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Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Genel Kurulu Toplantısı 28 üyenin katılımı ile açıldı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Divan Başkanı Sn. Tevfik Tüzünkam’68, Başkan Yardımcısı Sn. Vecihi Ergin Tansuğ’56 ve
Sekreter Sn. Ayşegül Gökçe Baykal’05 oy birliği ile seçildi ve Divan Kuruluna toplantı
tutanaklarını imzalama yetkisi verildi.

Yönetim Kurulu çalışma raporları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Derya Uztürk’88
söz aldı. Derneğin 2.099 asıl üyesi olduğunu ve bunların 1.481 aktif üye (3 yıldan az aidat
borcu olan üye) olduğunu belirtti. Ayrıca mezuniyetinden itibaren 6 yıl fahri üyelik
hakkından yararlanan 1.058 üye olduğunu ve bu yeni mezunları derneğe asıl üye olarak
katma çalışmalarına yoğunlaşıldığını belirtti. 2022 yılı projeleri olan; Altın Yıl Buluşması,
Mentorluk programı, Quartier Dergisi ve 12 Haziran’da gerçekleşecek Petit Pain hakkında
bilgi verdi. Eğitim bursu aktarım tablosu detaylarını aktardı.

YK Sekreteri Sinan Kurmuş’91 söz alarak; mentorluk programının detaylarını aktardı. Bir
sonraki toplantı haziruna başarı hikayeleriyle gelmeyi umduklarını belirtti.

Derya Uztürk tekrar söz alarak; devam eden hukuki süreçler hakkında raporu sundu.
SAJEV tarafından tesislerde kullanıma açılan yeni bölümler ve yaz okulu hakkında kısaca
bilgi verdi.

Hüseyin Uğur Karadeniz’71 söz alarak; yönetim kuruluna, dernek ofisine ve dernek
çalışmalarına katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Son 8
yılda üye kaybı ve kazanımı tablosunun olumlu seyrine dikkat çekti ve yönetim
kurullarının yürüttüğü projelere devam etmesini diledi. Önceki Genel Kurul toplantısına
Yönetim Kurulu tarafından sunulan, mezuniyetinin 50. yılını dolduran üyelere onursal
üyelik verilme şartının, Genel Kurul tarafından dernek üyeliğinin 50. yılını doldurma şartı
olarak değiştirildiğini hatırlattı. Onursal üyelik maddesinin yeniden Genel Kurul’a
getirilmesini dileyerek vefat eden dönem arkadaşlarının isimlerini okudu.

Ahmet L. Orkan’73 söz alarak; bir hatırlatma yapmak istediğini belirtti. Bir sonraki yılın
bütçesinde toplanacak aidat hesaplaması yapılırken; toplam üye sayısının değil, aidatını
ödeyeceği tahmin edilen üye sayısının dikkate alındığını belirtti. Ayrıca derneğin tarihinde
ödeyen üyenin toplam üyeye oranının en fazla %60 seviyesinde olduğunu dolayısıyla şu
anda da geçmiş dönemdeki rekora, %55 oran ile oldukça yaklaşıldığını belirtti.

YK Başkan Yardımcısı Güray Karacar’90 söz alarak; ödenmeyen aidatları Yönetim
Kurulu’nun takip etme sorumluluğu olduğunu ancak silme yetkisinin olmadığını, bu
yetkinin sadece Genel Kurul’da olduğunu belirtti. Hukuki takip maliyeti, aidat borç
tutarlarından yüksek olduğu için de Yönetim Kurulu tarafından sadece idari yönden (sözlü,
yazılı bilgilendirme) takip yapıldığını belirtti. İdari takip sonucu hala 6 yıl ve daha uzun
süredir herhangi bir aidat ödemesi yapmamış olan üyelerin, üyeliklerinin sonlandırılmasını
ve tekrar üye olmak istediklerinde önceki dönemden birikmiş borçlarını eğitim bursuna
katkı olarak sunmasını önerdi.



Divan Başkanı, 2021 yılı yönetim kurulu döneminin her açıdan ibra edilmesini oylamaya
sundu ve kabul edildi.

Denetleme Kurulu üyeleri toplantıda hazır bulunmadığı için Tevfik Tüzünkam’ın ricasıyla
denetleme kurulu raporunu dernek Genel Sekreteri Baran Esendal okudu. Divan Başkanı,
2021 denetleme kurulu raporlarını onaya sundu ve kabul edildi.

Derya Uztürk tekrar söz alarak; 2021 gerçekleşen bütçe ve 2022 tahmini konsolide bütçe
çalışması hakkında bilgi verdi. Divan başkanı, 2022 yılı Dernek ve İktisadi işletme
bütçelerini onaya sundu ve onaylandı. . 2022 yılı bütçesi fasılları arasında aktarma yetkisi oy
birliği ile Yönetim Kurulu’na verildi.

Derya Uztürk 3, 4, 5, 6 ve üzeri yıl aidat borcu olan üye istatistiklerini sundu. 6 yıldan uzun
süredir aidat ödemesi yapmayan 412 üyenin üyeliklerinin sonlandırılması ve aidat
borçlarının silinmesi hususunu Genel Kurul’un görüşüne sundu.

Ahmet L. Orkan söz alarak; 412 üyenin aidat takibinin askıya alınması önerisinde bulundu.
Bu sayede hiçbir üyeliğin sonlandırılmasına gerek olmayacağını belirtti.

Ünal Budak’92 söz alarak; derneğin alacaklarını silemeyeceğini ve tahsil etmek zorunda
olduğunu belirtti. Ancak bu aidatını ödemeyen kişilerin dernek üyeliğinin askıya alınması
yani derneğin hizmetlerinden faydalandırılmaması önerisinde bulundu.

Tevfik Tüzünkam bu 412 üyeyle tekrar iletişime geçilmesini önerdi. Eğer ödemeyeceklerse
kendi iradeleriyle üyelikten ayrılmaları sağlanabilir, genel kurul çıkarmamış olur diye
önerisini sundu.

Genel Kurul’un ortak görüşü ve denetim kurulu raporu doğrultusunda Yönetim kuruluna 3
yıldan uzun süredir aidat ödemeyen üyelerle ilgili bir sonraki toplantıya kadar kapsamlı bir
çalışma raporu sunulması (kaç kere arandı, kaç kişiye hiçbir kanaldan ulaşılamadı vs.)
görevi verildi. Bu hususta her dönemin elçisine ulaşılarak destek alınması önerildi. Bir
sonraki Genel Kurul’a kadar 412 sayısının mümkün oldukça minimize edilmesi ve onursal
üyelik maddesi konusunda çalışma yapılması oybirliği ile kararlaştırıldı.

Divan Başkanı başka söz almak isteyen olmadığından toplantıyı kapatmıştır.

Başkan : Tevfik Tüzünkam’68
Başkan Yardımcısı : Vecihi Ergin Tansuğ’56
Sekreter : Ayşegül Gökçe Baykal’05


