AVUSTURYA LİSELİLER DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL TUTUNAĞI
13 OCAK 2018
1. Avusturya Liseliler Derneği Olağan Genel Kurulu, 5 Ocak 2018 Cuma günü saat 18:00’de
çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplanamamış; toplantı 13 Ocak 2018 tarihinde saat
11:00’de (9 Asil Yönetim Kurulu+ 3 Asil Denetim Kurulu… 25 yeter sayısı) 27 asil üyenin
katılımıyla gerçekleşmiştir.
Toplantı, Dernek Başkanı Ender Armağan tarafından açıldı.
2.

Saygı duruşu yapıldı.

3. Genel Kurul Divan Heyeti olarak Aysın İzer (Başkan), Aliye Atalay (Başkan Yardımcısı),
Kıvanç Demirelli (Sekreter), Nurhan Polat (Sekreter) önerildi ve seçildi. Genel Kurul Divanı’nın
toplantı tutanağını imzalama yetkisi oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Divan Başkanı, Ender Armağan’a Başkanlık dönemi için teşekkür etti.
5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Ender Armağan tarafından okundu. Başkanlık
dönemiyle ilgili bilgi verdi.
Gelir Gider Tablosu, Sayman Dilek Azizoğlu tarafından okundu, görüşüldü.
6. Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Başkanı Haydar Bozkurt tarafından okundu ve
görüşüldü.
7. Yönetim Kurulu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle aklandı.
8. Denetim Kurulu’nun aklanması için oylama yapıldı ve Denetim Kurulu oy birliğiyle aklandı.
9. Divan Heyeti, dönem çalışmaları için başta Başkan Ender Armağan olmak üzere, Yönetim
Kurulu üyelerine ve Denetim Kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
10. 2018 ve 2019 yıllarında görev yapacak Yönetim Kurulu için Ender Armağan tarafından 9 asil,
9 yedek üye önerildi; başka liste sunmak isteyip istemeyen olup olmadığı soruldu.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
Ender Armağan
Aliye Atalay
Dilek Azizoğlu
Nurhan Azizoğlu
H. Turan Baş
Kıvanç Demirelli
Yeşim Gülekli
Fatma Kayıkçı
Baran Seyhan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Nursar Soykan
Mete Yorulmaz
Sibel Gürsel
Eray Çavdarlı
Enver Abiral
Bahar Eşin
Doğan Dönmez
Cavit Afacan
İbrahim Can Koç

Yukarıda adı geçen asil ve yedek üyeler oybirliği ile seçildi.
11. 2018 ve 2019 yıllarında Denetim Kurulu’nda görev yapacak 3 asil, 3 yedek üye önerildi; başka
liste sunmak isteyip istemeyen olup olmadığı soruldu.
Denetim Kurulu Asil Üyeleri:
Haydar Bozkurt
Nurhan Polat
Ali Başar

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:
Aysın İzer
Can Berkol
Bülent Açıkalın

Yukarıda adı geçen asil ve yedek üyeler oybirliği ile seçildi.
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12. 2018 ve 2019 yılları tahmini bütçeleri Dernek Saymanı Dilek Azizoğlu tarafından açıklandı.
Kadın Platformu bağışlarının artırılması yönünde gelen üye önerisi olumlu karşılandı. Başkan
Ender Armağan, ALD Kadın Platformu’nun “Ben Çalışmak İstiyorum” projesinin her koşulda
dernek kaynaklarından desteklenerek devam ettirileceğini ifade etti. Tahmini bütçe oya
sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
13. Divan’a gelen dilekçede 2018-2019 yıllarına ait tahmini bütçe kalemleri arasında geçiş yapma
yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi önerildi. Yapılan oylamada öneri oy birliği ile kabul
edildi.
14. Başkan Ender Armağan yıllık üye aidatlarının 2018 ve 2019 yılları için 150.- TL’ye
çıkartılmasını önerdi. Amacın üye sayısını artırmak ve daha fazla kişiden aidat toplanması
olduğunu belirtti.
-

Rezan

Barutçuoğlu

yıllık

150.-

-

Doğan Dönmez iki yıl için yıllık 150.- TL’nin enflasyon ve döviz kurları nedeniyle çok
yetersiz olduğunu,
yıllık
aidatının minimum
250.- TL olmasını
önerdi.

-

Süveyda Birışık, 150.- TL aidatın uygun olduğunu; daha yüksek aidatın emekli yoğun
üyeler tarafından ödenemeyeceğini; geliri artırmak için bağışları çoğaltma yoluna
gidilmesini önerdi.

-

Turan Baş; Darüşşafaka Derneği’nde de yıllık aidatın 150.- TL olduğunu ve bu bedelin
yıllık olarak uygun olduğunu belirtti. Ancak aidat veren üye sayısının “hedef 3000 üye”
sloganı ile artırılması konusunda Yönetim Kurulu’nun çalışacağını dile getirdi. Bu görüş
Başkan Ender Armağan tarafından da desteklendi.

-

Baran Seyhan, aidatın 2019 yılında 150.-TL olarak devam etmesi ve 2019’da artırılması
için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi önerisini getirdi. Başkan Ender Armağan bu artışın
ancak Genel Kurul yetkisinde olduğunu ve bu uygulamanın mümkün olmayacağını dile
getirdi. Öneriler konusunda görüşlerini belirtti.

-

Fatma Kayıkçı, Doğan Dönmez’in iyi niyetli önerisini doğru bulduğunu ancak Süveyda
Birışık’ın söyleminin çok haklı olduğunu dernekte üyelerle doğrudan temas edenler olarak
yorumladı. Ödemelerde bazen 10,- TL.’nın bile konu olabildiğini belirtti.

-

Doğan Dönmez, gelirlerin artırılmasıyla ilgili bir takım ilave öneriler sundu.

TL’nin

mantıklı

olduğunu

belirtti.

Yıllık üye aidatının artışı için sunulan önerge oylamaya sunuldu ve 2018 ve 2019 yılları için
yıllık 150. – TL olması oy birliği ile kabul edildi.
15. Divan’a gelen dilekçede önerilen metin: Kendi istekleri doğrultusunda üyelikten ayrılan veya
muhtelif nedenlerden tüzük gereği üyelikleri sonlandırılan üyelerin birikmiş aidat borçlarının
(Söz konusu üyelerin yeniden üyeliğe alınmak için talepte bulunmaları halinde, tüzüğün 12.4
no.lu maddesinin kıyasen uygulanması saklı kalmak kaydı şartı ile) yasal yollardan takibinden
feragat edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi için Genel Kurul kararı alınması.
Önergenin açıklaması; “kendi istekleri doğrultusunda veya sair muhtelif nedenlerden dolayı,
Yönetim Kurulu kararı ile üyelikleri sonlandırılan ve dernekle ilişkileri kesilen üyelerin, birikmiş
aidat borçlarının yasal yollarla takibi masraflı olacağından ve bu takibatın uzun zamana
yayılacak olmasından dolayı yapılacak yasal takibattan hayatın olağan akışına ve yaşanan
tecrübelere uygun şekilde feragat edilmesi ancak bu konuda alınacak bir Genel Kurul kararı ile
mümkün olabileceğinden, iş bu önerge ile gerekli Genel Kurul kararının alınmasını sağlamak
üzere Divan Başkanlığına sunulmuştur” şeklinde yapılmıştır.
Yapılan oylamada önerge oybirliği ile kabul edildi.
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16. Dilekler ve Öneriler:
- Doğan Dönmez: AL’ye giriş sistemi galiba değişti. Sınıflar 20 kişiye inmiş. Bizim
dönemimizde maddi durumu iyi olmayan çok öğrenci vardı. Derneğin önümüzdeki 3-5 yıl
içinde AL’ye girecek öğrenciye burs vermek konusunda güçlenmesini arzu ediyorum.
- Arman Oymakaş: Dernek ve AL Vakfı olarak birçok ortak faaliyette bulunuyoruz. Aynı
camiaya ait ayrı fonların birleştirilmesini öneriyorum.
- Dilek Azizoğlu: 10 sene önce vakıfa girdiğimde MŞ fonunun 12 düzenli bağışçısı vardı. Bu
sayı en son 2’ye düştü. Zaman zaman da çok az toplu bağış yapan var. Benim önerim MŞ
burs fonunu dernek ve vakıf olarak desteklemek ve böylece daha fazla AL öğrencisine burs
verilmesini sağlamak. Bu fonu elbirliğiyle ne kadar büyütürsek, AL’ye girişte daha çok
öğrenciye destek verme imkânımız olur.
- Sibel Gürsel: Kendi tecrübemden örnek vererek, AL’ye girişte burs vermenin önemine çok
inanıyorum.
- Ender Armağan: ALD burs yönetmeliğinde AL öğrencisine burs verme yetkisi yok. Arman
Oymakaş’ın iki kurumun ayrı fonlarının birleştirilerek kullanılması önerisini kanunen uygulamak
mümkün değil. Bu konuda vakfa da görev düşmektedir. Vakfın bu fon hakkında mümkün
olduğu kadar bilgilendirme yapması gerekli.
- Aliye Atalay: Bugünkü GK’dan kendime iki vazife çıkardım. Turan Baş’ın ifade ettiği gibi üye
sayımızı artırmamız lazım. MŞ burs fonuna daha çok bağışçı sağlanması için çok iddialı bir
sloganla destek olmamız lazım.
- Dilek Azizoğlu: MŞ fonuna bağış yapanlara fon birikimi hakkında daima tablo gönderildi.
- Rezan Barutçuoğlu: Son 10 yılda genç mezunlardan kaç kişi üye olmuş merak ediyorum.
- Kıvanç Demirelli: Yönetim dönemiyle ilgili teşekkürlerimi paylaşmak isterim.
- Turan Baş: Şu anda hazirunda olmayan ve sonlandırdığımız dönemde yönetimde görev
yapan diğer arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz.
- Süveyda Birışık: Vize yazılarında dernek üyeliği şartı getirilmesini öneriyorum.
17. Divan Başkanı teşekkürleri ile toplantıyı kapattı.
Başkan: Aysın İzer

Başkan Yrd.: Aliye Atalay

Sekreter: Nurhan Polat

Sekreter: Kıvanç Demirelli
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