
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI –TOG 
MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI 

09.04.2005 
 

1) Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet toplantısını yönetmek icin 
Divan Seçimi yapıldı ve oy birliği ile aşağıdaki isimlere karar verildi. 

 
Başkan:   Reştan Aras 
Başkan Yardımcısı: Serhan Şiman 
Sekreterler:  Mehru Öztürk 
    Serdar Özerman 
Oy Toplayıcılar:  Duygu Doğan 
    Toprak Karapıçak 
    Buğrahan Dikici 

Nazan Tarakçı 
 

 
2) Divan Başkanı hazirun cetveline göre 34 üyenin asaleten, 34 üyenin 

vekaleten toplantıya katıldığını Mütevelli Heyete bildirdi. 
 
3) Mütevelli Heyet toplantı gündemi oy birliği ile kabul edildi. 
 
4) TOG Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil açılış konuşmasını yapti; 

- Vergi Muafiyeti 
- Danışma Kurulları 
- Genel Müdür Değişikliği 

konularında açıklamalarda bulundu. 
 

5) 2004 yılı Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresine geçilmesi  
oy birliği ile kabul edildi. 

 
6) 2004 Faaliyetleri  hakkında, Yönetim Kurulu Üyesi Kaddafi Bozkurt 

Mütevelli Heyete açıklamalarda bulundu. 
 

7) 2004 yılı Denetim Raporu, okundu ve  oy birliği ile kabul edildi. 
 

8) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri  ayrı ayrı Mütevelli 
Heyet’e ibra edildi. 

 
9) 2005 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi. 

 
10) Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu asil üyeleri için 

seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına göre;  
- Danyal Hergünsel  
- Tuğba Jabban 



- Levent Yücel (genç) 
- Özlem Ezgin (genç)  

Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildiler. 
 

11) Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu yedek üyeleri için 
seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına göre;  

- Ayzen Atalay 
- Mehmet Betil 
- Necdet Erdoğan 
- Ralf Arditti 
- Nevgül Safkan 
- Murat Çitilgülü (genç) 
- Gürkan Turan (genç) 
- Tahir Uğurlu (genç) 
- Ümit Gündüz (genç) 

Yönetim Kurulu Yedek üyesi seçildiler. 
 

12) Yeni dönemde görev yapacak Denetim Kurulu Asil ve Yedek 
Üyeleri’nin Seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda;  

- Ali Eser (Asil) 
- Gürhan Berker (Asil) 
- Mustafa Akan (Yedek) 
- Başak Küçükyazıcı (genç/Asil) 
- Avni Şen (genç/Yedek) 

Denetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler. 
 

 
13) Mütevelli Heyette 2/3 yeterli çoğunluğa ulaşıldığı bilgisinin verilmesi  

üzerine Vakıf Resmi Senedi’ndeki 4., 9. ve 17. Maddelerinde 
yapılacak değişikliklerin tartışılmasına geçildi. Tartışmaların ışığında  
ilgili maddelerde şu değişikliklerin yapılmasına oy birliği ile  karar 
verildi. (Eski ve yeni maddeler aşağıdaki gibidir.) 

(eski) MADDE 4 - Gençlerde sosyal sorumluluk yönünde farkındalık 
yaratmak ve gençleri proje üretimine yönlendirmek amacıyla, yerel 
katılım ve işbirlikleri ile ; 

• Gençleri mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak;  
• Hak edenlere karşılıklı burs yardımları  
• İş yapma becerilerini geliştirmek için staj olanakları  
• Girişimciliğe yönlendirmek için mikro kredi programları  
• Üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finansmanı  
• Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti sunmak, mentorluk yapmak;  



• “Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yanyana koyarak 
sosyalleşmeye olanak tanımak, üniversiteler ve kültürler arası 
kaynaşmayı sağlamak;  

• Yurtiçinde üniversiteler arası Gençlik Konseyleri kurmak  
• AB normlarına uygun gençlik projeleri üretmek  
• Diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına 

katılım sağlayarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.  

Belirtilen çalışmalar aracılığıyla; 

• bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde,  
• farklı düşünce, inanç, köken ve değerlere saygılı,  
• araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen,  
• kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüven sahibi,  
• ekip anlayışı gelişmiş,  
• hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasiye inanan,  
• evrensel değerleri ve AB normlarını benimsemiş,  
• ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek, genç bir nesil oluşmasına 

katkıda bulunmak.  

Yukarıda sayılanlar ve benzerleri vakfın amacına yönelik diğer 
etkinliklerdir.  

Bu amaçları gerçekleştirmek için Yönetim Kurulunca alınacak kararlar 
doğrultusunda gerekli tanıtımı, bülten ve yayın çalışmalarını yapar. Aynı 
amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan diğer dernek ve vakıfların 
çalışmalarını destekler.  

Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, yurt içi ve yurt 
dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve 
taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif 
haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi maddi haklara gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve 
kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa 
hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta 
bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, inşa etmeye, ifraz 
ve tevhid etmeye, devir ve ferağ etmeye, kendi alacakları için 
başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde 
her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdid, temdid, 
tebdil ve fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, 
kira sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve 
harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok kez yatırımda 
kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile 
yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır 
ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri 



almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, 
vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin 
alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı 
sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, 
sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, 
medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi 
haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, 
gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmeye ve 
bu haklarını kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı 
sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her 
türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın 
amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç 
almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç 
ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden 
ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak 
amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak yurtlar, iktisadi 
işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan 
işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç 
ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için 
yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat, sponsorluk 
ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden gerekli 
izinler alınarak birimler, merkezler, lokaller ve temsilcilikler açmaya Türk 
Medeni Kanununun 46'ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.  

Vakıf bu yetki ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz 

sorumluluk yönünde farkındalık yaratmak ve gençleri proje üretimine 
yönlendirmek amacıyla, yerel katılım v 

(yeni) MADDE   4 -  Gençlerde sosyal e işbirlikleri ile Eğitim, Sağlık, 
Sosyal, Çevre  ve Toplumsal duyarlılık içeren tüm konularda  
§ Yerel ve ülke genelinde her türlü toplumsal duyarlılık projelerinin 

oluşturulması, geliştirilmesi kapsamında: 
Okul onarımları, Kütüphane, Müze projeleri, Çevre 
iyileştirme, geliştirme, Çocuk Esirgeme Kurumu, Çocuk 
Tutukevileri, Çocuk ıslah evlerine ve Huzur Evlerine yönelik 
sosyal  yardim projeleri, Sağlık Merkezleri ve Engellilere 
yönelik destek projeleri ve toplumsal duyarlılık kapsamında 
benzer başka projeler hazırlanmasına destek vermek, 
gerektiğinde Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, diğer 
Bakanlık ve Resmi Kurumlarla da işbirliği yaparak eğitime ve 
kültür yaşamına destek vermek amacıyla projelere destek 
sağlamak 



§ Gençleri mesleğe ve hayata hazırlayacak donanımları oluşturmak; 
§ Gençlerin çalışmalarında ulusal ve uluslararası diğer gençlik 

kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kişisel gelişimlerine destek sağlayacak 
projelere yardımcı olmak 

• Hak edenlere karşılıklı burs yardımları 
• İş yapma becerilerini geliştirmek için staj olanakları  
• Girişimciliğe yönlendirmek için mikro kredi programları 
• Üretkenlik ve sorumluluk esasıyla proje finansmanı 

 
§ Gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için rehberlik ve 

danışmanlık hizmeti sunmak, mentorluk yapmak; 
 
§ “Arkadaşlık ve üretim” kavramlarını yanyana koyarak sosyalleşmeye 

olanak tanımak, üniversiteler ve kültürler arası kaynaşmayı sağlamak; 
• Yurtiçinde üniversiteler arası Gençlik Konseyleri kurmak 
• AB normlarına uygun gençlik projeleri üretmek 

 
§ Diğer sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk programlarına 

katılım sağlayarak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 
 
Belirtilen çalışmalar aracılığıyla; 
• bireysel ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde,  
• farklı düşünce, inanç, köken ve değerlere saygılı,  
• araştıran, sorgulayan ve analitik düşünebilen, 
• kendi ayakları üzerinde durabilen, özgüven sahibi,  
• ekip anlayışı gelişmiş,  
• hukukun üstünlüğü ve katılımcı demokrasiye inanan,  
• evrensel değerleri ve AB normlarını benimsemiş,  
• ülkenin kültür mirasına sahip çıkabilecek,  
genç bir nesil oluşmasına katkıda bulunmak. 
 
Yukarıda sayılanlar ve  benzerleri  vakfın amacına  yönelik diğer 
etkinliklerdir.  
 
Bu amaçları gerçekleştirmek için Yönetim Kurulunca alınacak kararlar 
doğrultusunda gerekli tanıtımı, bülten ve yayın çalışmalarını yapar. Aynı 
amaçları gerçekleştirmek üzere kurulmuş olan diğer dernek ve vakıfların 
çalışmalarını destekler. 
 
Vakıf amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, yurt içi ve yurt 
dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve 
taşınmaz mallara iştira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif 
haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi maddi haklara gerçek 
ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve 



kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa 
hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta 
bulunmaya, taşınır ve taşınmaz malları alıp satmaya, inşa etmeye, ifraz 
ve tevhid etmeye, devir ve ferağ etmeye, kendi alacakları için 
başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde 
her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdid, temdid, 
tebdil ve fek etmeye, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirmeye, 
kira sözleşmelerini devralmaya, taşınmazların gelirlerini almaya ve 
harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok kez yatırımda 
kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile 
yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır 
ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri 
almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, 
vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin 
alındığında yurtdışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve 
kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı 
sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, 
sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, 
medeni kanun hükümleri gereğince her türlü ayni ve/veya gayri maddi 
haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapmaya, 
gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis etmeye ve 
bu haklarını kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı 
sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her 
türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabul etmeye, vakfın 
amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç 
almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç 
ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden 
ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak 
amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak yurtlar, iktisadi 
işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan 
işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç 
ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için 
yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat, sponsorluk 
ve benzeri sözleşmeleri yapmaya, Vakıflar  Genel Müdürlüğü’nden 
gerekli izinler alınarak birimler, merkezler, lokaller ve temsilcilikler 
açmaya Türk Medeni Kanununun 46 ncı maddesinde belirtildiği üzere 
izinli ve yetkilidir. 
 
Vakıf bu yetki ve gelirlerini kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz. 
 

(eski) MADDE 9 - Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini 
müteakip bir ay içinde yapılır. Ancak ilk toplantı sonrası Mütevelli Heyet 
yılda bir defa Nisan ayında olağan olarak toplanır.  



Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) 
gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.  

gerekli çoğunluk Mütevelli Heyet toplantılarında birinci toplantı için 
toplam üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Bu çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve aynı yerde 
yapılır. Bu ikinci toplantı için yeterli sayı Mütevelli Heyet üye sayısının 
üçte biridir. 
Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir 
fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır.  

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.  

Mütevelli Heyet ayrıca , 

• Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyelerinin çoğunlukla karar 
vermesi ,  

• Yönetim Kurulu sayısının herhangi bir nedenle 7 (yedi)'ye düşmesi 
,  

• Mütevelli Heyet toplam üye sayısının yarısının talebi  

hallerinde olağanüstü olarak toplanır.  

(yeni) MADDE 9  - Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, vakfın tescilini 
müteakip bir ay içinde yapılır. Ancak ilk toplantı sonrası Mütevelli Heyet  
yılda bir defa Nisan ayında olağan olarak toplanır. 
 
Toplantı yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantı gününden en az (7) yedi 
gün önce  üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.  
 
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. Bu ikinci toplantı için yeterli sayı Mütevelli Heyet üye sayısının 
üçte biridir. 
Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir 
fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. 
 
Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, Mütevelli 
Heyetten bir başka üyeyi veya Mütevelli Heyet dışından bir kişiyi vekil 
tayin edebilir. Bu kişi birden fazla üyeyi temsil edemez. 
 
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. 
 
(eski) MADDE 17 - Vakfın yıllık gelirinin en fazla % 20’si yönetim ve 
yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf malvarlığını artıracak 
yatırımlar, % 80’i ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis 
ve sarf olunur. 
 
(yeni) MADDE 17 - Vakfın yıllık gelirinin en fazla 1/3’i yönetim ve 
yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını arttıracak 
yatırımlar, 2/3’si ise vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis 
ve sarf olunur. 
 
12)  Resmi Senet’in 7.Maddesi ve İç Tüzük uyarınca; Mütevelli Heyeti 
üyeliklerden vefat nedeniyle Cevdet İnci’nin, istifa nedeniyle Mehmet 
Nalbantoğlu ve  Aslan Önel’in,  kurucu taahhütlerini yerine getirmedikleri 
için  Kemal Dinçer ve Ahter Kutadgu‘nun üyeliklerinin düşmesine oy 
birliği ile karar verilmiştir. 
 
13) Mütevelli Heyet üyeleri dilek ve temennilerini sundular. 
14)  Toplantı, Divan Başkanı tarafından kapatıldı. 
 
 
DİVAN BAŞKANI: 
REŞTAN ARAS 
 
 
 
DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI 
SERHAN ŞİŞMAN 
 
 
 

 
DİVAN SEKRETERİ 
MEHRU ÖZTÜRK 
 
 
 
DİVAN SEKRETERİ 
SERDAR ÖZERMAN 
 
 
 

 
 

 
 

 


