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DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 

05 NĠSAN 2008 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 

DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 

10:00’da, “DarüĢĢafaka – TĠM Show Center”, Büyükdere Cad. Derbent Mevkii, DarüĢĢafaka Lisesi 
yanı, Maslak, Sarıyer, Ġstanbul adresinde yapılmıĢtır. 

 
Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 775 DarüĢĢafaka Cemiyeti üyesinden 226 üyenin katıldığı 

tespit edilmiĢtir (Ek.1). 29 Mart 2008 tarihli toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 
05 Nisan 2008 tarihinde gerçekleĢtirilen iĢbu toplantının ikinci toplantı olması sebebiyle, Tüzüğün 

22’nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen çoğunluğun sağlanmasına gerek olmadığı hususu göz 

önünde bulundurularak toplantıya baĢlanılmıĢtır. 
 

Gündemin görüĢülmesine geçildi. 
 

1- DarüĢĢafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM’ın açılıĢ konuĢmasını 

takiben, Divan Heyeti’nin seçimine geçildi. 
 

Divan BaĢkanlığına Sn. Kenan YÜKSEL, BaĢkan Vekilliğine Sn. A. Ümit KIVMAN, Katip Üyeliklere 
Sn. Asuman AKBABACAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Oğuz 

ALTAY, Sn. Faruk UĞURLU ve Sn. Levent AYDINOĞLU’nun aday gösterilmesine iliĢkin önerge 
okundu (Ek. 2). 

 

Divan Heyeti için baĢkaca bir önerge olmadığından, açık oylamayla Divan Heyeti’nin seçimi 
yapıldı. Divan BaĢkanlığına Sn. Kenan YÜKSEL, BaĢkan Vekilliğine Sn. A. Ümit 

KIVMAN, Katip Üyeliklere Sn. Asuman AKBABACAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy 
Sayım Memurluklarına Sn. Oğuz ALTAY, Sn. Faruk UĞURLU ve Sn. Levent 

AYDINOĞLU’nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Ayrıca, Divan Heyeti’ne Genel 

Kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

Divan BaĢkanı’nın daveti üzerine saygı duruĢunda bulunuldu, Ġstiklal MarĢı okundu. 
 

2- Gündem okundu, gündeme ilave yapılmak istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna 

soruldu.  
 

“DarüĢĢafaka’ya ait tesislerden olup ad verilmiĢ olanların adlarının muhafazası, değiĢtirilmesi 
veya kaldırılması ile ilgili önergelerin görüĢülerek karara bağlanması” hususunun Gündemin 5. 

maddesinden önce gelmek üzere Gündeme alınmasına iliĢkin önerge Divan BaĢkanlığı’na 
sunuldu (Ek. 3). “Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin talebi halinde 

Gündeme ilave yapılabileceği” hususundaki Tüzük maddesine uygun olarak, önergenin 

toplantıda hazır bulunan 226 üyeden 55’inin imzasını taĢıdığı tespit edildi. Önergede belirtilen 
“DarüĢĢafaka’ya ait tesislerden olup ad verilmiĢ olanların adlarının muhafazası, 

değiĢtirilmesi veya kaldırılması ile ilgili önergelerin görüĢülerek karara 
bağlanmasına” iliĢkin hususun 5’inci madde olarak Gündeme alınması ve izleyen 

diğer maddelerin birer sıra kaydırılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 

 
3- 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu süresi içinde üyelere 

gönderildiğinden, okunmuĢ sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.  
 

Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM, Yönetim Kurulu’nun 2007 yılında 
gerçekleĢtirdiği faaliyetler ve 2008 yılında gerçekleĢtirilecek faaliyetler; Yönetim Kurulu Üyesi 

Sn. Hüseyin Y. DEMĠR “DarüĢĢafaka Eğitim Vakfı” ile Urla Rezidansı müteahhidi ile ilgili hukuki 

ihtilaflar ve sürdürülen davalar; Genel Sekreter Sn. Adnan DOVAN 2007 yılı gelir – gider kesin 
hesapları hakkında açıklamalarda bulundular.  
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2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Sn. Oğuz TUNÇ, Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Sn. Haluk 

ÖZYURT, Sn. Fikret EYÜPOĞLU ve Sn. Ġbrahim ALTINSAY söz alarak lehte görüĢlerinin yanısıra, 
sırasıyla ve özetle; okulda öğrenim gören öğrencilerin disiplini ve öğrencilere manevi duyguların 

aĢılanması; Cemiyet’in varlıkları arasında yer alan taĢınmazların ve bu taĢınmazlara iliĢkin 
performans kriterlerinin (rayiç değerleri, kira gelirleri), izleyen yıllarda faaliyet raporu içinde 

üyelere açıklanması; Urla Rezidansı kompleksi içindeki hastane inĢaatının durumu, DarüĢĢafaka 

Eğitim Vakfı tarafından DarüĢĢafaka isminin haksız kullanımı ile ilgili yürütülen hukuksal süreç; 
2007 yılı gelir – giderlerin analizi, serbest bağıĢların azalması, 2008 yılı yatırım planlarının 

analizi; okula öğrenci kabulündeki kriterler hakkındaki görüĢ ve önerilerini sundular. 
 

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2007 yılı bilançosu ve gelir – 
gider kesin hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. Ayrıca, yapılan oylama 

sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. 

 
Denetleme Kurulu Raporu süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuĢ sayılmasına oy 

birliği ile karar verildi ve müzakere edildi. 
 

Denetleme Kurulu üyesi Sn. Ahmet DÜBEK’in 24.03.2008 tarihi itibariyle istifa etmek suretiyle 

görevinden ayrılması ve yerine görev yapmak üzere yedek üyenin davet süreci içinde Genel 
Kurul Toplantısının gerçekleĢtirilmesi nedeniyle, Denetleme Kurulu Raporunda Sn. Ahmet 

DÜBEK’in imzasının bulunmadığı bilgisi sunuldu. 
 

Üç kiĢilik heyetten oluĢan Denetleme Kurulu’nca tanzim edilen ve iki üyenin imzasını taĢıyan 
raporun oy çokluğu ile tanzim edildiği ve bu sebeple hukuken geçerli olduğu göz önünde 

bulundurularak, yapılan oylama sonucunda Denetleme Kurulu Raporu ve Denetleme 

Kurulu Üyeleri, 1 red oyuna karĢı, ayrı ayrı oy çokluğu ile tasdik ve ibra edildiler. 
 

4- 2008 yılı Bütçe tasarısının görüĢülmesine geçildi. 2008 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile 
birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuĢ sayılmasına oy birliği ile karar verildi. 

Divan BaĢkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. 

Yapılan oylama sonucunda, 2008 yılı Bütçe tasarısının tümü oy birliği ile kabul 
edildi. Yönetim Kurulu’na bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi 

oy birliği ile kabul edildi. 
 

5- Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için Yönetim Kurulu’na yetki 

verilmesinin görüĢülmesine geçildi. Divan BaĢkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. 
Herhangi bir üye söz almadı. Yapılan oylama sonucunda, gayrimenkul satın almak, 

satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oy 
birliği ile kabul edildi. 

 
6- Genel Kurul Gündemine eklenen gündem maddesi sonrasında teselsül eden 8. ve 9. 

maddelerinin sıralarının değiĢtirilmesine iliĢkin önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi (Ek. 

4). 
 

7- “DarüĢĢafaka’ya ait tesislerden olup ad verilmiĢ olanların adlarının muhafazası, değiĢtirilmesi 
veya kaldırılması ile ilgili önergelerin görüĢülerek karara bağlanmasına” iliĢkin gündemin 

görüĢülmesine geçildi.  

 
DarüĢĢafaka’ya ait “DarüĢĢafaka Çetin Berkmen Sosyal Tesisleri” olarak anılan tesisin adının 

“DarüĢĢafaka Spor Tesisleri” olarak düzeltilmesine iliĢkin bir önerge sunuldu. Divan BaĢkanı’nca 
baĢkaca bir önergenin olup olmadığı soruldu. BaĢkaca bir önerge sunulmadığından, 

“DarüĢĢafaka Çetin Berkmen Sosyal Tesisleri” adının “DarüĢĢafaka Spor Tesisleri” olarak 
değiĢtirilmesine iliĢkin önerge müzakere edildi. 

 

Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Sn. Baki SÜBUTAY, Sn. Süleyman AYDIN, Sn. Alpaslan ONAY, Sn. Hüsnü 
ÖNDER, Sn. O. Yalçın GÜLTEKĠN, Sn. Oğuz TUNÇ ve Sn. Mustafa BIÇAKÇI önerge hakkındaki 

lehte ve aleyhteki görüĢ ve önerilerini sundular. 
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Yapılan oylama sonucunda, DarüĢĢafaka’ya ait “DarüĢĢafaka Çetin Berkmen Sosyal 
Tesisleri” olarak anılan tesisin adının, “DarüĢĢafaka Spor Tesisleri” olarak 

değiĢtirilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
 

8- Gündem gereğince Cemiyet Tüzüğünün 3. 10. 11. 15. 18. 28. ve 42 maddelerinde yapılacak 

değiĢikliklerin görüĢülmesine geçildi. DeğiĢiklik önerileri okundu. 
 

Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğünde yapılacak değiĢiklikler hakkında söz almak isteyen üye olup 
olmadığını sordu. 

 
Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM, tüzük değiĢikliğine iliĢkin gerekçeler 

hakkında bilgi sundu. 

 
Söz alan Sn. Necip AKBAġ; Tüzüğün 11. maddesine iliĢkin değiĢiklik hakkında, asli üyelerin 

üyeliklerinin yönetim kurulu kararıyla dondurulmasının yeterli görülmesi yönünde görüĢlerini 
sundu. 

 

Söz alan Sn. Oğuz TUNÇ; Tüzüğün 28. maddesine iliĢkin değiĢiklik hakkında, Yönetim Kurulu 
üyelerinin görevleri nedeniyle yaptığı harcamaların (seyahat, konaklama, vs.) Cemiyet 

tarafından karĢılanması usulünün tüm tüzel kiĢiliklerde mevcut olduğunu, yıl içinde yapılan gider 
karĢılığı ödemelerin gider hesaplarında açıklanabileceğini belirtti. 

 
Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM, tüzük değiĢikliklerine iliĢkin madde 

önergelerinin, hazirunun katkılarıyla; 

- Tüzüğün 11. maddesine iliĢkin değiĢiklikte, asli üyelerinin üyeliklerinin dondurulması 
usulünde, yönetim kurulu kararı ile dondurulması ve ilk yapılacak Genel Kurul’un onayına 

sunulması, 
- Tüzüğün 28. maddesine iliĢkin değiĢiklikte, yıl içinde yapılan gider karĢılığı ödemelerin kesin 

hesap raporlarında gösterilmesi, 

Ģeklinde tadil edilmesini önerdi. 
 

Söz alan Sn. Saffet KARPAT, Sn. Barbaros OKAN ve Sn. Mennan AKGÜL Tüzüğün 11. 
maddesine iliĢkin asli üyeliğin dondurulması ile ilgili değiĢiklik hakkında lehte ve aleyhte 

görüĢlerini sundular.  

 
Hazirunun katkılarıyla 11. ve 28. maddelerde yapılan teknik düzeltme ve tadiller sonucundaki 

nihai değiĢiklik önerisi tekrar okundu. 
 

Tüzük değiĢikliklerinin madde madde oylanmasına geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda; 
 

 Tüzüğün 3’üncü maddesinin; 

- Ġkinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“a- DarüĢĢafaka Cemiyetine yapılan taĢınır ve taĢınmaz mal bağıĢlarının devamı ve 
arttırılması konusunda kamuoyunu bilgilendirici ve özendirici her çeĢit tanıtım faaliyetinde 
bulunmak, gayrimenkulleri satın almak, satmak, takas etmek, kiralamak, kiraya vermek, 
inĢaat iĢlerini bizzat emanet veya ihale usulleriyle yürütmek, her türde eğitim, sağlık ve 
dinlenme tesisleri ile benzeri kuruluĢların ve diğerlerinin yapım, teçhiz, tefriĢ ve iĢletme 
faaliyetlerini yürütmek; 
 
b- Eğitim, sağlık, turizm, dinlenme, huzurevi, bakımevi, spor ve kültür amaçlı 
kuruĢlarla liman, yat limanı, marinalar ve benzeri tesisleri yapmak, bu konuda arazi 
tahsisleri almak, kiralamak, arazi ve tesisleri kiraya vermek ve bu tür iĢletmelerin 
gerektirdiği her tür faaliyetlerde bulunmak, sair ticari ve sınai her türlü tesis, kurum ve 
kuruluĢların yapım ve iĢletme faaliyetlerini ifa etmek, her türlü sigorta aracılık hizmetleri 
yapmak, bu konulardaki tesis, kurum ve kuruluĢlar ile sermaye paylarına katılmak, 
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yönetim ve iĢletme konularında Cemiyet amacına yönelik ortaklıklar tesis etmek ve 
faaliyetlerini yürütmek;”  
 

- Ġkinci fıkrasına, (b) bendinden sonra gelmek üzere (c) bendi olarak aĢağıdaki hükmün ilave 
edilmesine; 

 

“c- DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin amacı ile çeliĢmemek kaydıyla sair dernek ve 
vakıflarla ortak giriĢim ve faaliyetlerde bulunmak, derneklerde kurucu ve/veya 
üye vakıflarda da kurucu sıfatıyla yer almak, gerektiğinde bu madde 
kapsamında Cemiyet’in gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili tahsisler yapmak; 
 

- Dördüncü fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 

“Bu faaliyetleri gerçekleĢtirmek için, ilgili kanun ve mevzuat gereğince gerekli izin ve 
ruhsatlar alınır.” 

 
oy birliği ile karar verildi. 

 

 Tüzüğün 10’uncu maddesine iliĢkin olarak; 

- Birinci fıkra olarak aĢağıdaki hükmün ilave edilmesine, sonra gelen fıkraların ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beĢinci fıkralar olarak teselsül edilmesine, 

 
“Onursal üyelik, kesintisiz 40 yıl Asli üyelik süresi sonunda kendiliğinden 
kazanılır. Bu yolla kazanılan Onursal üyelik, Yönetim Kurulu tarafından üyeye 
yapılan yazılı bildirimle kesinlik kazanır.” 

 

- Birinci fıkra olarak eklenen yukarıdaki hüküm ile ikinci fıkra olarak teselsül eden hükmün 
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine, 

 
“Ayrıca, derneğe fevkalade yararlıkları dokunmuĢ olan Ģahıslara, Yönetim Kurulu’nun 
teklifi ve Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla alacağı karar üzerine Onursal üyelik tevcih 
olunur.” 
 

- Birinci fıkra olarak eklenen hüküm ile beĢinci fıkra olarak teselsül eden hükmün aĢağıdaki 
Ģekilde değiĢtirilmesine, 

 

“Onursal üyeliğe hak kazanan Asli üyelerin oy hakkı ile aidat ödeme 
yükümlülüğü devam eder. Asli üye olmayan Onursal üyelerin ise oy hakkı ve aidat 
ödeme yükümlülüğü yoktur.” 
 
1 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 
aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 Tüzüğün 11’nci maddesine; birinci fıkradan sonra gelmek üzere ikinci ve üçüncü fıkralar 

olarak aĢağıdaki hükümlerin eklenmesine, 
 

“Ayrıca, DarüĢĢafaka Cemiyeti’nde iĢ sözleĢmesiyle çalıĢmak sureti ile doğrudan 
bağlantısı olan, ya da ortağı bulundukları veya kontrolüne sahip oldukları 
Ģirketler vasıtası ile iĢ ve menfaat iliĢkisi içinde bulunan Asli üyelerin üyelikleri, 
Yönetim Kurulu’nun kararı ile dondurulur ve ilk yapılacak Genel Kurul’un 
onayına sunulur. 
 
Yukarıda belirtilen nedenlerin sona ermesi halinde, dondurulan üyelik Yönetim 
Kurulu’nun kararı ile yeniden Asli üyelik halini alır ve ilk yapılacak Genel 
Kurul’un onayına sunulur.” 
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9 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 

aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 
 

 Tüzüğün 15’inci maddesinin; birinci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine, 

 
“Tutum ve davranıĢları ile DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin veya idare ettiği müesseselerin Ģeref ve 
itibarını zedeleyen veya zararına sebebiyet veren veyahut derneğin amacına aykırı hareket 
eden veya  amacını tehlikeye sokan üyeler ile 60. madde hükmüne aykırı davrananlar, 
Haysiyet Divanı’nın tavsiye niteliğindeki görüĢü, Yönetim Kurulu’nun kararı ve Genel 
Kurul’un onayı ile dernek üyeliğinden çıkarılır.” 

 

1 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 
aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 

 

 Tüzüğün 18’inci maddesine; üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere son fıkra olarak 

aĢağıdaki hükmün eklenmesine, 
 

“Tüzüğün 11. maddesi gereğince üyeliği dondurulmuĢ üyelerin Genel Kurul’da 
oy hakkı yoktur. Ancak, aidat ödeme yükümlülükleri devam eder.” 
 

1 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 
aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 

 
 Tüzüğün 28’inci maddesine; birinci fıkrasından sonra gelmek üzere son fıkra olarak 

aĢağıdaki hükmün eklenmesine, 

 
“Yönetim Kurulu üyelerine yıl içinde yapılan gider karĢılığı ödemeler Genel 
Kurul’a sunulan kesin hesap raporlarında ayrıca belirtilir.” 

 
oy birliği ile karar verildi. 

 
 Tüzüğün 42’nci maddesine; ikinci fıkra olarak aĢağıdaki hükmün eklenmesine, sonra 

gelen fıkraların üçüncü, dördüncü ve beĢinci fıkralar olarak teselsül edilmesine,  

 

“Yönetim Kurulu BaĢkanı’nın görev süresi en fazla 6 yıldır. 
 

- Ġkinci fıkra olarak eklenen yukarıdaki hüküm ile üçüncü fıkra olarak teselsül eden hükmün 
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
Yönetim Kurulu’nun gündemini üyelerden gelen önerileri göz önüne alarak 
düzenlemek, Yönetim Kurulu toplantılarına baĢkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını 
icra ettirmek yetkisi Yönetim Kurulu BaĢkanı’na aittir.” 
 

4 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 
aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 

 

9- Gündem gereğince 2008 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüĢmelere geçildi.  
 

Üye aidatlarının tespitine iliĢkin ayrı ayrı yapılan oylamada, 2008 yılı üye aidatlarının; 
 

- 100.- YTL olarak belirlenmesi yönünde 13 oy, 

- 200.- YTL olarak belirlenmesi yönünde 6 oy, 
- 50.- YTL olarak belirlenmesi yönünde 110 oy, 

 
kullanıldığı tespit edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2008 yılı üyelik aidatının 50.- YTL 

(Elli YTL) olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
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10- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Sn. Hikmet GÜRKAYNAK, Sn. S. Vedat UÇUK, 

Sn. Fırat TEKĠN, Sn. Barbaros OKAN ve Sn. Taner SOYAK DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin faaliyetleri, 
Rezidans sakinlerine yönelik aktiviteler, üyelerin bilgilendirilmesine yönelik toplantılar, okula 

öğrenci kabulündeki kriterler ve bu kapsamda eğitimde fırsat eĢitliğinin sağlanması yönündeki 
projeler hakkındaki dilek ve temennilerini sundular. 

 

DarüĢĢafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Sn. Nilgün AKALIN okul öğrencilerinin son 
dönemlerde kazandıkları sosyal baĢarılar hakkında bilgi sundu. 

 
Gündem gereğince dilek ve temenniler bölümüne devam edildi. 

 
Sn. Zekeriya YILDIRIM Genel Kurul üyelerince dile getirilen görüĢ, öneri, dilek ve temennileri 

dikkate alarak çalıĢmalarda bulunacaklarını belirtti. 

 
11- Gündem gereğince seçimlere geçildi. Cemiyet Tüzüğü gereğince; 

a) Görev süreleri dolan yönetim kurulu asil üyelerinden boĢalan yönetim kurulu üyelikleri için 3 
yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil yönetim kurulu üyesi ile yönetim kurulu asil 

üyeliğinden istifa edilmesi nedeniyle boĢalan 1 asil üyelik için 1 yıl görev yapmak üzere 1 

asil yönetim kurulu üyesi seçimi, 
b) Görev süreleri dolan yönetim kurulu yedek üyelerinden boĢalan yönetim kurulu yedek 

üyelikleri için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 yedek yönetim kurulu üyesi seçimi, 
c) Denetleme kurulu yedek üyeliğinden boĢalan yedek üyelik için 1 yıl süre ile görev yapmak 

üzere 1 yedek denetleme kurulu üyesi seçimi, 
d) Haysiyet Divanı üyeliğinden boĢalan üyelik için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1 üye 

seçimi, 

için adayların belirlenmesini müteakip gizli oyla seçimlere baĢlanıldı. 
 

Oy Sayım Memurlarınca tanzim edilmiĢ ekte yer alan tutanak ile tespit edilen seçim sonuçları 
aĢağıdaki gibidir (Ek. 6). 

 

Oy Kullanan Üye Sayısı : 82 
Geçerli Oy   : 79 

Geçersiz Oy   : 3 
 

Oy Dağılımı: 

 
Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları: 

 
1- Nazlı ARDAK   : 79 oy 

2- Orhan DIRAMCA  : 79 oy 
3- Tunçer GÖMEÇLĠ  : 79 oy 

4- A. Müge ÖZACAR  : 78 oy 

5- Adnan MEMĠġ   : 78 oy 
6- Adnan ġEN   : 78 oy 

 
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları: 

 

1- Oğuz USLU   : 79 oy 
2- M. Tayfun ÖKTEM  : 79 oy 

3- Pelin ERSOY BAYRAKTAR : 79 oy 
4- Ġ. Hayri CEM   : 79 oy 

5- Ahmet DEMĠREL  : 78 oy 
 

Denetleme Kurulu Yedek Üye Adayı: 

 
1- Ali SELEK   : 79 oy 
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Haysiyet Divanı Üye Adayı: 

 
1- Mithat Günay YAZGIÇ  : 79 oy. 

 
 

Divan BaĢkanlığı’nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüĢmelerinin tamamlanması 

nedeniyle, toplantı Divan BaĢkanı tarafından saat 16:35’de kapatıldı. 
 

 
 

 
 

Divan BaĢkanı BaĢkan Vekili Katip Üye Katip Üye 

Kenan YÜKSEL A. Ümit KIVMAN Asuman AKBABACAN Süleyman MORBEL 
 


