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24.03.2018 - 31.03.2018 TARİHLİ 

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILIM VE OY KULLANMA 

 

Sayın Üyelerimiz, 

 
Darüşşafaka Tüzüğü gereğince, Genel Kurul’a ancak önceki yılın sonuna kadar tüm aidatlarını ödemiş olan 
ve aidat borcu bulunmayan üyeler katılabilirler. Bu üyeler genel kurulda gündem maddeleri üzerinde 
konuşabilirler, oylamalara katılabilirler ve seçimlerde oy kullanabilirler.  
 
Herhangi bir yıla ait ödenmemiş aidat borcu olan üyeler ise, Genel Kurul’a “izleyici” olarak katılabilirler. 
Bunun için kendilerine beyaz renkli “İzleyici Giriş Kartı” verilir, ancak bu üyeler genel kurul gündem 
maddeleri üzerinde konuşamazlar, oylamalara katılamazlar ve seçimlerde oy kullanamazlar.  
 
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler toplantı salonuna girmeden önce, soyadlara göre alfabetik 
olarak hazırlanan ve ayrı masalarda bulunan üye listelerinde adlarının karşısını imzalayarak yeşil renkli “Üye 
Giriş Kartı”nı alırlar. Yeşil renkli Üye Giriş Kartları, toplantı sonuna kadar mutlaka saklanmalıdır. Genel 
Kurulda gündem maddeleri üzerinde konuşabilmek ve yapılan oylamalarda oy kullanabilmek için yeşil renkli 
Üye Giriş Kartının gösterilmesi gerekmektedir.  
 
Genel Kurul sonunda yapılacak seçimlerde oy kullanırken, oy pusulası ile birlikte yeşil renkli Üye Giriş 
Kartı’nın da oy zarfının içine konması gerekmektedir. Aksi halde, içinde yeşil renkli Üye Giriş Kartı 
bulunmayan zarflardaki oy pusulaları geçersiz sayılmaktadır. Bu nedenle yeşil renkli Üye Giriş Kartları’nın 
kaybedilmemesini rica ederiz.  
 
Seçimler, genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısına göre saptanan sayıda sandıkta yapılacaktır. Oy 
kullanma hakkı olan üyelerin listeleri, soyadlara göre alfabetik olarak hazırlanarak ait olduğu sandık başına 
konacaktır. Her üyenin oyunu kullanacağı Sandık numarası, yeşil renkli Üye Giriş Kartlarının üzerine 
yazılmıştır ve üyenin ismi, sadece o numaralı sandığın önündeki listede yazılıdır. Üyeler, yeşil renkli Üye Giriş 
Kartı üzerinde numarası yazılı olan Sandık’tan başka sandıkta oy kullanamazlar. Oy sandıkları, Genel 
Kurul’da Seçimler maddesine geçildiği zaman yerlerine konacaktır.  
 
Üyeler, Üye Giriş Kartlarının üzerinde numarası yazılı olan sandık önündeki listede adlarını bulduktan sonra, 
kapalı bölüme geçerek orada bulunan oy zarfı içine, seçtiği oy pusulasını ve mutlaka yeşil renkli üye giriş 
kartını koyarak zarfı kapattıktan sonra sandık başına dönecek ve oy zarfını sandığa attıktan sonra oy 
kullanma listesini imzalayarak ayrılacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi içinde yeşil renkli Üye Giriş Kartı 
bulunmayan zarflardaki oy pusulaları geçersiz sayılmaktadır.  
 
Seçimlerin başlangıcında, yoğunluk yaşanmaması için önce Rezidans bağışçılarımızın oylarını kullanmalarına 
öncelik verilmesini rica ederiz.  
 
Saygılarımızla.  
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