AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI
11 OCAK 2020
1. Avusturya Liseliler Derneği Olağan Genel Kurulu, 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 18:30’da çoğunluk
sağlanamaması nedeniyle toplanamamış; toplantı 11 Ocak 2020 tarihinde saat 11:00’de [Toplantı
yeter sayısı: (9 Asil Yönetim Kurulu + 3 Asil Denetim Kurulu) x 2 + 1 = 25] 29 asil üyenin katılımıyla
gerçekleşmiştir.
Toplantı, Dernek Başkanlığı tarafından açıldı.
2. Saygı duruşu yapıldı.
3. Genel Kurul Divan Heyeti’ne Başkan olarak Hasan Gürkan Erdebil, Başkan Yardımcısı olarak Lütfiye
Nursar Emir Soykan, Sekreter olarak İbrahim Can Koç ve Nurhan Polat önerildi ve seçilmelerine
oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Divanı’na toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesine
oybirliğiyle karar verildi. Divan başkanı Sayın Hasan Gürkan Erdebil gündemi okudu ve gündeme
madde ilave edilmesi hususunda teklif olup olmadığını sordu.
Divan’a önerge sunulmuş olup, önergenin açıklaması aşağıdaki şekildedir:
“Avusturya Liseliler Derneği Genel Kurul Başkanlık Divanı’na
Sayın Divan Başkanı,
Aşağıda belirtilen konunun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 79/2 maddesi ile Tüzüğümüzün 16.4
maddesi gereğince Genel Kurul gündemine ilave edilmesini aşağıda imzası bulunanlar olarak
tensibinize sunarız:
Geçtiğimiz faaliyet dönemlerinde kendi istekleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri
sonlandırılan ve kayıtları silinen üyelerin birikmiş aidat borçlarının (yeniden üyeliğe alınmak için
başvurmaları halinde Tüzüğün 11.3 numaralı maddesinin kıyasen uygulanmasının saklı kalması kaydı
şartı ile) tahsili amacı ile yasal takip yapılmasından vazgeçilmesi hususunda genel kurul kararı
alınması
Saygılarımızla” şeklinde yapılmıştır.
Yapılan oylamada önergenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.
Divan’a başka bir önerge sunulmuş olup, önergenin açıklaması aşağıdaki şekildedir:
“Avusturya Liseliler Derneği Genel Kurul Başkanlık Divanı’na
Sayın Divan Başkanı,
Aşağıda belirtilen konunun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 79/2 maddesi ile Tüzüğümüzün 16.4
maddesi gereğince Genel Kurul gündemine ilave edilmesini aşağıda imzası bulunanlar olarak
tensibinize sunarız:
Önümüzdeki faaliyet dönemi olan 2020-2021 yıllarına ait tahmini bütçede yer alan kalemler arasında
geçiş yapma hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine dair genel kurul kararı alınması
Saygılarımızla” şeklinde yapılmıştır.
Yapılan oylamada önergenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.
Divan’a başka bir önerge sunulmuş olup, önergenin açıklaması aşağıdaki şekildedir:
“Avusturya Liseliler Derneği Genel Kurul Başkanlık Divanı’na
Sayın Divan Başkanı,
Aşağıda belirtilen konunun 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 79/2 maddesi ile Tüzüğümüzün 16.4
maddesi gereğince Genel Kurul gündemine ilave edilmesini aşağıda imzası bulunanlar olarak
tensibinize sunarız:
Avusturya Liseliler Derneği’nin maliki olduğu dernek merkezinin bulunduğu; tapuda İstanbul ili,
Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi 1095 ada 55 pafta 294 parselde kain, İstanbul Beşiktaş Dikilitaş
Mahallesi Fulden Sokak No:4 B/1 adresinde bulunan Huzur Apartmanının 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilmesi ve
gayrimenkulün yıkılarak yeniden inşasının gündeme gelmesi ihtimaline binaen Dernek Yönetim
Kurulu’na konu ile ilgili olarak; işbu önergenin ekinde yer alan yetki belgesindeki tüm yetkilerin
verilmesine ve yine bu amaçla gerekli olması halinde bir veya birkaç aşamada 300.000.-TL’ye kadar
piyasa koşullarında kredi kullanmak, kredinin geri ödeme koşullarını piyasa şartlarına aykırı olmamak
kaydı ile serbestçe belirlemek ve bu amaçla yukarda ada pafta numarası belirtilmiş olan derneğin
maliki bulunduğu taşınmazı ve/veya bu taşınmaza ait arsa payını ipotek ettirmek, yukarıda anılan kredi
1/3

tutarının Dernek menfaatleri leyhine yeterli olmayacağının tespiti halinde yüzde 30’una kadar artırmak
da dahil olmak üzere, tüm bu hususlarda Dernek Yönetim Kurulu’na tam yetki verilmesine dair genel
kurul kararı alınması
Saygılarımızla” şeklinde yapılmıştır. Önerge sahiplerinden Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Gülekli söz
alarak, genel kurul toplantı gündeminin ilan edilmesinden sonra işbu önergeye konu hususun
apartman yönetimi tarafından derneğe bildirildiğini, bu sebeple ilgili konunun ilan edilmiş olan
gündeme eklenemediğini ve önerge ile gündeme eklenmesinin talep edildiğini belirtti.
Yapılan oylamada önergenin gündeme alınması oybirliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Yardımcısı Hür Turan Baş tarafından okundu. Yönetim
dönemiyle ilgili bilgi verdi.
Gelir Gider Tablosu, Dernek Saymanı Emine Dilek Azizoğlu tarafından okundu, görüşüldü.
5. Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Başkanı Haydar Bozkurt tarafından okundu ve görüşüldü.
6. Yönetim Kurulu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu oybirliğiyle aklandı.
7. Denetim Kurulu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Denetim Kurulu oybirliğiyle aklandı.
8. 2020 ve 2021 yılları tahmini bütçeleri Dernek Saymanı Emine Dilek Azizoğlu tarafından açıklandı.
Tahmini bütçe oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
9. Başkan Yardımcısı Hür Turan Baş söz alarak yıllık üye aidatlarının 2020 ve 2021 yılları için 200.-TL
tutarında olmasını şifahen önerdi. Amacın üye sayısını artırmak ve daha fazla kişiden aidat toplanması
olduğunu belirtti.
Yıllık üye aidatı için sunulan sözlü öneri oylamaya sunuldu ve 2020 ve 2021 yılları için yıllık aidatın
200-TL (ikiyüz Türk Lirası) tutarında olması oybirliği ile kabul edildi.
10. 2020 ve 2021 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulu için aşağıda isimleri yer alan 9 asil, 9 yedek
üye yazılı önerge ile önerildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Hüseyin Ender Armağan
Fatma Aliye Atalay
Nurhan Azizoğlu
Hür Turan Baş
Baran Seyhan
Fatma Kayıkçı
Kıvanç Demirelli
Yeşim Gülekli
Lütfiye Nursar Emir Soykan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
İbrahim Can Koç
Doğan Dönmez
Ali Başar
Cavit Afacan
Eray Çavdarlı
Enver Abiral
Bahar Eşin
Hasan Gürkan Erdebil
Kadir Öztoksoy

Divan Başkanı yönetim kurulu üyelikleri seçimi için başka bir öneri ve/veya talep olup olmadığını
sordu. Başka bir öneri ve talep olmadığı tespit edildi.
Yazılı önerge ile sunulan listede yer alan yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri oybirliği ile seçildi.
11. 2020 ve 2021 yıllarında görev yapacak Denetim Kurulu için aşağıda isimleri yer alan 3 asil, 3 yedek
üye önerildi.
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Haydar Bozkurt
Emine Dilek Azizoğlu
Nurhan Polat

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Can Berkol
Aysın İzer
Sibel Gürsel

Divan Başkanı denetim kurulu üyelikleri seçimi için başka bir öneri ve/veya talep olup olmadığını
sordu. Başka bir öneri ve talep olmadığı tespit edildi.
Yazılı önerge ile sunulan listede yer alan denetim kurulu asil ve yedek üyeleri oybirliği ile seçildi.
12. Gündeme yazılı önerge ile ilave edilen madde doğrultusunda, geçtiğimiz faaliyet dönemlerinde kendi
istekleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri sonlandırılan ve kayıtları silinen üyelerin
birikmiş aidat borçlarının (yeniden üyeliğe alınmak için başvurmaları halinde Tüzüğün 11.3 numaralı
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maddesinin kıyasen uygulanmasının saklı kalması kaydı şartı ile)
yapılmasından vazgeçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

tahsili amacı ile yasal takip

13. Gündeme yazılı önerge ile ilave edilen madde doğrultusunda, önümüzdeki faaliyet dönemi olan
2020-2021 yıllarına ait tahmini bütçede yer alan kalemler arasında geçiş yapma hususunda Yönetim
Kurulu’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
14. Gündeme yazılı önerge ile ilave edilen madde doğrultusunda, Avusturya Liseliler Derneği’nin maliki
olduğu dernek merkezinin bulunduğu; tapuda İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Dikilitaş Mahallesi 1095 ada
55 pafta 294 parselde kain, İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Fulden Sokak No:4 B/1 adresinde
bulunan Huzur Apartmanının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında
Kanun kapsamında riskli yapı ilan edilmesi ve gayrimenkulün yıkılarak yeniden inşasının gündeme
gelmesi ihtimaline binaen Dernek Yönetim Kurulu’na konu ile ilgili olarak; işbu önergenin ekinde yer
alan yetki belgesindeki tüm yetkilerin verilmesine ve yine bu amaçla gerekli olması halinde bir veya
birkaç aşamada 300.000.-TL’ye kadar piyasa koşullarında kredi kullanmak, kredinin geri ödeme
koşullarını piyasa şartlarına aykırı olmamak kaydı ile serbestçe belirlemek ve bu amaçla yukarıda ada
pafta numarası belirtilmiş olan derneğin maliki bulunduğu taşınmazı ve/veya bu taşınmaza ait arsa
payını ipotek ettirmek, yukarıda anılan kredi tutarının Dernek menfaatleri leyhine yeterli olmayacağının
tespiti halinde yüzde 30’una kadar artırmak da dahil olmak üzere, tüm bu hususlarda Dernek Yönetim
Kurulu’na tam yetki verilmesine, ilgili yetki belgesinin Genel Kurul huzurunda okunması suretiyle
oybirliğiyle karar verildi.
15. Dilekler ve Öneriler:
•

Kıvanç Demirelli söz alarak, 2018 ve 2019 yıllarında görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyelerini
kutladığını; 2020 ve 2021 yılları için seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dilediğini ve
özellikle Dernek personeli Özlem Yeşildağ’a teşekkür ettiğini söyledi.

•

Fatma Kayıkçı söz alarak, Özlem Yeşildağ’ın üyelerle iletişiminin çok kuvvetli olduğunu ve
emeklerinin çok değerli olduğunu söyledi.

•

Nurhan Azizoğlu söz alarak, mezunlarımızdan Ayşe Okutan’ın resimlerinden oluşturulmuş ve geliri
Türkiye Meme Vakfı’na bağışlanmış olan takvimlerden bahsetti ve kendisi satın almış olduğu bu
takvimleri genel kurula katılanlara hediye olarak dağıttı.

•

Mazlume Zorlu söz alarak, sevgilerini dile getirdi ve herkese sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.

•

Rezzan Barutçuoğlu söz alarak, bir derneğe yürekten bağlılığın ve bir yere ait olmanın ne
olduğunun düşünülmesi gerektiğini, derneğin çalışmalarını çok takdir ettiğini söyledi ve birlik
içerisinde olmayı diledi.

•

Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

16. Divan Başkanı teşekkürleri ile toplantıyı kapattı.

________________________
Başkan: Hasan Gürkan Erdebil

________________________
Sekreter: Nurhan Polat

_________________________
Başkan Yrd.: Lütfiye Nursar Emir Soykan

_________________________
Sekreter: İbrahim Can Koç
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