
2011 MÜTEVELLİ  TOPLANTI TUTANAĞI 
 
Gündem maddesi 1 - Açılış ve Toplantı Divanı Seçimi  
 
TOG Genel Müdürü Yörük Kurtaran tarafından açılış yapıldı. Divan adaylarının belirlenmesi için 
aday önerilmesi istendi. İbrahim Betil tarafından divan şu şekilde önerildi. 
 Divan başkanlığı için Samir Bayraktar, Başkan Yardımcılığı için, Bihter Neziroğlu, Sekreterlik 
için Özlem Ezgin ve Jülide Erdoğan, Oy toplayıcıları için Nazan Tarakçı,Oğuz Eroğlu, Kayhan 
Karabulut, Çağlar Karakış teklif edildi. Adaylar oylamaya sunulmuştur. Oy birliği ile divan 
seçilmiştir. 
 
Divan Başkanı söz almış ve divan ekibine gösterilen güvenden ötürü teşekkür etmiştir. 
 
Hazırun Cetveline göre 30 üye asaleten hazır bulunmakta, 28 üye vekâleten temsil 
edilmektedir.  Resmi senedimizin 9. maddesi uyarınca 1/3 şartı yerine gelmiştir.   
Toplant açılmıştır. 
 
Toplantı gündemi Başkan tarafından okunmuştur. Gündem değişikliği isteyen olmamıştır. 
 
Başkan, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanı’na yetki verilmesini önermiş ve 
oylamaya sunmuştur. Oy birliği ile toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı’na yetki 
verilmiştir.  
 
Gündem maddesi 2 - TOG Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması.  
 
Divan Başkanı, yönetim kurulu Başkanı İbrahim Betil’i konuşmasını yapmak üzere kürsüye 
davet etmiştir. İbrahim Betil, TOG’un çalışmalarına ve bundan sonraki hedeflerine dair bir 
konuşma yapmıştır. 
 
 
Gündem maddesi 3 - 2010 yılı Faaliyet Raporu’nun Okunması 
 
Divan Başkanı, Faaliyet Raporu konusunda söz vermiştir. Yörük Kurtaran TOG’un 2010 yılı 
faaliyetleri ile ilgili söz alarak mütevelli heyete bilgilendirme yapmıştır.    
 
Bu madde ile ilgili ayrıca Mustafa Kamil Yüksek, Belkıs Kaya, Alper Serdar ve Hüseyin Erkan 
söz almış ve TOG içerisinde yer aldıkları faaliyetlerden bahsetmişlerdir. 
 
 
Divan Başkanı, 2010 yılı faaliyet raporunun üyelere verilmiş olduğunu beyan etmiş ve raporun 
okunmadan müzakeresine geçilmesini oylamaya sunmuştur. Raporun okunmadan 
müzakeresine geçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
 
Gündem maddesi 4 - 2010 yılı Denetim Raporu’nun Okunması  
 
Divan Başkanı, Denetim Raporu da Faaliyet Raporu’nun içinde olduğundan raporu 
okutmamıştır ve rapor hakkında söz vermiştir.  
 
Gündem maddesi 5 - Yönetim ve Denetim Kurulları Üyelerinin Ayrı Ayrı İbrası  
 
Divan Başkanı, bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin ve 
ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra edilmesini oylamaya 
sunmuştur. Oybirliği ile Yönetim Kurulu ibra edilmiştir. 
 



Divan Başkanı, bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş denetim kurulu üyelerinin ve 
ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra edilmesini oylamaya 
sunmuştur. Oybirliği ile Denetim Kurulu ibra edilmiştir. 
 
Gündem Maddesi 6 - 2011 Yılı Bütçesinin Onayı 
 
Divan Başkanı, 2011 yılı bütçesinin üyelere verilen dosyanın içinde olduğunu belirtmiş ve 2011 
yılı bütçesi hakkında söz vermiştir. Yörük Kurtaran söz almış ve konu ile ilgili açıklama 
yapmıştır.2011 yılı bütçesini onaya sunulmuştur ve oybirliği ile kabul edilmiştir 
 
Gündem maddesi 7- Vakıf Resmi Senet Değişiklik Önerisinin Görüşülmesi 
 
Divan Başkanı, Vakıf Resmi Senet değişikliği ile ilgili istenen gündem maddesi hakkında söz 
vermiştir. İbrahim Betil söz alarak önce resmi senet değişikliğinin gerekçelerini aşağıda 
gösterildiği üzere açıklamıştır. 
Vakfımız yaygın bir destekçi tabanına sahiptir. Mütevelli Heyet sayısının kurucularla sınırlı 
olması yerine yeni katılımcılara açmak Vakfın daha da geniş bir destekçi tabanına ulaşmasını 
ve onlar tarafından sahiplenilmesini sağlayacaktır. (Madde 7) 
Ayrıca mütevelli üyeliği şartlarını yerine getirmeyen gerçek kişiler için uygulanabilecek 
yaptırımlar Vakıf senedinde çok açık olmasına rağmen benzer maddeler tüzel kişiler için aynı 
açıklıkta bulunmamaktadır. Bu değişiklikle bu konuya bir açıklık getirilmesi istenmektedir. 
Buna ek olarak – Vakfın Mütevelli üye sayısında bir artma olursa – her sene düzenlenen Vakıf 
Mütevelli Heyeti ilk toplantısında, yeter sayısı bulunamadığı ölçüde düzenlenen ikinci 
toplantıda da yeterli üye sayısının bulunamaması olasılığına karşı bir önlem olarak ilgili madde 
değişikliği önerilmektedir. (Madde 9 ) 
Vakfın son 9 senedir büyümesi ve faaliyetlerinin çeşitlenmesi neticesinde, Yönetim Kurulu 
Başkanı’nın da görev ve sorumluluklarının aynı oranda artması sonucu Vakfın 
sürdürülebilirliğini güvence altına almak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı’nın iş yükünü 
paylaşma ihtiyacı ortaya çıkabilir. 
Buna ek olarak 7.5.2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğiyle de paralel olarak kadınların 
vakfın yönetimine katılımını artırmak ve bu konuda gençlere örnek olmak amacıyla da böyle 
bir öneri yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
10.ve 12. maddede yapılan değişiklik uyarınca Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı’nın 
Eşbaşkanlardan oluşma ihtimali doğrultusunda ilgili değişiklik önerilmektedir. 
 
İbrahim Betil daha sonra 2,7,9,10 ve 12. Maddeler ile ilgili değişiklik önerilerini mütevelli 
heyetinin bilgisine sunmuştur.. 
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedi Değişiklik Önerileri 
 
 1 ) Vakıf Resmi senedinin 2.maddesi aşağıda gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 
 
Vakfın Merkezi 
Madde 2 –Vakfın Merkezi Hobyar Mahallesi, Rahvancılar Sok. No: 5, 1. Vakıf Han, Kat: 1 
Eminönü, İstanbul adresindedir. Gereken kanuni izinlerin yetkili makamlardan alınması 
kaydıyla ve Yönetim Kurulu kararı ile yurdun değişik yörelerinde, şube, birim ve temsilcilikler 
açabilir. Yönetim kurulu kararı ile ilgili mevzuat çerçevesinde, kanunen alınması gerekli 
izinlerin  alınmasından sonra yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2   )Vakıf resmi senedinin 7.Maddesi aşağıda gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 
 
Mütevelli Heyet Üyeleri 
Madde 7 – Vakıfın Mütevelli Heyet üyeleri ile üyeliklerinin süre ve sona erdirilmesine ilişkin 
hükümler aşağıda gösterilmiştir.   
7.1) Mütevelli Heyet, bu vakıf senedi altında imzaları bulunan, ekli listede adları yazılı gerçek 
kişiler ile tüzel kişilik temsilcisinden oluşur.  Ayrıca, Kuruluştan sonra Mütevelli Heyet 
üyelerinden en az üç kişinin teklif ettiği gerçek veya tüzel kişiler de Mütevelli Heyet üyesi 
olarak seçilir. Ancak Mütevelli Heyet’e aday gösterilen kişi veya kişileriin vakfın ilkeleri ile tam 
uyum içinde olması, vakfa maddi ve manevi katkısının bulunması ve Mütevelli Heyet 
toplantısında hazır bulunanların en az 2/3’ünün kabul oyunu almış olması mecburidir. 
 
7.2)  2 (iki) yıl üst üste Mütevelli Heyet toplantısına mazeret beyan etmeksizin katılmayan 
üye, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliğinden 
ayrılmış sayılır.Yönetim kurulunun önerisi ile hakkında araştırma yapılan ve kamuoyunda 
olumsuz ve kınama gerektiren bir davranışı ile dikkat çektiği yönünde görüş bildirilen üye de 
aynı şekilde Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliği gözden geçirilerek askıya alınır 
ve/ veya ayrılmış sayılır.Yüz kızartıcı bir suçtan yargılanan üyenin de Yönetim Kurulunun 
önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliği, hakkındaki yasal süreç 
sonuçlanıncaya kadar askıya alınır. Yargı süreci sonunda üye suçlu bulunursa Mütevelli Heyet 
üyeliğinden çıkartılır. 
 
7.3) Mütevelli Heyeti tüzel kişi temsilcisini resmi senette öngörülen hükümlere aykırı 
davranmasına rağmen tüzel kişinin temsilci değiştirmemesi, tüzel kişinin yasalar gereği tüzel 
kişilik niteliğinin ortadan kalkması ile İç Tüzükte belirlenecek hallerin gerçekleşmesi halinde 
Mütevelli Heyeti tüzel kişi üyelikleri kendiliğinden sona erer. 
 
3) Vakıf resmi senedinin 9.maddesi aşağıda  gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 
 
Mütevelli heyet 
Madde 9 –Mütevelli Heyet’in oluşumu ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 
 
9.1) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu’nun hazırladığı gündem doğrultusunda her yıl nisan 
ayında olağan toplanır.Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. 
 
9.2) Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az (7) yedi gün önce üyelere 
ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. 
 
9.3) Mütevelli heyet ,toplantılarda açık oyla seçilecek bir başkan ,bir Başkan Yardımcısı ve bir 
sekreterden oluşan Divanca yönetilir. 
 
9.4) Mütevelli Heyet toplantılarında birinci toplantı için gerekli çoğunluk toplam üye sayısının 
yarısından bir fazlasıdır. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün 
ve aynı yerde yapılır. İkinci toplantı için yeterli sayı Mütevelli Heyet üye sayısının onda biridir. 
Ancak bu sayı asaleten 30 (otuz) kişiden az olamaz. 
 
9.5) Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit 
olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. 
 
9.6) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli Heyetten bir 
başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir Mütevelli Heyet üyesi birden fazla üyeyi temsil edemez. 
 
9.6) Mütevelli Heyet ayrıca,- Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyelerinin çoğunlukla karar 
vermesi, 
- Yönetim Kurulu sayısının herhangi bir nedenle 7’ye (yedi)  düşmesi, 
- Mütevelli Heyet toplam üye sayısının yarısının talebi    hallerinde olağanüstü olarak toplanır. 
 



4) Vakıf Resmi senedinin 10.maddesi aşağıda gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 
 
Yönetim Kurulu  
Madde 10 - Yönetim kurulu ,Vakfın yetkili yönetim  ve uygulama organı olup oluşum ve 
çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir. 
 
10.1) Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet tarafından, Mütevelli Heyet üyeleri 
arasından veya dışarıdan olmak üzere Yetişkinler 2 yıl Genç üyeler ise 1 yıl  için seçilir. 
Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. 
Yönetim Kurulu 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek üye ve Mütevelli Heyet içinden seçilecek 
Yönetim Kurulu Başkanı veya Eşbaşkanları’ndan oluşur. 
 
10.2 ) Seçimden önce alınacak ilke kararı üzerine Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu başkanı’nı 
ya da biri kadın biri erkek olmak kaydıyla iki Eşbaşkanı’nı seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ya da 
Yönetim Kurulu Eşbaşkanları aynı hak ve yetkilere sahip Vakfın da Başkanlarıdır. 
 
10.3 ) Yönetim Kurulunun ilk toplantısında, üyeler kendi aralarından 2 (iki) Başkan yardımcısı 
seçerler. 
 
10.4 ) Yönetim Kurulu Üyelerinin görevi gönüllüdür. Üyeler doğrudan ya da dolaylı olarak 
Vakıftan herhangi bir maddi menfaat almazlar. 
 
10.5 ) Bir üye peşpeşe en çok 3 (üç) dönem seçilebilir. Üstüste üç dönem seçilen üyenin 
sonraki seçim dönemlerinde yeniden seçilebilmesi için bir dönem ara vermesi veya ara 
vermediği hallerde Mütevelli Heyet’e katılanların 2/3 (üçte iki) oyunu alması gerekir. 
 
10.6 ) Yönetim Kurulu ayda bir kereden az olmamak üzere düzenli olarak belli gün ve saatte, 
önceden tespit edilmiş olan mahalde toplanır. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk sayısıdır. 
Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde toplantıya başkanlık eden 
Başkan’ın veya Eşbaşkan’ın oyu iki oy sayılır.  Alınan kararlar Noter tasdikli Karar Defterine 
yazılarak imzalanır. 
 
10.7 ) Yönetim Kurulunun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler iç tüzükte belirtilir. 
 
5 ) Vakfın Temsili ve Eşbaşkanların görev sorumlulukları 
 
Madde 12 – Vakıf Yönetim Kurulu tarafından  Yönetim Kurulu Başkanı yada Eşbaşkanlar 
aracılığıyla temsil edilir. 
Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda belirteceği esaslar dâhilinde kendi 
üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memurlarından bir veya bir kaçını herhangi bir 
sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve 
devretmeye yetkili kılabilir. 
Eşbaşkanların görev ve sorumlulukları iç tüzükte belirtilen hükümler gereğince düzenlenir. 
 
Tescil İşlemleri yetkisi 
Geçici Madde 1 –Vakıf resmi senedinin düzeltilmesine ilişkin Mütevelli heyeti kararının 
noterlikte onaylanması ile yetkili asliye hukuk mahkemesinde  tescili işlemleri ve gerekecek 
resmi senet değişiklikleri için Av.Hüseyin Suat Ballar’in  yetkili vekil olarak atanması oy birliği 
ile kabul edilmiştir. 
 
Divan Başkanı, değişiklik konusunda sözalmak isteyen üyelere söz verdi:. Turgut Derman ve 
TUGİAD Temsilcisi, Suzan Bayazıt, Danyal Hergünsel, Mahir Tevruz, Kadir Celep, Ceren Kalı, 
Selim Şiper, Hülya Eltemur söz alıp görüş beyan ettiler. 
 
 
 



Divan Başkanı daha sonra ve Resmi Senet’te yapılması önerilen değişiklikleri oylamaya 
sunmuştur. Resmi Senedin 2,7,9 ve 12. Maddeleri ile ilgili değişiklikler oybirliği ile,  
Raesmi Senedin 10. Maddesiyle ilgili değişiklik ise, 3 HAYIR oyuna karşı, 52 ‘EVET’’  oyu ile 
kabul edildi. 
Gündem maddesi 8 - Mütevelli Heyetten ayrılanların onayı  
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Ali Samet Ulu, İsmet Aktekin, İzel Levi Coşkun, 
Mehmet Demirci, Melih Türker istifa etmiştir. İstifalarının kabulü oylamaya sunulmuştur. Ali 
Samet Ulu, İsmet Aktekin, İzel Levi Coşkun, Mehmet Demirci ve Melih Türker’in istifaları kabul 
edilmiştir. 
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı İç Tüzüğünde yer alan (Madde 7)  “İki yıl üst üste Mütevelli Heyet 
toplantısına mazeret beyan etmeksizin katılmayan üye, Yönetim Kurulu’nun önerisi ve 
Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmış sayılır” hükmü gereğince 
Çimen Turan, Nazar Büyüm, Necati Topyıldız’ın Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılması, 
Mütevelli Heyet’in kabulüne sunulmuştur. Kabul edilmiştir. 
 
 
Gündem maddesi 9 - Mütevelli Heyete yeni üyelerin sunumu ve oylanması  
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7 Maddesine göre “Mütevelli 
heyet üyelerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı ve iç tüzükte belirlenecek hallerin 
gerçekleşmesi takdirinde vakıftan çıkarılması nedeni ile boşalma olduğunda vakıf kurucusu 
mütevelli heyet üyelerinden birinin teklif ettiği gerçek ya da tüzel kişilerden biri Mütevelli 
Heyet üyesi olmak üzere seçilir.” 
 
Vakıf Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7. maddesine göre önerilebilecek adaylar rica 
edilmiştir. 
 
Ahmet Ongun, Aynur Bektaş, Berivan Eliş, Betül Turan, Can Tekin, Derya Sel Bozkurt, Meri 
İzrail, Renee Saban, Sinan Berkman aday gösterilmiştir. 
 
Önerilen isimler oylamaya sunulmuştur. Ahmet Ongun, Aynur Bektaş, Berivan Eliş, Betül 
Turan, Can Tekin, Derya Sel Bozkurt, Meri İzrail, Renee Saban, Sinan Berkman’ın üyelikleri 
oybirliği ile kabul edilmiştir. 
 
Gündem maddesi 10 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi 
 
Divan Başkanı, Tüzüğümüze göre yönetim kurulu başkanımızın görev süresinin dolduğunu 
beyan etmiştir. Buna göre;  Mütevelli Heyet içinden bir yönetim kurulu başkanı seçilecektir. 
Adaylar rica edilmiştir. 
 
İbrahim Betil söz almış ve Kerim Paker’i aday göstermiştir. 
 
Kerim Paker adaylığı kabul etmiştir. Kerim Paker dışında aday olmak isteyen olmamıştır. 
 
Başkan, oylamaya geçmiştir. Oylar toplanıp ve sayılmıştır.  55 oy ile Kerim Paker, yönetim 
kurulu başkanı seçilmiştir. 
 
 
Görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçimi.  
 
Tüzüğümüze göre üyelikleri devam eden 2 asil Yönetim Kurulu üyemiz bulunmaktadır.(Nurhan 
Yentürk ve Hülya Eltemur)  3 yeni asil 5 yeni yedek üye belirlememiz gerekmektedir. Yönetim 
kurulu genç üyelerinin tümü yine tüzüğümüz gereği kuruldan ayrılmışlardır.   
 



Buna göre;  Mütevelli Heyet içinden 
3 Asil ve 
5 Yedek üye seçilecek ayrıca, Gençlik Konseyince önerilen  
4 Asil  
4 Yedek üye seçilecektir. 
 
Seçim yönetmeliğimize yapılan değişiklik doğrultusunda Asil ve Yedek Üyeler için tek bir 
oylama yapılacaktır. Yönetmeliğimiz uyarınca, Seçimlerde Gençlik Konseyince yapılan 
sıralamaya özen gösterilmesini rica ediyoruz. 
 
Yine seçim yönetmeliğimize göre, sadece aday olanlara oy verilebilecektir ve seçileceklerden 
daha çoğuna verilen oylar içeren oy pusulaları geçersiz sayılacaktır.  
 
Bu nedenle, Divan Başkanı, Yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterilmesini rica etmiştir. 
 
Adaylıklar için aşağıdaki şekilde öneride bulunulmuştur. 
 
3 Asil Üye İçin Adaylar: İbrahim Betil, Ceren Kalı, Mehru Öztürk Aygül, Nilüfer Duna 
 
5 Yedek Üye İçin Adaylar: Selim Şiper, Alev Komili, Can Duna, Kemal Arslan, Derya Sel 
Bozkurt 
 
Gençlik Konseyince önerilen adaylar: 
 
4 Asil Üye İçin Adaylar: Bulut Öncü, Emrah Uçar, Burcu Bekdaş, Mehmet Bahadır Teke 
 
4 Yedek Üye İçin Adaylar: Hacer Aksu, Zeynep Burcu Şahiner, Simge Sönmez, Ali Sinan 
Avşar, Salih Tarıncı 
 
Başkan, oyları rica etmiştir. Oylar toplanmış ve sayılmıştır. Sonuçlar şu şekildedir: 
 
Adaylar 

Yetişkin 
Oy 
Sayısı Genç 

Oy 
Sayısı 

İbrahim Betil 58 Bulut Öncü 57 
Ceren Kalı 52 Emrah Uçar 57 
Mehru Öztürk Aygül 55 Burcu Bekdaş 57 
Nilüfer Duna 17 Mehmet Bahadır Teke 56 
Selim Şiper 52 Hacer Aksu 57 
Alev Komili 46 Zeynep Burcu Şahiner 57 
Can Duna 53 Simge Sönmez 56 
Kemal Arslan 50 Ali Sinan Avşar 26 
Derya Sel Bozkurt 55 Salih Tarıncı 25 
 
Eşit oy alan genç üyelerin sıralanması aşamasında Gençlik Konseyi’nden gelen sıralamaya 
sadık kalınması konusunda mutabakata varılmıştır. 
 
3 asil yetişkin: İbrahim Betil, Derya Sel Bozkurt ve Mehru Öztürk Aygül  
4 asil genç: Bulut Öncü, Emrah Uçar, Burcu Bekdaş ve Hacer Aksu 
5 yedek yetişkin: Can Duna, Ceren Kalı, Selim Şiper, Kemal Arslan ve Alev Komili 
4 yedek genç: Zeynep Burcu Şahiner, Mehmet Bahadır Teke, Simge Sönmez ve Ali Sinan 
Avşar şeklinde ilan olmuştur. 
 
 



 
Denetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi:  
 
Divan Başkanı, Denetim Kurulu için 3 yetişkin, 2 genç seçilmesi gerektiğini bildirmiştir. 
Adayları rica etmiştir. Aşağıdaki isimler aday gösterilmiştir. 
 
Suzan Bayazıt 
Mahir Tevruz 
Haluk Maga  
Hamit Levent Evci 
Ceyda Özdemir 
 
Adaylar oylanmış ve üyelikleri kabul edilmiştir. 
 
Gündem maddesi 11 - Dilekler. 
Turgut Derman, vakıf senedinin değişikliğine ilişkin önerilerin makul bir süre öncesinden 
mütevelli heyet üyeleri ile paylaşılmasını önermiştir. 
 
Mahir Tevruz, 8 sene gibi kısa bir süre içinde TOG’un bulunduğu aşamaya gelmesinde emeği 
geçen başta İbrahim Betil olmak üzere herkese teşekkür etmiştir. TOG’un ana kaynağının 
üniversite gençleri olduğunu belirtmiştir. Artık hemen hemen her ilde üniversite olduğu ve bu 
üniversitelerde 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler olduğu belirtilmiştir. Önümüzdeki dönem içinde her 
yüksek okul olan ilde ve ilçelerde de teşkilatlanmanın önemi paylaşılmıştır. Bu konuda 
Sivas’taki ilçelerde yapılacak teşkilatlanmaya maddi manevi destek olabileceğini paylaşmıştır. 
Cumhuriyet Üniversitesi ile geliştirilecek ortaklıklarda da destek olunabileceği belirtilmiştir. 
 
TUGİAD temsilcisi, mütevelli heyette tek tüzel kişilik olduğunu belirtmiştir. Üyelerinin yaş 
ortalaması 34,5’tur. TUGİAD ve TOG arasındaki zayıf ilişkinin güçlendirilmesinde her iki tarafa 
da sorumluluk düştüğü ve bu ilişkilerin sıkılaştırılması gereği paylaşılmıştır. Ayrıca, kurucu 
taahhütleri miktarının revize edilmesi gerektiği, oldukça düşük olduğu paylaşılmıştır. İki 
konuda çok önemli destek sunabilecekleri belirtilmiştir. Birisi, iş adamlarının üniversite mezunu 
gençlerin iş mülakatlarında yetersiz bulunmalarıdır. Kurumun, genç istihdamı konusunda 
çalışmaları vardır. BM Genç Girişimciler Birliğinde Türkiye’yi temsil ediyoruz. Bu imkânımızı 
TOG içerisinde de paylaşabiliriz. 
 
 
Gündemde başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verilmiş ve bu tutanak 
tutulmuştur. 
 
 
DİVAN BAŞKANI      Samir Bayraktar 
 
 
 
BAŞKAN YARDIMCISI : Bihter Neziroğlu 
 
 
 
SEKRETER .                 Özlem Ezgin 
 
 
 
SEKRETER              Jülide  Erdoğam 
 
 
 


