Konu: 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı
Sayı : 114-GK/16-006

11 Şubat 2016

Sayın Üyemiz,
Derneğin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısının;


Yeterli çoğunluk sağlanması halinde 29 Şubat 2016 Pazartesi günü saat 10:00’da Dernek
Merkezi’nde, Küpe Sokak No: 10/3 G.O.P./ANKARA adresinde,
 Yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 16 Mart 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da
Dernek Tüzüğünün 11. Maddesi “E” bendi gereğince, yönetim (8 üye) ve denetim (3 üye)
kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak şartıyla hazır bulunanların iştiraki ile
yukarıda adresi verilen Dernek Merkezi’nde
yapılmasına Yönetim Kurulunun 3 Şubat 2016 günlü toplantısında karar verilmiştir.
Dernek Tüzüğüne göre her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.
- Gerçek kişi asil üye oyunu bizzat kendisi kullanabilir, yetki belgesi veya vekâletname ile oy
kullandıramaz veya temsil edilemez.
- Tüzel kişi asil üye adına, derneğe üyelik formunda bildirilen şirket temsilcisi veya şirketin
yönetim kurulu başkanı oy kullanabilir, yetki belgesi veya vekâletname ile oy kullandırılmaz.
Yönetim Kurulunca saptanan Toplantı Gündemi ekte sunulmakta olup, gündemle ilgili olarak; 1 Ocak
2013 - 31 Aralık 2015 dönemine ait Genel Faaliyet Raporu, Bilançolar, 2016 Yılı Tahmini Bütçesi,
toplantı öncesinde tarafınıza e-posta yoluyla gönderilecektir.
Genel Kurul’da üyelerimizin ortak görüşlerini yansıtacak kararların alınabilmesi ve Dernek
faaliyetlerinin üyelerin önerileri doğrultusunda planlanarak yürütülebilmesi için tüm üyelerin Genel
Kurul’a katılmaları önem arz etmektedir.
Bu nedenle tüm üyelerimizin Genel Kurulumuzu onurlandırmasını diler, saygılar sunarım.

Ayberk Özcan
Yönetim Kurulu Başkanı
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Kayıt,
Yoklama ve Açılış,
Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşının Okunması,
Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması,
Başkanlık Divanı Seçimi (Başkan, Başkan Vekili ve Yazman),
Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için Divanın yetkilendirilmesi,
Gündemin sunumu, müzakeresi, olması halinde gündeme eklenmesi önerilen hususların oylanması,
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporların okunması ve müzakeresi,
Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
A) Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gönderilen yazı gereğince; Dernek Tüzüğü ile ilgili olarak
aşağıda belirtilen değişiklik kararlarının alınması,
- Tüzüğün 1. Maddesinde yer alan dernek isminin başına “Türkiye” kelimesinin ve aynı maddeye “Derneğin
şubesi açılmayacaktır” ifadesinin ilave edilmesi,
- Tüzüğün 6-A. Maddesinin “Üyeliğe Kabul” başlıklı bölümünde yer alan “başvuru tarihini izleyen ilk
Yönetim Kurulu Toplantısında” ifadesinin “başvuru tarihini izleyen 30 gün içinde yapılacak olan ilk
yönetim kurulu toplantısında” şeklinde düzeltilmesi,
- Tüzüğün 6-A. Maddesinin “Üyeliğe Hak Kazanma” başlıklı bölümünün “Adayın Yönetim Kurulu kararıyla
üyeliğe kabul edilmesiyle üyelik işlemleri tamamlanır ve Üye Kayıt Defterine işlenir. 30 (otuz) gün
içerisinde giriş aidatının ödenmemesi durumunda kişi üyelikten çıkarılabilir.” Şeklinde düzeltilmesi
- 4721 sayılı Medeni Kanunu’nun 64. Maddesine aykırı olduğundan; tüzüğün 6-B. Maddesinin ilk
cümlesinin tüzükten çıkarılması,
- Tüzüğün 12/13 Maddesinde yer alan “ve üyeliğin askıya alınması” ifadesinin tüzükten çıkarılması,
- Tüzüğün 18. Maddesinin ilk cümlesine göre söz konusu Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, dernek üyeleri
arasından seçileceğinden, aynı maddenin ikinci paragrafında yer alan “eski başkanları ile” ifadesinin
“dernek üyeliği devam eden eski başkanları” şeklinde düzeltilmesi,
B) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Tüzüğün 13. Maddesinde yer alan yönetim kurulu yedek üye sayısının 4
(dört) olarak değiştirilmesi
C) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Tüzüğün 18. Maddesinde yer alan Yüksek Danışma Kurulu yedek üyeliğinin
kaldırılması.
12- Dernek Tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında işbirliği yapılacak dernek,
vakıf ve federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olunması veya daha önce Genel Kurul kararı ile üye
olunmuş sivil toplum kuruluşları üyeliğinden ayrılınması hususlarında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
13- Aidat yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Tüzüğün 8. Maddesi “A” bendi gereğince üyeliği
kendiliğinden sona eren Beğen İnşaat A.Ş.’den Yılmaz Beğen, Öngün A.Ş.’den Sadullah Güneş ve tüzel kişi üye
Makimsan A.Ş.’nin Derneğe olan aidat borçlarıyla ilgili karar alınması,
14- 2016 yılı için yıllık üyelik aidatı ile giriş aidatlarının tespiti, 2017 ve 2018 yılları için yıllık üyelik aidatlarında, gerekli
görülmesi halinde, yapılacak artışlara ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi, yıllık aidatların ödeme şeklinin
kararlaştırılması,
15- 2016, yılına ait bütçe önerisinin görüşülüp onaylanması, 2017 ve 2018 yıllarına ait bütçeler için artış oranının
tespiti ve hazırlama yetkisinin Yönetim Kurulu’na verilmesi, Yönetim Kurulu’na bütçe kalemleri arasında aktarma
yetkisi verilmesi,
16- Yönetim Kurulu(8+4), Denetim Kurulu (3+3) ve Yüksek Danışma Kurulu (5) Kurul asil ve yedek üyelerinin seçimi,
17- 5253 sayılı Dernekler Kanununun 22. Maddesi uyarınca Yönetim Kuruluna, Derneğe taşınmaz mal satın alınması
için yetki verilmesi,
18- Dilek ve Temenniler, Kapanış.
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