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Açılış ve Toplantı Divanı Seçimi (Gündem maddesi 1) 
 
 
Açılış Yörük Kurtaran tarafından yapılmış ve Eş Başkan Mehru Öztürk Aygül 
tarafından; Divan başkanlığı için Kerim Kara, Başkan Yardımcılığı için, Kemal Arslan, 
Sekreterlik için Betül Selcen Özer ve Başak Tuğsavul’u, oy toplayıcıları için Oğuz 
Eroğlu, Gülistan Yılmaz, Gizem Girgin ve Esra Lale teklif edilmiştir.  
Adaylar oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile divan seçilmiştir. 
Divan yerini almıştır. 
 
Divan Başkanı; Toplum Gönüllüleri Vakfı değerli üyelerine kendilerine gösterilen 
güvenden ötürü arkadaşları ve kendi adına teşekkür etmiştir. 
 
Hazırun Cetveline göre 39 üye asaleten hazır bulunmakta, 34 üye vekâleten temsil 
edilmektedir.  Resmi senedimizin 9. maddesi uyarınca 1/3 şartı yerine gelmiştir.  
Toplantı açılmıştır.  
 
Gündem Başkan Yardımcısı tarafından okunmuştur. Gündem değişikliği isteyen olup 
olmadığı sorulmuştur. Divan Başkanı vakfın ana parasının nasıl değerlendirileceği ile 
ilgili çalışmanın da gündeme eklenmesi yönünde bir görüşü paylaşıp gündeme 
alınmasını önermiştir. 
 
Gündem maddesi eklenme önerisini oylamaya sunulmuştur. Öneri oy birliği ile Kabul 
edilmiştir. 
 
Divan Başkanı, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanı’na yetki 
verilmesini önermiş ve oylamaya sunmuştur. 
 
Toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı’na oy birliği ile yetki verilmiştir. 
 
TOG Yönetim Kurulu Eş-Başkanlarının konuşması (Gündem maddesi 2) 
 
 
Yönetim Kurulu Eş Başkanı Mehru Öztürk Aygül söz aldı. Eş başkanlığının ilk yılında 
yapmış olduğu çalışmalardan kısaca bahsederek sözü Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
Kerim Paker’e devretti. 
 
 
Yönetim Kurulu Eş Başkanı Kerim Paker söz aldı ve başkanlık döneminde yapılmış 
olan faaliyetler ve geçmiş dönemlere ilişkin ile ilgili bilgi verildi. Konuşmasında 
günümüzde her şeyin hızla değiştiğini ve TOG’un bu değişime ayak uydurmak 
zorunda olduğunu vurguladı. TOG’un çalışmalarının da gençlerin değişine ihtiyaç ve 
beklentilerine göre değişmesi gerektiğini; TOG’un ana malvarlığı ve serbest kaynak 
konusunda halen sıkıntı yaşadığını paylaştı. TOG’un mezun gönüllülere ve farklı 
kaynak sağlayıcılara ulaşmak ile ilgili çalışmalarına devam etmesi gerektiğini 
belirterek eş başkanlık döneminde verdiği destekten dolayı Mehru Öztürk Aygül’e 
teşekkür etti. 
 
2013 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması. (Gündem maddesi 3) 
 



Genel Müdür Yörük Kurtaran Vakfın 2013 çalışmaları hakkında söz almış ve 2013 
stratejisi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmıştır.  
Toplum Gönüllüsü  gençlerden ; 
Emre Akbay ve Hande Nur İpek söz almış, Simung projesindeki çalışmalarından 
bahsetmiştir. 
 
Arife Ayaz ve Samet Temizsoy söz almış,  Adıyaman Toplum Gönüllüleri’nin yapmış 
olduğu Köy Okulu yenileme projesindeki çalışmalarından bahsetmiştir. 
 
Asena Günesen ve Derya Genç söz almış, Aynı Gökyüzüne Bakıyoruz projesindeki 
çalışmalarından bahsetmiştir.  
 
2013 yılı Denetim Raporu’nun okunması. (Gündem maddesi 4) 
 
Divan Başkanı, Denetim Raporu da Faaliyet Raporu’nun içinde sunulmuş 
olduğundan raporu okutmamış ve rapor hakkında söz vermiştir.söz almak isteyen 
olmamıştır.Denetim Raporu onaya sunmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.  
 
Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin ayrı ayrı ibrası. (Gündem maddesi 5) 
 
Divan Başkanı; bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş yönetim kurulu 
üyelerinin ve ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra 
edilmesini oylamaya sunmuştur.   
Yönetim Kurulu oy birliği ile 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. 
Denetim Kurulu ibra edilmiştir.” 
 
2014 yılı Bütçesi (gündem maddesi 6) 
 
Divan Başkanı, 2014 yılı bütçesinin üyelere verilen dosyanın içinde olduğunu 
belirtmiştir.  2014 yılı bütçesi hakkında söz vermiştir. 
Yörük Kurtaran söz almış ve 2014 bütçesi hedefleri, destekçileri ve potansiyel kaynak 
arayışları konusunda bilgi vermiştir.  
2014 yılı bütçesi onaya sunulmuştur.Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 
Mütevelli Heyetten ayrılanların onayı (Gündem maddesi 7) 
 
Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Ali Eser, Evren Güldoğan, Gürhan 
Berker, Orhun Kutevu istifa etmiştir. İstifalarının kabulünü oylamaya sunulmuştur. Ali 
Eser, Evren Güldoğan, Gürhan Berker, Orhun Kutevu’nun 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 
Divan başkanı TÜGİAD ve Hurşit Güneş'in Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmasını, 
Mütevelli Heyet’in kabulüne sunmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.  
 
Mütevelli  Heyete yeni üyelerin sunumu ve oylanması (Gündem maddesi 8) 
 
Divan Başkanı: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.” 
Divan Başkanı “Vakıf Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7. maddesine göre 
önerilebilecek adayları rica etmiştir. 
Barış Aydaş, İbrahim Kurban, Serdar Özerman, Selda Şerifsoy, Ahmet Karan, 
Ceylan Duran,  aday gösterilir. 
Divan Başkanı, önerilen isimleri oylamaya sunmuş ve isimler oy birliği ile kabul 
edilmiştir. 
 
 
Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Eşbaşkanı'nın seçimi (Gündem maddesi 9) 
 
Divan Başkanı  Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği 3. maddesi gereği görev süresi 
dolan Eşbaşkanımız Kerim Paker yerine yeni bir Eşbaşkanı seçilmesi gerektiğini 
belirtmiş  ve bu sürecin geçtiğimiz 2 ay içinde nasıl yürüdüğüyle ilgili bilgilendirmeyi 
yapmak üzere görev süresi devam eden Eşbaşkan Mehru Öztürk'ü kürsüye davet 
etmiş, Mehru Öztürk konuşmasını yapmış ,Turgut Derman ile Tuğba Jabban'ın aday 
olduğunu söylemiştir. 
 
Divan Başkanı bu  iki aday dışında başka aday var mıdr diye sormuş başka aday 
çıkmayınca  konuşmasını yapmak üzere kürsüye önce Tuğba Jabban'ı davet etmiştir.  
Tuğba Jabban söz aldı ve TOG’da gönüllü olduğu dönemlerde yapılmış olan 
faaliyetler ve gönüllülük çalışmalarına ilişkin ile ilgili bilgi verildi. Toplumsal barış 
vizyonunda TOG’un umut verici bir kuruluş olduğundan bahsetmiştir. 
 
 
Divan Başkanı diğer aday Turgut Derman'ı konuşmasını yapmak üzere davet 
etmiştir. 
(Turgut Derman söz aldı ve TOG’un yenilikçi bir bakış açısıyla, farklı metodlrala 
çalışmalar yapması gerektiğinden bahsetmiştir. 
Divan Başkanı ilgili Yönetim Kurulu Eş Başkanı adayı olarak Tuğba Jabban ve Turgut 
Derman’ı mütevelli heyet onayına sunmuştur. Oylar kullanılmış oy pusulaları toplanıp 
sayılmış Tugba Jabban  58   oy  Turgut Derman   18    oy aldığı belirlenmiş Tuğba 
Jabban’ın eşbaşkanlığı kabul edilmiştir 
Kazanan eşbaşkan Tuğba Jabban konuşmasını yapmıştır. 
 
Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin seçimi. (Gündem maddesi 10)  
 
Divan Başkanı:“Tüzüğümüze göre üyelikleri devam eden 3 asil Yönetim Kurulu 
üyemiz bulunmaktadır. (İbrahim Betil,Emin Görgün,Mehmet Pekarun) 2 yeni asil 5 
yedek üye belirlememiz gerekmektedir. Yönetim kurulu genç üyelerinin tümü yine 
tüzüğümüz gereği kuruldan ayrılmışlardır.   
2 Asil ve 5 Yedek üye seçilecek ayrıca,  
Gençlik Konseyince önerilen 4 Asil 4 Yedek üye seçilecektir. 
bilgilendirmesini yapmıştır. 
Divan Başkanı, Yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterilmesini rica etmiştir. 
Bu adaylarla ilgili bilgiyi Eşbaşkan Mehru Öztürk Mütevelli Heyet eposta grubuna 
göndermişti. Adaylar ;Gökhan Uğur Bağcı,Kaddafi Bozkurt,Levent Yaraç,Betül 
Turan,Sibel Bozer,Serdar Özerman,Nilüfer Duna’dır. 
 
Divan Başkanı ek olarak Gençlik Konseyi'mizin seçtiği sahadan gelen Yönetim 
Kurulu genç aday adaylarını konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmiştir.8 
Genç; Zeynep Meltem Torun,Hasan Bilgiç,Mustafa Aydınlı ,Selin Çevik,Dilara Jiyan 
Gönül, İrem Esra Kömürcü,Sinan Erdoğan,Gizem Ece. 
Genç adaylar kendilerini tanıtmışlardır. 



Divan Başkanı seçim yöntemi ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. 
“Seçim yönetmeliğimizde 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.“  
Oylamaya geçilmiş; oylar toplanmış ve sayılmıştır. 
Kazanan;  
2 asil yetişkin ve 4 asil genç  
5 yedek yetişkin ve 4 yedek genç aşağıdaki şekilde ilan olmuştur. 
 
 

Sıra Ad, Soyadı Puan 

1 Gökhan Uğur Bağcı 423 

2 Kaddafi Bozkurt 397 

3 Levent Yaraç 317 

4 Sibel Bozer 305 

5 Betül Turan 296 

6 Nilüfer Duna 212 

7 Serdar Özerman 148 

   
1 Zeynep Meltem Torun 584 

2 Hasan Bilgiç 516 

3 Mustafa Aydınlı 440 

4 Selin Çevik 371 

5 Dilara Jiyan Gönül 303 

6 İrem Esra Kömürcü 234 

7 Sinan Erdoğan 154 

8 Gizem Ece 88 
 
 
 
Divan Başkanı: görev süresi dolan ve ayrılan Denetim Kurulu üyeliği için 3 yetişkin, 2 
genç seçilmesi gerektiğini belirtmiş ve adaylaların isilemlerini bildirmesini istemiştir.  
 
Hülya Eltemur,Suzan Bayazıt,Ceren Kalı,Kerim Paker,Senem Betil Gürün 
önerilmiştir. 
Önerilen isimler Denetim Kurulu Üyeliğine oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 
 
 
 



 
Dilekler ve ek gündem maddesi –ana mal varlığı konusu (Gündem maddesi 11) 
 
Ek gündem maddesini görüşmek üzere Kaddafi Bozkurt’a söz verilmiştir. 
 
Kaddafi Bozkurt söz aldı ve ana mal varlığının artırılmasına yönelik yapmış olduğu 
çalışmayı paylaştı ve fon yaratma metodlarına ilişkin bilgi verildi. Yönetim kurulu 
olarak bu dönemde konunun takipçisi olacağından bahsetti.  
İbrahim Betil söz aldı ve İğne Deliği Gençlik Merkezi’nin içinde olduğu durumu 
paylaştı. Yerel yönetimdeki değişiklik yüzünden gençlik merkezinin çalışmalarının 
daha iyi anlatılması ve bu konuda aracılar bulunması yönündeki talebini paylaştı. 
 
Kapanış (Gündem Maddesi 12) 
 
Divan Başkanı toplantıyı kapatmıştır 
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