
 

 

EVDE BAKIM DERNEĞİ OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 

Tarih: 20 Kasım 2021, Cumartesi 

Saat: 11:00   

Yer: Pehlivan Restaurant Büyükdere Caddesi No:21 Şişli İSTANBUL 

 

Evde Bakım Derneği Genel Kurulu önceden duyurulduğu üzere 20.11.2021 Cumartesi günü, 

Istanbul Pehlivan Restaurant Büyükdere Caddesi No:21 Şişli’de saat 11:00’de başlamıştır. 

 

1. Toplantının açılışında üye listesi kontrol edildi. Toplam 21 üyenin kimliklerini ibraz ederek 

listeye imza attıkları ve Genel Kurul’da hazır bulundukları tespit edildi. Dernek Tüzüğüne göre 2. 

Toplantı için yeter çoğunluk sağlandığından Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Dik 

tarafından açıldı. Açılışı takiben saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması gerçekleştirildi. Dernek 

Başkanının açılış konuşmasını takiben Divan Heyeti’nin seçimine geçildi. 

 

2. Divan Başkanı olarak Zuhal Bahar, Divan katipleri olarak Güven Çetin ve Ayşe Ağca oy birliği 

ile seçildi. Tutanakların imzalanması için Genel Kurul tarafından Divan Heyeti’ne gerekli yetki verildi.  

oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından daha önce üyelere duyurulmuş olan gündemin 

görüşülmesine geçildi 

 

3. Gündem maddelerinin görüşülmeye başlanmasıyla 31.05.2018 – 31.10.2021 tarihleri 

arasında faaliyet gösteren Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu Başkan Aynur Dik tarafından ve yine 

aynı döneme ait Gelir-Gider Raporu Genel Sekreter Güven Çetin tarafından ayrıntılı olarak paylaşıldı. 

 

4. Denetleme Kurulu raporu Denetleme Kurulu üyesi Nursen Nahcivan tarafından okundu. 

31.05.2018 – 31.10.2021 dönemine ait defter, gelir-gider kayıtları ve banka hesaplarında yapılan 

kontrollerde kayıtların gerektiği gibi tutulduğunun tespit edildiği denetleme kurulu raporu ile ifade 

edildi. 

 

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunmasını takiben 

görüş belirten olmadı ve kurulların ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Önce Yönetim Kurulu 31.05.2018 

– 31.10.2021 faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi. Ardından Denetleme Kurulu’nun ibrası için 

oylama yapıldı. Denetleme Kurulu da Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. 

 

6. Bir sonraki gündem maddesi olan 20.11.2021-20.11.2023 dönemi yıllık üye aidatının 
görüşülmesine geçildi. Tüzel kişilik üyelik için giriş aidatının geçen dönem olduğu gibi 750.-TL, tüzel 
kişilik yıllık aidatının 500.-TL, gerçek kişilik üyelik için ise yıllık aidatın 80.-TL olarak Öğrenciliği devam 
eden üyelerin aidatının 40-TL olması oybirliği ile kabul edildi.  

 

7. Yeter üye sayısı ve talep olması halinde Bursa, Adana, Eskişehir, Antalya, Trabzon, Samsun 

ve Diyarbakır illerinde dernek şubesi kurulması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi” oybirliği ile 

kabul edildi. 

 

8. 20.11.2021-20.11.2023 dönemi Tahmini Bütçesi Güven Çetin tarafından okundu. Tahmini 

bütçe oybirliği ile kabul edildi ve göreve gelecek Yönetim Kurulu’na gerektiğinde bütçe kalemleri 

arasında aktarma yapma yetkisi verildi. 



 

 

 

9. 20.11.2021-20.11.2023 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin 

seçimine geçildi. Üyeler önce Yönetim Kurulu üyeliği  için adaylıklarını koydular. Tüm adaylarını 

isimlerinin belirlenmesinin ardından mühürlü oy pusulaları ile kapalı oylamaya geçildi. Oylamanın 

tamamlanmasının ardından yapılan sayımda toplam 21 kişinin oy kullandığı tespit edildi. 

 

Yönetim Kurulu asil üyeleri şu şekilde oluştu: Aynur Dik (20 oy), Zuhal Bahar (20 oy), Ferhat 

Şayeste (17 oy),  Güven Çetin (16 oy), Ayşe Ağca (15 oy), Nadire  Karahan (13 oy), Turgay Samancı (11 

oy).  

 

  Oylama sonuçlarına Yönetim Kurulu yedek üyelikleri oy sayıları dikkate alınarak sırayla; Nejla 

Karşil (9 oy), Nursen Nahcivan (8 oy), Hande Atay (7 oy),  Tuğba Uludağ  (7 oy), Hakkı Bahar (4 oy), 

Bülent Özsezikli (2 oy) , İskender Dik ( 2) olarak seçildiler. 

 

10. 20.11.2021-20.11.2023 döneminde görev yapacak Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyeleri 

için adayların belirlenmesinin ardından kapalı olarak oylama gerçekleştirildi. Denetleme Kurulu Asil ve 

Yedek Üyelikleri aşağıdaki gibi oluştu: Bülent Herek (15 oy), Fahriye Oflaz (14 oy) ve Müberra Kaya 

(11 oy) Denetleme Kurulu Asil Üyeliklerine seçildiler. Denetleme kurulu yedek üyeleri ise oy sayısı 

dikkate alınarak sırayla; Lemiz Azize (9 oy), Şeyda Demirkol (8 oy) ve Murat Ataç (6 oy) olarak 

belirlendi.  

 

11. Gündemdeki tüm maddelerin tamamlanması üzerine Dilekler ve Öneriler bölümüne 

geçildi. 31.05.2018 – 31.10.2021 tarihleri arasında faaliyet gösteren Yönetim Kurulu ve Denetim 

Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Gelecek dönem görevlilerine başarı 

temennilerinin ardından başka söz alan olmayınca Genel Kurul Divan Başkanı’nın teşekkür ve kapanış 

konuşmasıyla sona erdi.  

 

 

 

 

Divan Başkanı    Divan Sekreteri   Divan Sekreteri 

Zuhal Bahar    Ayşe Ağca   Güven Çetin 

 


