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AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ 
OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 

15 OCAK 2022 
 

1. Avusturya Liseliler Derneği Olağan Genel Kurulu, 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 17:30’da çoğunluk 
sağlanamaması nedeniyle toplanamamış; toplantı 15 Ocak 2022 tarihinde saat 10:30’da [Toplantı 
yeter sayısı: (9 Asil Yönetim Kurulu + 3 Asil Denetim Kurulu) x 2 + 1 = 25] 33 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 Begüm 
Saçkırk, Sekreter olarak İbrahim Can Koç ve Kıvanç Demirelli önerildi ve seçilmelerine oybirliğiyle 
karar verildi. Genel Kurul Divanı’na toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliğiyle 
karar verildi.  Divan başkanı 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 2022-2023 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. 
 

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Ender Armağan tarafından okundu. Yönetim dönemiyle ilgili 
bilgi verdi. 
 
Gelir Gider Tablosu, Dernek Saymanı Baran Seyhan 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. 2022 ve 2023 yılları tahmini bütçeleri Başkan Ender Armağan tarafından açıklandı. Tahmini bütçe oya 
sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 

 
9. Başkan Ender Armağan söz alarak yıllık üye aidatlarının 2022 yılı için 270,-TL, 2023 yılı için 350,-TL 

tutarında olmasını önerdi. Söz alan Hasan Cem TÜİK oranlarının dikkate alınmasının faydalı 
olmayacağını belirtti. İbrahim Uzpeder artışın ÜFE oranında olmasını önerdi. Cavit Afacan ve Aliye 
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Atalay önerilen tutarların daha fazla olmasının önem arz ettiğini ifade etti. Begüm özellikle gençler için 
farklı aidatlandırma metodu uygulama önerisi getirdi (%50 ödeme vb.). 

 
10. Yıllık üye aidatı için sunulan sözlü öneri oylamaya sunuldu.  Yıllık aidatın 2022 için 270,-TL 

(ikiyüzyetmiş Türk Lirası), 2023 yılı için 350,-TL (üçyüzelli Türk Lirası) tutarında olması oybirliği ile 
kabul edildi. 2023 yılı için yıllık aidat tutarının artışının devletin belirlediği yeniden değerleme oranı 
altında kalırsa bu oranda artış yapılması için Yönetim Kurulu’na yetki verildi. 

 
11. 15 Ocak 2022 tarihli iki yazılı önerge Divan Başkanı tarafından okundu.  

 
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 
maddesinin kıyasen uygulanmasının saklı kalması kaydı şartı ile)  tahsili amacı ile yasal takip 
yapılmasından vazgeçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
 
Gündeme yazılı önerge ile ilave edilen madde doğrultusunda, önümüzdeki faaliyet dönemi olan 2022-
2023 yıllarına ait tahmini bütçede yer alan kalemler arasında geçiş yapma hususunda Yönetim 
Kurulu’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 
 

12. 2022 ve 2023 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulu için aşağıda isimleri yer alan 9 asil, 9 yedek 
üye yazılı önerge ile önerildi.  
 
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:   Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 
Hüseyin Ender Armağan   İbrahim Can Koç 
Fatma Aliye Atalay    Ali Başar     
Nurhan Azizoğlu    Cavit Afacan  
Hür Turan Baş     Eray Çavdarlı 
Baran Seyhan     Hasan Gürkan Erdebil 
Fatma Kayıkçı     Kadir Öztoksoy    
Yeşim Gülekli     Zerrin Pınar 
Lütfiye Nursar Emir Soykan                                Tania Marur  
Kıvanç Demirelli                Esra Zeybekoğlu 
         
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. 
 

13. 2022 ve 2023 yıllarında görev yapacak Denetim Kurulu için aşağıda isimleri yer alan 3 asil, 3 yedek 
üye önerildi. 
 
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:   Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: 
Haydar Bozkurt     Can Berkol  
Emine Dilek Azizoğlu     Aysın İzer 
Nurhan Polat     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. 
 

14. Dilekler ve Öneriler: 
 
• Hür Turan Baş GK’da üyelerin katılım sağlayarak eleştiri, öneri ve teşekkür için bulunabileceklerini 

belirtti. Son 20 yıldır belirli üyelerin dernek yönetiminde tahakküm ile bulunduğu düşüncesinin 
yanlış olduğunu ifade etti. AL’den herhangi bir kişinin dernek toplantılarına bir engel olmadan 
katılabileceğini iletti. 

 
• Begüm Saçkırk sıcak karşılama için teşekkür etti. Genç mezunlar olarak AL’li olmaktan gurur 

duyduklarını iletti. Mezun olduktan sonra daha net gördüklerini irdeledi. Turan Baş’ın belirttiği 
hususu refere ederek ilerleyen dönemde aktif görevde yer alacaklarının sözünü verdi. 

 
• Pınar Arabacıoğlu mimar olduğunu belirterek sosyal medyada görselleri düzenleyerek destek 

olabileceğini iletti. 
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• Ayfer Yazkan Kubal Kadıköy Belediyesi’nde aktif çalıştığını belirterek destek belirtti. 
 

• Aslı Etan kendini tanıtarak mesleki ağ düşüncesini iletti. 
 

• Ateş Karakuş kendini tanıttı – Aslı Etan’ın dile getirdiği mesleki ağ düşüncesini yineledi. 
 

• Başkan Ender Armağan söz alarak, sevgilerini dile getirdi, GK’a katılım gösteren üyelere teşekkür 
etti ve Avusturya Liseli olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. 

 
• Kıvanç Demirelli söz alarak, 2020 ve 2021 yıllarında görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyelerini 

kutladığını; 2022 ve 2023 yılları için seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerine başarılar dilediğini ve 
özellikle Dernek personeli Özlem Yeşildağ’a teşekkür ettiğini söyledi. 

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

15. Divan Başkanı H. Gürkan Erdebil teşekkürleri ile toplantıyı kapattı. 
 
 
 
________________________                             _________________________ 
Başkan: Hasan Gürkan Erdebil                Başkan Yrd.:  Begüm Saçkırk 

 
 
 
________________________                              _________________________ 
Sekreter: Kıvanç Demirelli                Sekreter: İbrahim Can Koç  

    


