesinde yapılacak değişiklik hakkında 
söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu, herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 
10’ncu maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Cemiyet 
Tüzüğü’nün 10’ncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine; 

MADDE 10- Onursal üyelik, kesintisiz 40 yıl Asli üyelik süresi sonunda ya da birikmiş 
aidat borcu bulunmamak ve 75 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile asgari kesintisiz 20 yıl 
Asli üyelik süresi sonunda kendiliğinden kazanılır. Bu yolla kazanılan Onursal üyelik, 
Yönetim Kurulu tarafından üyeye yapılan yazılı bildirimle kesinlik kazanır. 
Ayrıca, derneğe fevkalade yararlıkları dokunmuş olan şahıslara, Yönetim Kurulu’nun 
teklifi ve Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla alacağı karar üzerine Onursal Üyelik tevcih 
olunur. 
Asli üyelere Onursal üyelik tevcihi mümkündür. Bu durumda Asli üyelik sona erse de 
Onursal üyelik devam eder. 
Onursal üyelerin adları, Onursal üyelere ait şeref levhasına yazılır ve ebediyete 
intikallerinde adları sayılı günlerde kurucularla birlikte anılır. 
Onursal üyeliğe hak kazanan Asli üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri ortadan kalkar, 
ancak oy hakları devam eder. Asli üye olmayan Onursal üyelerin ise oy hakkı ve aidat 
ödeme yükümlülüğü yoktur. 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi. 
 
13) Gündem’in 13. Maddesi gereğince 2015 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüşmelere 
geçildi. Divan Başkanı’nca bu konuda bir önerinin olup olmadığı soruldu. 2015 yılı üye aidatlarının, 



 4/5 

2014 yılında olduğu gibi 150 TL olarak tespitine ilişkin öneri dışında başkaca bir öneri 
olmadığından, 2015 yılı üyelik aidatının 150 TL olarak belirlenmesi oya sunuldu. Üye aidatlarının 
tespitine ilişkin yapılan oylama sonucunda, 2015 yılı üyelik aidatının 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) 
olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

14) Gündem gereğince seçimlere geçildi.  
 Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Osman Reha YOLALAN ve Sn. Zakir Batuhan AYDAGÜL’ün 21 
Mart 2015 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa ettikleri bilgisi sunuldu. (Ek. 4) 
Cemiyet Tüzüğü gereğince; 

a) 3 yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu’nun 5 asil üyesi ile istifa eden 2 asil üye için 
ve 1 yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu’nun 5 yedek üyesi için, 

b) 3 yıllık görev süreleri dolan Denetim Kurulu’nun 3 asil ve 3 yedek üyesi için, 
c) 3 yıllık görev süreleri dolan Haysiyet Divanı’nın 5 üyesi için, 

adayların belirlenmesini müteakip gizli oyla seçimlere başlanıldı. 
 
Oy Sayım Memurlarınca tanzim edilmiş olan ve ekte yer alan tutanak ile tespit edilen seçim 
sonuçları aşağıdaki gibidir (Ek. 5). 
 
Oy Kullanan Üye Sayısı : 80 
Geçerli Oy   : 80 
Geçersiz Oy   : 0 
 
Oy Dağılımı: 
 
Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; 
Adnan DOVAN   80 oy ile 3 yıllığına, 
Davut ÖKÜTÇÜ   80 oy ile 3 yıllığına, 
Lütfü TELCİ    80 oy ile 3 yıllığına, 
M. Hakan TAHİROĞLU  80 oy ile 3 yıllığına, 
Murat DAYANIKLI   80 oy ile 3 yıllığına, 
Bülent TOPBAŞ    80 oy ile 2 yıllığına,  (Kura sonucu) 
Feza KOCA    80 oy ile 2 yıllığına,  (Kura sonucu) 
 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; 
Mehmet Erktin   80 oy ile 1 yıllığına, (Kura sonucu 1. sırada) 
İ. Can İplik    80 oy ile 1 yıllığına, (Kura sonucu 2. sırada) 
Özlem Özer    80 oy ile 1 yıllığına, (Kura sonucu 3. sırada) 
Ahmet D. Erelçin   80 oy ile 1 yıllığına, (Kura sonucu 4. Sırada) 
Sevhan Gök Kahya   79 oy ile 1 yıllığına,  
 
Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine;      
A. Kamil Uzun    80 oy ile 3 yıllığına,  
A. Levent Tumlu   80 oy ile  3 yıllığına,  
Cem Şipal    80 oy ile 3 yıllığına,  
 
Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;      
Zafer Boztuna    80 oy ile 3 yıllığına, (Kura sonucu 1. sırada) 
Seda Akyüz    80 oy ile 3 yıllığına, (Kura sonucu 2. sırada) 
Hali Sarı    80 oy ile 3 yıllığına, (Kura sonucu 3. sırada) 
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Haysiyet Divanı Üyeliklerine;      
Talip Duranyıldız   80 oy ile 3 yıllığına,  
Bülent F. Akınsal   80 oy ile 3 yıllığına,  
Mithat G. Yazgıç   80 oy ile 3 yıllığına,  
İsmet Kasapoğlu   80 oy ile 3 yıllığına,  
Halit Y. Tilki    80 oy ile 3 yıllığına, 
Seçilmiş oldukları anlaşıldı. 
 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu yedek üye adaylarından aynı sayıda oy alanlar arasında, oy 
sayım memurları aracılığıyla yapılan kura sonucunda yedek üye sıralaması yukarıdaki şekilde 
tespit edildi. Yönetim Kurulu asil üye adaylarından aynı sayıda oy alanlar arasında 2 yıl süre ile 
görev yapacak üyeler oy sayım heyetince yapılan kura sonucu belirlendi. 
 

Divan Başkanlığı’nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, 
Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından saat 15:00’da kapatıldı. 21.03.2015 
 
Divan Başkanı   Başkan Vekili   Katip Üye  Katip Üye 
Ergün BANKOĞLU  Süleyman MORBEL  Betül ORAN AKAN Kadir DENİZ 


