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DARÜġġAFAKA CEMĠYETĠ 

20 MART 2011 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI 
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
 

DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2011 Pazar günü saat 10:00’da, 

“DarüĢĢafaka – TĠM Show Center”, DarüĢĢafaka Cad. Maslak, Sarıyer, Ġstanbul adresinde yapılmıĢtır. 
 

Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 723 DarüĢĢafaka Cemiyeti üyesinden 126 üyenin katıldığı tespit 
edilmiĢtir. (Ek.1) 13 Mart 2011 tarihli toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması ve 20 Mart 2011 

tarihinde gerçekleĢtirilen iĢbu toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle, 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. Ergün BANKOĞLU, BaĢkan Vekilliğine Sn. A. Ümit KIVMAN, Katip Üyeliklere 

Sn. Betül ORAN AKAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Faruk UĞURLU, Sn. 
Atilla ÖZBEY ve Sn. Arslan Rafet KAYA’nın aday gösterilmesine iliĢkin önerge okundu. (Ek. 2) 

 
Divan Heyeti için baĢkaca bir önerge olmadığından, açık oylamayla Divan Heyeti’nin seçimi yapıldı. 

Divan BaĢkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, BaĢkan Vekilliğine Sn. A. Ümit KIVMAN, Katip 

Üyeliklere Sn. Betül ORAN AKAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. 
Faruk UĞURLU, Sn. Atilla ÖZBEY ve Sn. Arslan Rafet KAYA’nın seçilmelerine oy birliği ile 

karar verildi. 
 

 

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

Divan Heyeti’ne Genel Kurul tutanaklarının imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile 
karar verildi. 

 

Gündem okundu, gündeme ilave yapılmak istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna 
soruldu. Gündemde yer alan maddeler haricinde görüĢülmesi istenen bir hususa iliĢkin herhangi bir 

önerge sunulmadı. 
 

Bununla birlikte; “Cemiyetimizin 2010 yılı çalıĢma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilan 
edilmiĢ olan gündeminin 5. maddesinde bulunan “Tüzük DeğiĢiklikleri”nin, daha fazla katılımla 

görüĢülmesinin sağlanması amacıyla gündemin 2. sırasına alınmasını önerir” önerge Divan 

BaĢkanlığı’na sunuldu (Ek. 3). 
 

Divan BaĢkanlığı’nca; Cemiyet Tüzüğü’müzün 61. maddesi hükümleri çerçevesinde, Tüzük değiĢiklik 
kararının toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınabileceği hatırlatılarak, toplantının 

baĢlangıcında Tüzük değiĢikliklerin görüĢülmesinin daha yararlı olabileceği açıklandı. 

 
Genel Kurul Gündeminin 5. maddesindeki Tüzük DeğiĢikliklerinin gündemin 2. maddesi 

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

 
Gündem sırası Divan BaĢkanlığı’nca yeniden belirlenerek nihai gündem okundu. 

 

3- Gündem gereğince Cemiyet Tüzüğü’nün bazı maddelerinde yapılacak değiĢikliklerin görüĢülmesine 
geçildi.  
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Yönetim Kurulu; Cemiyet Tüzüğü’nün 3. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 24. 32. 33. 34. 39. 

44. 46. 47. 48. 49. 55 ve 58. maddelerine iliĢkin değiĢiklik önergesini sundu (Ek.4). 
 

Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nde yapılacak değiĢikliklerin geneli hakkında söz almak isteyen üye 
olup olmadığını sordu. 

 

Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM, Cemiyet Tüzüğü’nün bazı maddelerinde 
yapılacak değiĢikliklere iliĢkin gerekçeler hakkında genel bilgi sundu. Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. 

Zekeriya YILDIRIM; Tüzük değiĢikliklerinin, T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi BaĢkanlığı’nın 
uyarı ve talebi üzerine Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda yapılan değiĢikliklere uyum 

sağlanmak üzere yapıldığını belirtti. Ayrıca, 2010 yılında ĠçiĢleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından 
yapılan denetim sonucunda düzenlenen raporda, Dernekler Kanuna göre tüm derneklerin tüzüklerinde 

yer alması gereken borçlanma usullerine iliĢkin düzenlemenin Cemiyetimiz Tüzüğünde yer 

almamasının eksiklik olarak tespit edildiğini ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında borçlanma 
usullerine iliĢkin düzenlemeye gidilmesinin gerekliliğin bildirildiğini ifade etti. Ayrıca, gereklilik 

nedeniyle Cemiyet’in iktisadi iĢletme, Ģirket ve vakıf kurabilmesine olanak tanıyan düzenlemeler ile iç 
mevzuatta düzenlenmiĢ bulunan ve DarüĢĢafaka’nın mevcut faaliyetleri ile geleceğine ait projelerin 

geliĢtirilmesinde değerli görüĢlerinden faydalanılan Yüksek DanıĢma Kurulu’na tüzükte yer verilmesi 

amacıyla düzenlemeler de yapıldığını açıkladı. 
 

Söz alan Sn. Orhan BALTAN, Yönetim Kurulu BaĢkanvekili Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Yönetim Kurulu 
BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM görüĢlerini belirtti. 

 
Tüzük değiĢikliklerinin madde madde görüĢülmesine ve oylanmasına geçildi. 

 

 Tüzüğün 3’üncü maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 3. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 3. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 3. maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) 

bentlerinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
 

“b) Eğitim, sağlık, turizm ve dinlenme, huzurevi, bakımevi, spor ve kültür amaçlı kuruluĢlarla 

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, iktisadi iĢletme ve Ģirket kurmak, her türlü sigorta aracılık 

hizmetleri yapmak, bu konulardaki tesis, kurum ve kuruluĢlar ile sermaye paylarına katılmak, 

yönetim ve iĢletme konularında Cemiyet amacına yönelik ortaklıklar tesis etmek ve 

faaliyetlerini yürütmek; 

c) DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin amacı ile çeliĢmemek kaydıyla vakıf kurmak, ayrıca 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;” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 9’uncu maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 9. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 9. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda,  
 

i. Cemiyet Tüzüğü’nün 9. maddesinin ikinci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
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“Asli üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan baĢvurmayı 

en çok 30 gün içinde karara bağlar ve sonucu baĢvuru sahibine yazılı olarak bildirir. 

Üyeliğe kabul için görüĢme ve karar yeter sayısı Yönetim Kurulu üye tamsayısının üçte ikisidir.” 

 
ii. Cemiyet Tüzüğü’nün 9. maddesine; ikinci fıkradan sonra gelmek üzere üçüncü ve 

dördüncü fıkralar olarak aĢağıdaki hükümlerin eklenmesine, 
 

“Yönetim Kurulu’nun bu kararına itiraz süresi, yazılı bildirimin tebliğinden itibaren 

15 gündür. 

 

Ġtiraz, ilk olağan ya da olağanüstü toplantısında Genel Kurul tarafından karara 

bağlanır.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  
 Tüzüğün 11’inci maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 11. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 11. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 11. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
 

“MADDE 11-Dernek üyeliği aĢağıda yazılı nedenlerle sona erer: 

a) Ölüm, 
b) Çıkma 

c) Çıkarılma 
d) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan niteliklerin sonradan kaybedilmesi.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 12’nci maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 12. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 12. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 12. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
 

“MADDE 12- Dernek üyeliğinden çıkmanın geçerli sayılabilmesi için çıkma isteminin yazılı 
olarak yapılması gereklidir.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 13’üncü maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 13. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 13. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda,  
 

i. Cemiyet Tüzüğü’nün 13. maddesine birinci ve ikinci fıkralar olarak aĢağıdaki hükümlerin 
eklenmesine, sonra gelen fıkraların üçüncü ve dördüncü fıkralar olarak teselsül edilmesine, 

 
“Aidat borcu, derneğin bütçe yılı baĢında tahakkuk ettirilir ve aynı bütçe yılı içinde 

ödenir. 
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Derneğe yeni giren üye, o bütçe yılına ait bir yıllık aidatın tümünü ödemekle 

yükümlüdür.” 

 

ii. Cemiyet Tüzüğü’nün 13. maddesine birinci ve ikinci fıkralar olarak eklenen hükümler ile 

üçüncü ve dördüncü fıkralar olarak teselsül eden hükümlerin aĢağıdaki Ģekilde 
değiĢtirilmesine, 

 
“En az iki yıllık aidat borcunu yasa hükümlerine uygun olarak tebliğ edilecek bildirime rağmen 
üç ay içinde ödemeyen üye, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. 

 
ġu kadar ki yapılacak yazılı bildirimde birikmiĢ aidat borcunun üç aylık süre içinde 
ödenmemesi halinde üyelik kaydının silineceğinin belirtilmiĢ olması Ģarttır.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  
 

 

 Tüzüğün 14’üncü maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı.  

 
Cemiyet Tüzüğü’nün 14. maddesindeki değiĢiklik önerisindeki itiraz süresinde yapılan tadil 

sonucundaki nihai değiĢiklik önerisi tekrar okundu. Cemiyet Tüzüğü’nün 14. maddesindeki 
değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 14. 

maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“MADDE 14- Dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar verilen üye, üyelikten 
çıkarılmasına iliĢkin Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 
gün içerisinde çıkarılma kararına yazılı olarak itiraz edebilir. 

 
Bu itiraz, itirazı takip eden ilk olağan ya da olağanüstü toplantısında Genel Kurul 
tarafından karara bağlanır.”  

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 16’ncı maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 16. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 16. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 
oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 16. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 

“MADDE 16- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan 
kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 

 Tüzüğün 17’nci maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 17. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 17. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 17. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“ORGANLAR 
MADDE 17-DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu’dur. 
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Ayrıca bu zorunlu organlar dıĢında, iĢbu Tüzükte nitelikleri tanımlanan Haysiyet 
Divanı ve Yüksek DanıĢma Kurulu, DarüĢĢafaka Cemiyeti’nin tavsiye niteliğinde 
görüĢ bildiren ihtiyari organlarıdır.” 

 
1 çekimser oya karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 

aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 

 
 

 Tüzüğün 19’uncu maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 19. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 19. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 19. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“MADDE 19- Genel Kurulun görev ve yetkileri: 
AĢağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüĢülüp karara bağlanır; 
a) Dernek Organlarının seçimi, 
b) Dernek tüzüğünün değiĢtirilmesi, 
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüĢülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibrası, 
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin, Yönetim Kurulunun toplam giderleri 
hangi oranda aĢabileceği ve maddeler arasında ne miktarda aktarım yapabileceği 
yetkisi de dahil olmak üzere görüĢülüp, aynen veya değiĢtirilerek kabulü. (Derneğin bütçe 
dönemi Takvim Yılıdır.) 
e) Borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması, 
Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilmesi, 
f) Derneğe lüzumlu taĢınmaz malların satın alınması veya mevcut taĢınmaz malların satılması 
ile iktisadi iĢletme veya Ģirket kurulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki 
verilmesi,  
g) Vakıf kurulmasına karar verilmesi, bu amaçla Cemiyetin gayrımenkul, mal ve 
haklarıyla ilgili yapılacak tahsislerin üst limitinin karara bağlanması, 
h) Derneğin feshi, 
ı) Mevzuatta ve bu tüzükte Genel Kurulca yapılması veya karara bağlanması belirtilen diğer 
görevlerin ifası.” 

 

1 çekimser oya karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini 

aĢan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 
 

 
 Tüzüğün 20’nci maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 20. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 20. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, 
 

i. Cemiyet Tüzüğü’nün 20. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin aĢağıdaki Ģekilde 
değiĢtirilmesine; 

 

“b) Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinden en 

az beĢte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.” 

ii. Cemiyet Tüzüğü’nün 20. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralaraının aĢağıdaki 
Ģekilde değiĢtirilmesine 

 

“Denetim Kurulunun talebi veya dernek üyelerinin en az beĢte birinin yazılı isteği üzerine 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmakla yükümlüdür. 

 
Aksi halde Türk Medeni Kanununun ilgili hükmü uygulanır.” 
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ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  
 

 
 Tüzüğün 21’inci maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 21. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.  
 

Cemiyet Tüzüğü’nün 21. maddesindeki değiĢiklik önerisindeki gazete ilan yönteminde yapılan tadil 
sonucundaki nihai değiĢiklik önerisi tekrar okundu. Cemiyet Tüzüğü’nün 21. maddesindeki 

değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 21. 
maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 

“ÇAĞRI USULÜ 
  

MADDE 21- Yönetim Kurulu; bir önceki bütçe yılı sonuna kadar tahakkuk etmiĢ aidat borcunu 
önceki bütçe yılı sonuna kadar ödeyerek Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeĢ gün önceden toplantının günü, saati, 
yeri ve gündemi ve yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı ülke 
çapında günlük olarak yayımlanan bir gazetenin Türkiye baskısında ilan edilmek 
suretiyle toplantıya çağrılırlar. 
 
Toplantıya çağrıda zorunlu bildirim usulü maddenin birinci bendindeki usulle 
yapılacak ilandır. Ancak üyelerin mevcut adreslerine yazılı olarak ya da elektronik 
posta gönderilmek, ayrıca Cemiyet’in internet sitesinde yer verilmek suretiyle 
üyeler toplantıdan bilgilendirilir. 
 
Toplantı geri bırakıldığı taktirde, üyelere ikinci toplantı tarihinden en az onbeĢ gün önceden, 
geri bırakılma sebepleriyle toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bu maddenin birinci 
bendinde belirtilen usulle bildirilerek üyeler yeniden çağrılır.” 

 
1 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini aĢan 

nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 
 

 

 Tüzüğün 22’nci maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 22. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 22. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 22. maddesinin ikinci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde 
değiĢtirilmesine; 

 

“Ġlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci 
toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki 
katından aĢağı olamaz.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 
 

 Tüzüğün 24’üncü maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 24. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 24. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 24. maddesinin son fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmesine; 
 

“Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu BaĢkanına teslim edilir.” 
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ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 
 

 Tüzüğün 32’nci maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 32. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 32. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 
oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 32. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“MADDE 32- Yönetim Kurulu üye sayısı, boĢalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden 
sonra üye tam sayısının üçte ikisinden aĢağı düĢerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu 
üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. 
 
Çağırının yapılmaması halinde Türk Medeni Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  
 

 

 Tüzüğün 33’üncü maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 33. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 33. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 33. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
 

“MADDE 33- Yönetim Kurulu üyelerinin toptan istifa etmesi veya karar alınması gereken 
konulara göre görüĢme yeter sayısının yasal süre içinde veya üst üste üç defa sağlanamaması 
hallerinde Yönetim Kurulu BaĢkanı veya Denetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya 
çağırmakla yükümlüdür.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 
 

 Tüzüğün 34’üncü maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 34. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 34. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 
oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 34. maddesinin ikinci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmesine; 
 

“Yönetim Kurulu anılan komisyonlardan baĢka gerekli göreceği diğer konular için komisyonlar 
kurabilir, ayrıca gerekli gördüğü hallerde müĢavirlik kurmaya ve kaldırmaya da 
yetkilidir.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 
 

 Tüzüğün 39’uncu maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı, Cemiyet Tüzüğü’nün 39. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.  

 
Cemiyet Tüzüğü’nün 39. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 

 
i. Cemiyet Tüzüğü’nün 39. maddesinin birinci fıkrasının aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmesine; 

 
“Yönetim Kurulu, derneğin iĢlerini idarede tam yetkiye sahiptir. Yönetim Kurulu, özellikle bağıĢ 

ve bağıĢlarla ilgili her nevi yükümlülük ve Ģartları kabul etmeye, bu hususta gereken 

taahhütlerde bulunmaya, kiraya vermeye veya kiralamaya, Genel Kurulca belirlenecek 
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borçlanma usulleri ve borçlanma limiti dahilinde borç almaya, her nevi ipotek tesis 

etmeye ve kaldırmaya, Genel Kurulca yetki verilmiĢ olması halinde derneğe lüzumlu taĢınmaz 

malları satın almaya veya mevcut taĢınmaz malları satmaya, iktisadi iĢletme ve Ģirket 

kurmaya, ayrıca Genel Kurulca alınacak karar dahilinde Vakıf kurmaya ve 

kurulacak vakfa Cemiyetin gayrımenkul, mal ve haklarıyla ilgili tahsisler yapmaya 

yetkilidir. 

 

ii. Cemiyet Tüzüğü’nün 39. maddesine; ikinci fıkradan sonra gelmek üzere üçüncü fıkra 
olarak aĢağıdaki hükmün eklenmesine, sonra gelen fıkraların dörtüncü, beĢinci ve altıncı 

fıkralar olarak teselsül edilmesine, 
 

“Yönetim Kurulu, Genel Kurula sunulacak bütçe önerisine; yatırım ödeneklerinin 

gerekçesi, finansman kaynakları ve yatırımdan beklenen yararları gösteren 

açıklamalarını; ayrıca maddeler arasındaki aktarım ve bütçe ödeneklerini aĢma 

yetkisi ile borçlanma limiti ve borçlanma usullerini içeren taleplerini dahil eder.” 

 
1 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini aĢan 

nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 
 

 

 Tüzüğün 44’üncü maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 44. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 44. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 44. maddesine ikinci fıkra olarak aĢağıdaki 

hükmün eklenmesine; 
 

“Yönetim Kurulu BaĢkanı, BaĢkan Vekilleri ve Sayman üye BaĢkanlık Divanını 
oluĢturur.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 46’ncı maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 46. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 46. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 46. maddesinin bölüm baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki 
Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“DENETĠM KURULU VE ĠÇ DENETĠM 
MADDE 46- Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca gizli oyla ve 
üç yıl için seçilir. 
 
Denetim Kurulunda ölüm, istifa ve baĢka nedenler ile açılacak yere yedek üyelerden en fazla 
oy alanı getirilir.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 47’nci maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 47. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 47. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 47. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
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“MADDE 47- Denetim Kurulu seçiliĢini takip eden hafta içinde toplanarak kendi arasından bir 
baĢkan seçer.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  
 

 

 Tüzüğün 48’inci maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 48. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan 
Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Cemiyetin denetim kurulu tarafından denetime 

tabi tutulması yanında mali tablolarının bağımsız dıĢ denetime tabi tutulduğunu, ayrıca Cemiyet 
faaliyetlerinin verimliliğini ve taĢıdıkları olası risklerin belirlenmesine hizmet edecek iç denetimi 

yapmak üzere bu konuda uzman bir kuruluĢ olan Deloitte Türkiye firmasından hizmet alınmaya 

baĢlandığını, iç denetim hizmetinin alındığı bu firmanın açılan hizmet ihalesi sonucu belirlendiğini 
açıkladı. Cemiyet Tüzüğü’nün 48. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama 

sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 48. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 
 

“MADDE 48- Derneğin iç denetimi, Dernekler Mevzuatı ve tüzük hükümlerine göre 
Denetim Kurulu tarafından gerçekleĢtirilir. 
 
Ayrıca Yönetim Kurulu, Denetim Kurulunun görüĢünü almak suretiyle iç denetim 
faaliyetlerini yürütmek üzere kurum içerisinde ayrı bir birim oluĢturabileceği gibi; 
derneğin faaliyetlerinin ve derneğin mali tablolarının denetimini bağımsız denetim 
kuruluĢlarına da yaptırır. Ancak, Yönetim Kurulunca denetim yaptırılmıĢ olması 
Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 
 
Denetim Kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleĢtirilmesi 
için sürdürüleceği belirtilen çalıĢma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip 
göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun 
olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre 
bir bütçe döneminde iki defadan az olmamak üzere denetler ve sonuçlarını bir rapor 
halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 

 
 Tüzüğün 49’uncu maddesi: 

DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 49. 
maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 

bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 49. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 
oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 49. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 

“MADDE 49- Denetim Kurulu, dernekle ilgili her türlü bilgi, belge, defter ve 
kayıtları incelemek, denetleme konusu hakkında görevlilerden bilgi isteyip almak hak ve 
yetkisine sahiptir.” 

 

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 
 

 Tüzüğün 55’inci maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 55. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.  
 

Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; DarüĢĢafaka’nın mevcut faaliyetleri ile 

geleceğine ait projelerinin geliĢtirilmesinde değerli görüĢlerinden faydalanılan Yüksek DanıĢma 
Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve üyelerin görev süreleri ile bu kurulun çalıĢma usul ve esaslarının 

Yönetim Kurulu’nca belirlenmesinin yararlı olacağını, kaldı ki Tüzük değiĢiklik önergesi öncesinde 
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkisi çerçevesinde bir danıĢma kurulu olarak Yüksek DanıĢma 
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Kurulu’nun oluĢturulduğunu, gönüllülük esasına göre konularında uzman kiĢilerden ve kanaat 

önderlerinden oluĢan bu kurulun bir danıĢma kurulu olduğunu, Yüksek DanıĢma Kurulu’na Tüzük 
içinde yer verebilmek amacıyla değiĢiklik önerisinde bulunulduğunu açıkladı. 

 
Cemiyet Tüzüğü’nün 55. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 

Cemiyet Tüzüğü’nün 55. maddesinin madde baĢlığı ile birlikte aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmesine; 
 

“YÜKSEK DANIġMA KURULU 
MADDE 55- Yüksek DanıĢma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından açık oyla 
seçim yapılmak suretiyle belirlenir. Yönetim Kurulu BaĢkanı ile BaĢkan vekilleri 
Yüksek DanıĢma Kurulunun doğal üyesidirler. 
 
Kurul, biri Cemiyet Genel Kurul Toplantısından (2) ay önce olmak üzere, senede en 
az iki kez toplanır.  
 
Yüksek DanıĢma Kurulu; Cemiyet ve Yönetim Kurulunun çalıĢmalarına iliĢkin tespit 
ve gözlemlerde bulunmak, yapıcı görüĢ ve önerilerini bildirmek, yeni hedefler ve 
açılımlara iliĢkin stratejiler öngörerek Cemiyetin vizyonunun her açıdan geliĢimine 
katkıda bulunmak suretiyle, Cemiyet Tüzüğünün 2. maddesinde tanımlanan 
amacın ve bu amacın gerçekleĢtirilmesini teminen Tüzüğün 3. maddesinde 
öngörülen faaliyetlerin en verimli ve üst düzeyde gerçekleĢtirilmesine katkıda 
bulunur. Kurul, amaç ve iĢlevi kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı tespit ve 
gözlemler doğrultusunda öneri ve tekliflerini Yönetim Kuruluna rapor halinde 
sunar.” 

 
1 red oyuna karĢı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini aĢan 

nitelikli oy çokluğu ile karar verildi. 
 

 

 Tüzüğün 58’inci maddesi: 
DeğiĢiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan BaĢkanı Cemiyet Tüzüğü’nün 58. 

maddesinde yapılacak değiĢiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi 
bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü’nün 58. maddesindeki değiĢiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan 

oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü’nün 58. maddesinin aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmesine; 

 
“MADDE 58- Derneğin gelir kaynakları; 

a) Üye aidatı, 
b) Dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde 

edilen gelirler, 
c) BağıĢ ve yardımlar, 
d) Ġlgili kanunlarda belirtilen diğer gelir kaynaklarıdır.” 

 
ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.  

 
 

Cemiyet Tüzüğü’nün 3. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 24. 32. 33. 34. 39. 44. 46. 47. 48. 

49. 55 ve 58. maddelerinde gerçekleĢtirilen yukarıdaki değiĢikliklere iliĢkin nihai metin önceki 
halleriyle karĢılaĢtırmalı olarak ekte sunulmaktadır (Ek.5). 

 
Tüzük değiĢikliklerine iliĢkin gündem maddesinin görüĢülmesinin tamamlanmasını müteakiben Divan 

BaĢkanı toplantıya 10 dakika ara verdi. 
 

Verilen ara sonrası toplantıya devam edildi. 

 
4- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu süresi içinde üyelere gönderildiğinden, 

okunmuĢ sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.  
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Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; dört yıl önce DarüĢĢafaka Cemiyeti’nde 

baĢlayan değiĢim ile eğitimde baĢarıya, kaynakların çeĢitlendirilerek geliĢtirilmesine ve çağdaĢ 
kurumsal yönetiĢim ilkelerinin yerleĢtirilmesine odaklanıldığını, Yönetim Kurulu olarak 2010 faaliyet 

yılında da sürdürülen çalıĢmalarda yine bu hedeflere odaklandıklarını, Cemiyet faaliyetlerinin 
verimliliğini ve taĢıdıkları olası riskleri belirleyebilmek için denetim sistemlerine önem verdiklerini, iç 

denetim hizmeti alındığını, Ģeffaf ve hesap verebilirlik üzerine kurulu bir yönetim anlayıĢının hakim 

olduğunu, üçer aylık dönemlerle mali tabloları ve faaliyetlere iliĢkin özet bilgileri üyelere 
duyurduklarını, eğitim alanında üniversiteye giriĢte %88 baĢarı oranına ulaĢıldığını, akademik 

baĢarıların sürdüğünü, öğrencilerin kulüp çalıĢmaları çerçevesinde yurt içinde ve dıĢında baĢarılı 
dereceler aldıklarını, yıl içinde eğitim kurumlarımızın yönetiminde değiĢiklik yapıldığını belirtti. Ayrıca, 

bağıĢçı sayımızın arttığını, en büyük bağıĢçımızın “81 Ġlden 81 Öğrenci” projesi çerçevesinde Türkiye 
ĠĢ Bankası’nın olduğunu, “DarüĢĢafaka Velilerini Arıyor” programı çerçevesinde bir milyon TL’nin 

üstünde bulunan altı kurucu bağıĢçımızın olduğunu, vasiyet bağıĢçılarımızın bir önceki yıla göre 

arttığını, Urla Rezidans’ta hedeflerin gerisinde kalınmıĢ olmasına rağmen bağıĢçı tabanının 
geniĢletilmiĢ olması nedeniyle faaliyetlerin aksatılmadan yürütülmesine imkan verildiğini, Rezidans 

protokol bağıĢları dıĢında kalan gelirlerle ilk defa Eğitim Kurumlarının ve Cemiyet Merkezinin iĢletme 
giderlerinin karĢılanır düzeye gelindiğini açıkladı. Ayrıca, yatırım harcamalarında bütçelenen tutarın 

üzerinde bir gerçekleĢmenin oluĢtuğunu, bunun sebebinin Urla Rezidans inĢaatının bütçelenmesinde, 

2009 yılında tamamlanmıĢ ancak 2010 yılında tahakkuk ettirilmiĢ inĢaat giderlerinin, 2010 yılı 
bütçesine dahil edilmemiĢ olmasından kaynaklandığını, Sait Faik Müzesi ile ilgili tadilat ve 

resterasyonun 2010 yılında yapılamadığını, gerekli izin ve ruhsat alınmasının bir hayli zor olduğunu, 
2011 yılında bu müzenin tadilatına baĢlanmasını hedeflediklerini, 51.206 bin TL gelir hedeflerinin 

bulunduğunu ancak 42.942 bin TL gelir gerçekleĢtiğini, gelir hedeflerindeki gerçekleĢmeme nedeninin 
rezidanslara kabul edilen yeni bağıĢçı sayısının hedeflenenin gerisinde kalmasından kaynaklandığını 

ifade etti. Grey Ajans’ın DarüĢĢafaka için gönüllü olarak yapımını üstlendiği DarüĢĢafaka “Size 

Emanet” reklam kampanyasının, Effie Reklam Etkinliği YarıĢması’nda, “Hayır’lı ĠĢler” kategorisinde 
Altın Ödül’e layık görüldüğünü açıkladı. 

 
Söz alan Sn. Okan HALLEMOĞLU, Sn. Cenap KORKMAZOĞLU, Sn. ġaban ATĠLLA, Yönetim Kurulu 

BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM konuyla ilgili görüĢlerini belirtti. 

 
Yapılan açık oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2010 yılı bilançosu ve gelir – 

gider kesin hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. Ayrıca, yapılan açık oylama 
sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. 

 

Denetleme Kurulu Raporu okundu. Divan BaĢkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. 
Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Denetim Kurulu tarafından Yönetim 

Kurulu’na sunulan iç denetim raporunda iyileĢtirilmesi gerekli görülen süreç ve uygulamalara iliĢkin 
önerilerin; borçlanma limitlerinin belirlenmesi, bilgisayar odalarının ve arĢivin fiziki ortamlarının 

iyileĢtirilmesi, kasa limitleri belirlenmesi ve bütçe – muhasebe prosedürlerinin 2011 yılında 
bitirilmesine iliĢkin olduğunu, Yönetim Kurulu’nun bu öneriler çerçevesinde kasa limitlerinin 4.000 TL 

olması ve diğer çalıĢmaların tamamlanması yönünde kararlar aldığını ifade etti.  

 
Yapılan açık oylama sonucunda Denetleme Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Üyeleri 

ayrı ayrı oy birliği ile tasdik ve ibra edildiler. 
 

5- 2011 yılı Bütçe tasarısının görüĢülmesine geçildi. 2011 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile birlikte 

süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuĢ sayılmasına oy birliği ile karar verildi.  
 

Yönetim Kurulu BaĢkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Genel Kurul onayına sunuluna 2011 yılı bütçesinde; 
gelir tahminleri, cari gider ödenekleri ve yatırım giderlerinde gerçekçi bir bütçe yapılmaya çalıĢıldığını 

ve sunulan bütçenin, DarüĢĢafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu’na; 
 

(a) Bölümler ve gider fasılları arasında aktarma yapılması, 

(b) Finansman giderlerinin bankalarca kredilere uygulanan faiz oranları nispetinde, diğer gider 
ödeneklerinde ise azami %5 oranında aĢılabilmesi, 
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(c) 2010 yılı sonu toplam 83.056.054 TL borca ek olarak, 2011 yılında bütçelenen gelirlerin 

gerçekleĢmemesi halinde, cari giderleri karĢılamak amacı ile en fazla 5 milyon TL yeni 
borçlanma yapılması, 

(d) US Exim Bank’a olan borçlar da dahil olmak üzere mevcut borçların yeniden yapılandırılması ve 
bu maksatla toplam borcu aĢmamak üzere baĢka kaynaklardan kredi kullanılması, 

 

yetkileri verilmek suretiyle Genel Kurul’un onayına sunduklarını belirtti. 
 

Divan BaĢkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Açık oylamaya geçildi. 
Yapılan açık oylama sonucunda 2011 yılı Bütçe tasarısının tümü oy birliği ile kabul edildi.  

 
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 aĢılabilmesi yetkisi verilmesi oy 

birliği ile kabul edildi. 

(c) 2010 yılı sonu toplam 83.056.054 TL borca ek olarak, 2011 yılında bütçelenen 
gelirlerin gerçekleĢmemesi halinde, cari giderleri karĢılamak amacı ile en fazla 5 

milyon TL yeni borçlanma yapılması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  
(d) US Exim Bank’a olan borçlar da dahil olmak üzere mevcut borçların yeniden 

yapılandırılması ve bu maksatla toplam borcu aĢmamak üzere baĢka kaynaklardan 
kredi kullanılması yetkisi verilmesi yetkisi oy birliği ile kabul edildi. 

 

6- 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 açık oylama sonucunda, gayrimenkul satın almak, 
satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi oy birliği 

ile kabul edildi. 

 
7- 2011 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüĢmelere geçildi. Divan BaĢkanı’nca bu konuda bir 

önerinin olup olmadığı soruldu. 
 

Söz alan üyeler 2011 yılı üye aidatlarının; 

- 120.-TL, 
- 130.-TL, 

- 150.-TL, 
olarak belirlenmesi yönündeki görüĢ ve önerilerini sundular. 

 
Üye aidatlarının tespitine iliĢkin ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı üyelik aidatının 

150.-TL (Yüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi. 

 
8- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.  

 
Söz alan Yönetim Kurulu BaĢkanı Zekeriya YILDIRIM; DarüĢĢafaka Spor Kulübü’ne destek 

olduklarını açıkladı. Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun çalıĢmaları ve faaliyetlerinin yapıcı bir Ģekilde 

değerlendirilmesi ve 2011 bütçesi ile Yönetim Kurulu’na verilen destek için Genel Kurul üyelerine 
teĢekkür etti. DarüĢĢafaka misyonunun sürdürülebilirliğini güçlendirecek, çağın koĢullarına ve 

halkımızın beklentilerine uygun yeni atılımları projelendirme çabası içinde olduklarını, projeler 
olgunlaĢtıkça Cemiyet üyeleri ile paylaĢacaklarını ve bu projelere iliĢkin kararların Genel Kurulda 

alınacağını açıkladı. Sn. Zekeriya YILDIRIM devamla; Genel Kurul üyelerince dile getirilen görüĢ, 
öneri, dilek ve temennileri değerlendirmek üzere not ettiklerini belirterek Genel Kurul’a katılan 

üyelere teĢekkür etti. 

 
9- Gündem gereğince seçimlere geçildi. 

 
Cemiyet Tüzüğü gereğince; 
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a) Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu asil üyelerinden Sn. Nazlı ARDAK, Sn. Orhan DIRAMCA, Sn. 
Tunçer GÖMEÇLĠ, Sn. Adnan MEMĠġ ve Sn. Oğuz USLU’dan boĢalan Yönetim Kurulu asil 

üyelikleri için 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil Yönetim Kurulu üyesi seçimi, 
 

b) Bir yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sn. Metin KAYAÇAĞLAYAN, Sn. 

Ömer ÇOLLAK’dan ve Yönetim Kurulu asil üyelerinden istifa edenlerin yerine asil üyeliğe geçmiĢ 
olan Sn. M. Tayfun ÖKTEM, Sn. A. Müge ÖZACAR ve Sn. R. Ataol AY’dan boĢalan Yönetim 

Kurulu yedek üyelikleri için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 yedek üye seçimi, 
 

için adayların belirlenmesini müteakip gizli oyla seçimlere baĢlanıldı. 
 

Oy Sayım Memurlarınca tanzim edilmiĢ olan ve ekte yer alan tutanak ile tespit edilen seçim sonuçları 

aĢağıdaki gibidir (Ek. 6). 
 

 
Oy Kullanan Üye Sayısı : 104 

Geçerli Oy   : 101 

Geçersiz Oy  : 3 
 

 
 

 
 

 

Oy Dağılımı: 
 

Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları: 
 

1- Orhan DIRAMCA  : 99 oy 

2- Tunçer GÖMEÇLĠ  : 99 oy 
3- Adnan MEMĠġ  : 99 oy 

4- Nur OTARAN  : 99 oy 
5- Sertaç ÖKTEN  : 99 oy 

 

 
Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları: 

 
1- Mükremin ALTUNTAġ  : 101 oy (Görev Süresi 1 Yıl)  

2- Oğuz USLU   :   99 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 2. sırada) 
3- Betül ORAN AKAN  :   99 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 3. sırada)  

4- Ömer ÇOLLAK   :   99 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 4. sırada) 

5- Metin KAYAÇAĞLAYAN  :   99 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 5. sırada) 
 

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adaylarından aynı sayıda oy alanlar arasında, oy sayım memurları 
aracılığıyla yapılan kura sonucunda yedek üye sıralaması yukarıdaki Ģekilde tespit edilmiĢtir. 

 

Divan BaĢkanlığı’nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüĢmelerinin tamamlanması nedeniyle, 
toplantı Divan BaĢkanı tarafından saat 14:00’de kapatıldı. 20.03.2011 

 
 

 
 

 

Divan BaĢkanı BaĢkan Vekili Katip Üye Katip Üye 
Ergün BANKOĞLU A. Ümit KIVMAN Betül ORAN AKAN Süleyman MORBEL 

 


