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Ö N S Ö Z 

Y ld z Teknik Üniversitesi’nin 100. y l n , 2011 y l  süresince, co kuyla 
ve içtenlikle kutlad k. Bütün YILDIZLILAR tek yürek olup, kurumu-
muza lay k bir çok eylemin izleyicisi ve tan  olduk. Akademik, kültü-
rel ve sanatsal düzeyde bir çok etkinlik planland , programland  ve uy-
guland . Rektörlü ümüz ve Akademik Birimler taraf ndan düzenlenen 
etkinliklere en büyük destek, vak f ve derneklerimizden geldi. 
Devlet Üniversiteleri yar -özerk kurulu lard r ; bugünkü yap m z böyle. 
Mali yönden devlet deste i bulunmaktad r. Bir çok karar, yasalar ve 
yönetmeliklere göre özgürce al nsa da, mali yönden tahsis edilen ödenek 
ile i ler yürümektedir.Ancak bu ödenek kullan l rken s k  bir mali dene-

tim uygulan r. Yani verilen para sizindir ama, harcarken bir çok mali 
kurala uymak zorunlulu u vard r. Bu durum, baz  konularda yönetici-
lere zaman zaman güçlük ç kar r. Y llarca (22 y l) bu kurumda yöneti-
cilik yapm  bir ki i olarak, deneyimlerime ve gözlemlerime dayanarak 
söylüyorum ki, baz  destek birimlerimizden bu yard mlar al nmam  ol-
sayd , pek çok i  sonuçsuz ya da ba ar s z kalacakt . Bunlar aras nda 
öyle acil olanlar  vard r ki, hemen çözümlenmesi gerekir. Ancak i i bi-
tirecek tahsis o anda yoktur. Özellikle temsili ortamlarda ve a rlama 
ve törenler gibi harcamalar n bütçede neredeyse kar l  bulunmamak- 
tad r. Bu gibi durumlarda biricik destek, bu örgütlerden gelmektedir. 
Bu destek sadece rektörlü e de il, i in önem ve önceli ine göre ba ta 
dekanl klar olmak üzere, ba kaca birimlere de verilmektedir.  
Ayr ca sosyal dayan ma, sa l k ve spor gibi disiplinlerdeki baz  harca-
malar n kar l  da bu birimlerden sa lanmaktad r. Bir çok malzeme 
eksi inin giderilmesinde, personelin ve üyelerin çe itli durumlar yla il-
gilenme konusunda ilginç uygulamalarla destek sa land n n tan  bir 
ki i oldu umu belirtmeliyim.    



Yukar daki aç klamalar içinde, sözü edilen ve DESTEK verdi i anla - 
lan birimler nelerdir ?   

Pek çok benzeri kurumda oldu u gibi, üniversitemizin de ilk y llar n-
dan itibaren kurulmu  çe itli dernekler ve bir de vak f vard r. Hatta bir 
zaman, 1970 li y llarda ya anm  bir sendika deneyimimiz de olmu tur. 
Bu sendika kurulu unda görev alm  bir ki i olarak, ileride yeri ge-
lince, ayn  zamanda an lar m z  da içeren baz  bilgiler verilecektir. An-
cak bu kitab n yaz lmas n n esas amac , üniversitemizde halen etkin o-
lan VAKIF ve DERNEKLER hakk nda bilgiler edinmek, kurulu lar n- 
dan ba layarak, amaç ve etkinliklerinin neler oldu unu ö renmek ve  
her biri birer sivil toplum kurulu u olan bu kurumlar m zda görev ya-
panlar  tan mak ve anmakt r. Bu gibi görevler özveriyle ve zaman yara-
tarak yap lan hizmetler olmas  nedeniyle, bu kurumlar m zda görev a-
lanlar  takdirle ve ükranla anmak gerekmektedir.  

Bu kitab n yaz lmas n n temel amac , yukar da özet olarak sözü edilen 
kurumlar m z  tan mak ve tan tmakt r. Kitab m zda konu edilecek sivil 
toplum kurulu u olarak VAKIF ve DERNEKLER unlard r : 

VAKIFLAR 
- Y ld z Üniversitesi Vakf   
- Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf  
DERNEKLER 
- Y ld z Koruma ve Ya atma Derne i 
- Ça da  Y ld zl lar Derne i 
- Y ld z Sosyal Hizmetler Derne i 
- YTÜ. Spor Kulübü Derne i 
- YTÜ. Mezunlar  Derne i [YTÜMED] 
- YTÜ. Mezunlar Koordinatörlü ü 

Burada ad ndan söz edilen Vak f ve Dernekler için ayr  bölümler aç la- 
cak ve herbiri için foto raflarla da desteklenen sayfalar düzenlenecek- 
tir. Böylece yeni bir TAR HÇE kitab m z gerçekle ecektir.  

Üniversitemizin 100. y l kutlamalar  nedeniyle, taraf mdan telif edilen  
YÜZÜNCÜ YILINDA YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  (1911-2011)  
adl  kitab m, üniversitemizce yay mlanm t r.  



Ayr ca Editörlü ünü yapm  oldu um ve 14 ö retim üyesinin katk s yla 
gerçekle tirilen BANA YILDIZI ANLAT adl  kitab m z da üniversite-
mizce yay mlanm t r. Bu kitaplarla, halen ya anan üniversitemizin 
geçmi i hakk nda gerçek bilgiler ve belgeler sunularak, yeni ve gelece- 

in Y ld zl lar  yeterince bilgilendirilmi  olmaktad r. Ayr ca gelece e 
gönderme yap larak, ilerideki y llarda üniversitemize ait bilgilere 
ula mak isteyenler için önemli bir kaynak eser yap lm t r. Kitab n son 
k sm nda, bir de ALBÜM bulunmakta ve ilgilenenler için bu kitaplar, 
kan mca, yeterince bilgi sunmaktad r.   

te bu kitab m zla da yine üniversitemizi yak ndan ilgilendiren yeni bir 
TAR HÇE kitab  haz rlam  oluyoruz. Bu kez tarihçe konumuz : 

100.YILINDA YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  
VAKIF VE DERNEKLER   

olacakt r. Bu ayn  zamanda, kitab m z n ad d r. Böylece, önceki kitapla-
r m zla birlikte bir arada dü ünülürse, üniversitemizin bütün kesimleri 
hakk nda, geçmi e dönük bilgileri de içeren bir bütünlük içinde, hayli  
geni  kapsaml  bir çal ma yap lm  oldu u anla lacakt r.  

Kimler okur, kimler ilgilenir, bilmiyorum ! Kitap yazarken böyle bir 
duygu ya ars n z. Ancak yay mlanm  25 kitab  bulunan deneyimli bir 
yazar için bu kitap ile ilgili olarak farkl  bir dü üncem ve hayalim var ! 
Umuyorum ki sadece Vak f ve Derneklerde görev yapanlar de il, bütün 
Y ld zl lar bu kitab  okuyacak, Vak f ve Derneklerimizi tan yacak ve bir 
süre sonra kendileriyle bütünle tireceklerdir. Belki bu kitab  okuduk-
tan sonra derneklerimize üye olma say s  giderek artacakt r.  

40 y l n  fiilen bu kurumda hizmet vererek geçirmi  ve öncesi ve sonras  
ile 60 y l n an lar na sahip bir Y ld zl  Akademisyen olarak, üniversite- 
mize bu ekilde katk da bulunmaktan mutluyum. Y ld zl  olmakla övü-
nüyor, bu derneklerden ilk ikisinin üyesi olmakla da iftihar ediyorum. 
Sayg  ve sevgilerimle ... 

stanbul, Y ld z , 20 May s 2012 Prof. Yavuz AKSOY   
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BÖLÜM 1 

100.YILINDA  
YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  

01.01. G R  

YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES ’nin kurulu u, 1911 y l na kadar git-
mektedir. Osmanl  mparatorlu u’nun son zamanlar nda, ülkede baz  konu-
larda eleman gereksinmesi ortaya ç kt kça, Avrupal la ma sürecini ya ayan 
Osmanl  Devleti’nde Avrupa’dakine benzer e itim kurumlar  aç lmas  moda 
haline gelmi tir. te Kondüktör Mekteb-i Alisi de bunlardan birisidir. Bu 
okul ile ba layan süreç, 100 y l sonra, günümüzde, Y ld z Teknik Üniver-
sitesi olarak devam edecektir.  
Yukar da adlar n  and m z bu iki e itim kurumu aras nda, 100 y l içinde yer 
alan ba ka yap lanmalar da vard r. Kurulu undan ba layarak bütün de i- im 
süreçlerini ele alarak, bundan sonraki alt-bölümlerde yeterince ayd nla- t c  
bilgiler sunulacakt r. 
Bu konuya ba larken, kaynaklar aras nda da gösterece imiz ve taraf mdan 
telif edilen, üniversitemizce yay mlanarak sat a sunulan* 

YÜZÜNCÜ YILINDA YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  (1911-2011) 

adl  kitab m okunursa, buradakinden çok daha fazla bilgilere ula lacakt r. 

01.02. KONDÜKTÖR MEKTEB-  AL S  

Osmanl  Devletinde 1789 y l nda sonra, Padi ah III.Selim döneminde, Avru-
pa’ya aç lma karar  verilince, Avrupa’n n bir çok okul modeli bu topraklara 
ta nmaya ba lam t r. Ba ta Frans zlar olmak üzere, bir çok ülke okullar a-
çarak, Osmanl  e itim sistemine egemen olmu lard r. Galatasaray Sultanisi  

* Bu kitap sadece, üniversitemiz  yerle kelerindeki  kitapç larda sat lmaktad r.
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(Lisesi)’nin 1867 y l nda kurulmas  da bu geli me içinde yer alm t r. Ba -
lang çta askeri okullar bu konuda öncülük etmi tir. Mühendishane-i Sul-
tani gibi teknik konular n i lendi i e itim kurumlar  görülmeye ba lan-m t r. 
Keza Mühendishane-i Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri 
Hümayun kara ve deniz ile ilgili teknik konularda eleman yeti tiren ve 
Mekteb-i Harbiye, kara ve deniz subaylar n  yeti tiren birer okul olarak 
te kilatlanm lard r. Keza T p Okullar  çok olmasa da görülmeye ba lam - 
t r. Orta düzeyde (orta-lise) e itim kurumlar  ülkenin her yerinde, yabanc  
ülkeler eliyle bolca aç lm t r. Bu konuda yabanc  ülkeler  müthi  bir rekabet 
içindedirler. Bu okullardan baz lar  günümüzde dahi etkin durumdad r. Buna 
Osmanl  tarihinde Frankofoni Harekat  denilmektedir.* 
 
Bu okulla ma süreci içinde Kondüktör Mekteb-i Alisi de yer almaktad r. lk 
kez demiryollar  konu ulmaya ba lanm  ve Avrupa’l lar Anadolu’da de-
miryolu yap lmas  i ini üstlenmi lerdir. Ancak demiryollar n n yap lmas  bu 
i in sadece bir boyutudur. Bir de bu i in i letmecilik ve yöneticilik yönleri 
vard r ki Avrupal  bunun için stanbul’da bir okul kurulmas n  önermektedir. 
Paris’teki Ecole de Conducteur örnek al narak, gerek te kilat ekli, gerekse 
e itim araç ve gereçleri aynen getirilmi  ve Sultanahmet’te tahsis edilen bir 
binada, Kondüktör Mekteb-i Alisi [Kondüktör Yüksek Okulu] ad yla 
e itime ba lanmas  haz rl klar  tamamlanm t r. 29 A ustos 1911 günü kay t 
i lemleri yap larak, böylece ilk ö renciler al nm t r.  
 
Osmanl  Devleti’nde, bay nd rl k i lerinde ve karayollar nda teknik i lerde 
çal anlara genelde Kondüktör denilmektedir. imdi buna bir de demiryolu 
boyutu eklenmi  olacakt r.  
 
Kondüktör Mekteb-i Alisi 1922 y l na kadar e itim hizmetine devam etmi -tir. 
Bu 11 y ll k sürede, 66 kondüktör mezun vermi tir. Bu tarihten itibaren, 1922 
de, okul Nafia Fen Mektebi ad yla e itim hizmetine devam edecektir.  
 
Kondüktör Mekteb-i Alisi’nin kurulu unu ve ilk müdürlü ünü yapan Haz m 
Bey’dir. Hizmet süresi 1911-1912 olarak 2 y l kadard r. Hakk nda fazla bir 
bilgimiz bulunmamaktad r. Sadece aritmetik ve cebir dersleri verdi ini bili-
yoruz.Ondan sonraki yönetim dönemini brahim Selahattin Bey devam ettir- 
mi tir. Hizmet süresi 1913-1931 y llar  aras nda tam 18 y ld r. Ancak dikkat  

 
* Frankofoni (Francophonie) : sadece Frans zca konu ulan yer anlam ndad r.   
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edilirse, brahim Selahattin Bey’in müdürlük görevi 1922 y l ndan itibaren 
Nafia Fen Mektebi’nde devam etmi tir. Buna göre Kondüktör Mekteb-i Ali-si 
okulundaki görevi 1922 de sona erdi ine göre, bu okuldaki hizmet süresi 9 
y ld r.        
 
01.03. NAF A FEN MEKTEB  
 
1922 y l ndan itibaren okul hedef büyüterek, bu kez teknik eleman yeti tir-
mek üzere yeniden te kilatlanacakt r. Bu nedenle de Bay nd rl k Bakanl na 
ba l  bir okul olmaktan ç km , Nafia Bakanl na ba l  bir tekniker okulu 
olmu tur. Baz  teknik hareketlili in görülmeye ba land  bu ülkede, teknik 
elemana olan gereksinme kaç n lmaz olarak artmaktad r. te, Nafia Fen 
Mektebi’nin ortaya ç kmas n n gerekçesi  budur.  
 
Bundan önceki süreçte, 1912 y l nda Balkan Sava  ile ba layan ve devam 
süreçte, ardarda gelen sava  y llar  ve sonras nda stanbul’un i gal edilmi  
olmas , bu tür kurumlar n ya am n  sürdürebilmesinde güçlüklerle kar la -
mas na neden olmaktad r. En büyük sorun yerle ke meselesidir. Sultanah- 
met’teki binaya i gal kuvvetleri taraf ndan karargah olarak kullan lmak üze-re 
el konulunca okula yer aranm  ; Çemberlita ’ta bir pa aya ait büyükçe bir 
Konak bu okula tahsis edilmi tir. Bir zaman sonra ayn  sorun tekrarlana- cak 
ve bu yerle im sorunu i gal süresince devam edecektir. Daha sonra 
Kuruçe me’de bir kona a ta n lacakt r. Bütün bu zor ko ullara ra men e i-
time devam edildi i anla lmaktad r. Kuruçe me’deki yerle im 1937 y l na 
kadar devam edecektir. 
 
Art k sava lar bitmi , Cumhuriyet ilan edilmi  ve ülkede imar hareketleri 
ba lam t r. Ancak yeteri kadar teknik eleman bulunmad ndan bu i lerin bir 
k sm  yabanc lara yapt r lmaktad r. Bu durumu gören zaman n yönetici-leri, 
ileri düzeyde teknik bilgiye sahip elemanlar yeti tirmek üzere yeni bir 
yap la maya gereksinme oldu unu görmü lerdir. Ba ta Nafia Vekili (Bay n-
d rl k Bakan ) Ali Çetinkaya (1878-1949) olmak üzere yöneticiler, mühendis 
yeti tirilmesini öngören bir e itim sistemine geçilmesini ye lemi lerdir.Tam 
da bu s ralarda Avrupa’daki benzeri e itim kurumlar  her yönüyle inceleme- 
ye al narak, uygun görünenler örnek olarak seçilmi tir. Böylece, bir Teknik 
Okul kurulmas n n ilk ad mlar  at lm  olmaktad r. 1937 y l nda, Nafia Fen 
Mektebi kapat lacak ; yerine stanbul Teknik Okul’u kurulacakt r. 
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Nafia Fen Mektebi sürecinde yöneticilik yapan üç müdür unlard r : 
 
1) brahim Selahattin  [Görev süresi : 1922 – 1931] 
2) Cevdet Erdemi  [Görev süresi : 1931 – 1935] 
3) At f  Tansu   [Görev süresi : 1935 – 1937]  
 
At f Tansu ’un görev süresi, Teknik Okul sürecini de kapsad ndan 1960 
y l na kadar gitmi tir. Demek ki bu yönetici hocam z 1935 y l ndan 1937 y -
l na kadar, Nafia Fen Mektebi Müdürlü ünü, sadece 2 y l süreyle yürütmü  
olmaktad r.  
 
01.04. STANBUL TEKN K OKULU 
 
stanbul Teknik Okulu 3074 say l  ve 19.12.1936 günlü resmi gazetede ya-

y mlanan 2443 say l , Nafia Vekilli i (Bay nd rl k Bakanl ) Te kilat Kanu-
nu’na ek bir kanunla kurulmu tur. Böylece, stanbul’da teknik eleman (mü-
hendis) ve ara elaman (tekniker) yeti tirmek üzere yeni bir okul kurulmu  
oluyordu. Bu okul art k Milli E itim Bakanl na ba l  olacakt . Okul 1937 
y l nda faaliyete geçiyordu. Bu nedenle üniversitemiz tarihi içinde 1937 y l -
n n özel bir yeri bulunmaktad r.  
 
Nafia Fen Mektebi’ne göre çok daha kapsaml  ve geli melere de uygun bir 
ortam n sa lanaca  bir mekan aray na giri iliyor ve o tarihlerde, bo alt l-
m  olan Y ld z Saray  mü temilat ndan olan bir k s m yer ve binalar, bu o-
kula tahsis ediliyordu. Böylece stanbul Teknik Okulu Y ld z’daki kampüse 
yerle iyordu. Burada bulunan ve dört ayr  binadan olu an imdiki Mimarl k 
Fakültesi’nin oldu u yerde Damatlar Dairesi bulunuyordu. te bu süreçte 
Mimar Emin Onat taraf ndan bu binalar tek bir çat  alt nda toplanarak ve e-

itime uygun hale getirilerek, ilk önemli hamle yap lm  oluyordu. Ayr ca 
birkaç ah ap kö k ile Çukur Saray diye adland r lan bina da (harap da olsa) bu 
okula tahsis edilmi ti. Bunlar zaman içinde de erlendirilerek hepsinden en iyi 
ekilde yararlanma çareleri bulunacakt r. Bulvar taraf ndaki bina (sar-ma kl  

bina) henüz yoktur ve yap m na çok daha sonralar , 1957 de ba lan- m t r. 
Yani Teknik Okul kurulduktan tam 20 y l sonra ... 
 
Bu okulun önemli özelliklerinden biri, içinde ö renci yurdu’nun bulunma- 
s yd . Bu yurt için, imdiki rektörlük binas n n oldu u mekan ve çukursara- 
y n alt k sm  kullan l yordu [yemekhane ve çama rhane olarak]. 
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Okulda iki ayr  formasyona göre e itim yap lacakt . Biri dört y l süreli lisans 
e itimini öngören mühendislik, di eri ise iki y l süreli ön lisans e itimini ön-
gören tekniker (fen memuru) k s mlar  bulunacakt . Bu amaca uygun olarak 
te kilatlanarak, e itime ba lan lm t r. 
 
lk a amada n aat Bölümü ve Makine Bölümü kurulmu tur. n aat bölü- 

münde yol, demiryolu, su i leri, köprü ve yap  i leri olmak üzere çe itli op-
siyonlar bulunmaktayd .  
 
Okul 1941 y l na kadar Bay nd rl k Bakanl na ba l  olarak varl n  devam 
ettirmi tir. 26.9.1941 günlü ve 4922 say l  yasayla kurulan Teknik Okulu, 
art k Milli E itim Bakanl ’na ba l  bir yüksek e itim kurumu oluyordu. 
Ayn  yasayla kurulan ve gelece in stanbul Teknik Üniversitesi’ni ve gele-
ce in Y ld z Teknik Üniversitesi’ni olu turacak bu okullar, kurulu  sürecini 
tamamlam , geli meye dönük plan ve programlar yapmaya ba lam lard r.   
 
1942 ve 1943 y llar nda iki yeni bölüm kurulmu tu. Bunlar Elektrik Bölümü 
ve Mimarl k Bölümü’dür. Ö renci kabulündeki çarp kl k nedeniyle ilk ba ta 
yeteri kadar ö renci bulunamad  için Mimarl k Bölümü’nün e itime ba la- 
mas  birkaç y l ertelenmi tir. 1953-1954 y l ndan itibaren yeniden aç lm t r.  
 
1949-1950 ö retim y l nda da Harita-Kadastro Bölümü’nün aç ld  ve e i- 
time ba lad  görülecektir. Türkiye’de bu alanda bir ilk olan bu formasyon-
daki e itim süreci Bakanl n 7.5.1949 gün ve 10659 say l  karar yla sa lan- 
m  olmaktad r.  
 
Böylece, yakla k on iki y l içinde, be  bölümü bulunan bir yüksek okul ortaya 
ç km  olmaktad r. Türkiye’de ilk kez, burada, bir de kinci Ö retim olarak 
adland r lan ak am e itimi süreci ba lat lm t r. Bu ekilde, çal an yetenekli 
genç mühendis adaylar na çok önemli bir ans tan nm  oluyordu. Bu ö retim 
16.00 da ba lay p 21.00 ya da gününe göre 22.00 ye kadar devam ediyordu. 
Cumartesi günü de ders yap lan bu ö retimin süresi 5 y ld . Böylece gündüz 
ö retimi program  ile e de er olmas  sa lan yordu.     
 
Bu süre içinde bir ey daha yap ld  ve bir y l süreli Mühendislik Kurslar  
aç ld . Nafia Fen Mektebi mezunlar ndan, isteyenler, bu kurslara devam 
edebildiler. Ba ar  gösterenlerin mühendis olmalar  sa lanm  oluyordu. Bu 
kurslar 1938 y l ndan ba layarak, birer y l süreli olarak 3 y l devam etmi tir.  
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Nafia Fen Memuru olan bu mezunlardan kurslara kat lan 304 kursiyerden 212 
si ba ar  göstererek mühendis diplomas  almaya hak kazanm lard r. Bu 
kurslar ileriki tarihlerde, 1947 ile 1950 y llar  aras nda yeniden aç lm t r. Bu 
kurslardan sonra mühendislik unvan  alanlar n say s  362 ye yükselmi -tir. Bu 
kurslar n aç lmas n n bir nedeni de, kursiyerlerin sava  y llar na rast- layan 
süredeki ma duriyetlerini gidermeye yöneliktir.      
 
Bu süreç 1969 y l na kadar devam edecektir. Y ld z Teknik olarak an lan ve 
tan nan bu okulun mezunlar n n i  ya am nda çok ba ar l  olmalar , okulun 
tan nmas nda elbette çok önemli bir etken olmu tur. Böylece giderek okula 
girme iste i artm , e itimin kalitesi de y ldan y la hayli geli mi tir. Bu a a-
mada, bir de o günkü ad yla htisas Program  yani bugünkü ad yla Yüksek 
Lisans Program  ba lat lm t . Böylece, bu okuldan, sadece mühendis ve mi-
mar de il, art k yüksek mühendis ve yüksek mimar da ç kacakt .  
 
Böylesine h zla büyümenin en önemli bedeli, yerle mede ya anan s k nt d r. O 
süreci yönetenler h zla çözümler üretmeye çal m lar, mevcut mekanlar  en 
iyi ekilde kullanmak için gerekenleri yaparken, bir yandan da yeni bir proje 
ile ön cephedeki binan n yap m  gerçekle tirilmi tir. 1957 y l nda ya- p m na 
ba lan lan bina 1959 y l nda tamamlanm t r.      
 
1937 – 1969 y llar  aras nda varl n  devam ettirmi  olan stanbul Teknik 
Okulu süreci içinde yönetim görevinde bulunan müdürlerimiz ve bölüm 
ba kanlar m z n adlar  a a dad r :  
 
Okul Müdürleri : 
- At f Tansu  [Görev süresi (Teknik Okuldaki) : 1937 – 1960]  
- Vakkas Aykurt [Görev süresi : 1960 – 1963] 
- Adnan Ergeneli [Görev süresi : 1963 – 1969]  
 
dari kadroda görev yapanlar ise unlard r : 

[Müdür Yard mc lar ] 
 
Bedi Ilg m ; Ahmet A.Karadeniz ; Necmettin Tufan ; Ekrem Azak; Seyfettin 
Saraço lu ; Bozkurt Güvenç ; Gazanfer Erim    
 
Bölümleri yönetenler ise a a da, adlar yla an lm lard r : 
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n aat Bölümü Ba kanlar  : 

Rahmi Ar  ; Sait Kuran ; Vakkas Aykurt ; Ziya Baban ; Hüsnü Kesero lu ; 
Hayrettin Dönmezer ; O uz Atay  
 
Makine Bölümü Ba kanlar  : 
Güher Dosdo ru ; Hilmi leri ; Rauf Usman ; Bedi Ilg m ; Saip Alpay ; Ni-hat 
Saydam ; Süreyya Yarasa ; Mümtaz Balsöz ; Faruk Suner ; brahim Hak- 
diyen ; Necdet Tükel  
 
Elektrik Bölümü Ba kanlar  : 
Nedim Bilgen ; Haldun Gürmen ; Adnan Ergeneli ; Burhan Demirkut ; Ali 
Berkol ; Kemal Hal c  ; Çelik Akta  
 
Mimarl k Bölümü Ba kanlar  : 
Orhan Safa ; Emin Necip Uzman ; rfan Bayhan ; Maruf Önal ; Suha Toner 
Harita-Kadastro Bölümü Ba kanlar  : 
Ekrem Ulsoy ; Macit Erbudak 
 
01.05.  STANBUL DEVLET MÜHEND SL K VE 
           M MARLIK AKADEM S  
 
1969 y l  ortalar nda, üniversitemiz tarihinde, yeni bir sürecin ba lad na ta-
n k olduk. 3.6.1969 günlü ve 1184 say l  kanun, tüm Türkiye’de Devlet Mü-
hendislik ve Mimarl k Akademileri  kurulmas n n önünü açm  oluyordu. 
Bu kanunla stanbul’da, stanbul Teknik Okulu stanbul Devlet Mühendis-
lik ve Mimarl k Akademisi olarak yeniden te kilatlanarak e itim ve ö re-tim 
etkinliklerine çok daha farkl  bir boyutta devam edecek demekti. Çünkü art k 
akademik bir çal ma ortam ve disiplininin sürdürülece i bu e itim ku-rumu, 
eski al lagelen mesai anlay n n d na ç karak, bundan böyle ara -t rmaya, 
yay n yapmaya, akademik çal malara kat lmaya ; yönetim ve me-sai 
ko ullar yla da tam gün görev yap lan akademide, yar  özerk bir çal ma 
ortam na uyum sa lamaya çal lacakt . Akademi, Milli E itim Bakanl na 
ba l  bir e itim kurumu olarak devam edecektir.       
 
Bu kanunla, ayn  zamanda uygulanan yönetmeli e ve kanunun geçici mad-
delerine göre yap lan intibaklar sonucu, profesör ve doçent unvan na sahip 
olacak ki iler belirleniyordu. Akademi yönetimi, bu unvanlara sahip akade- 
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misyenler taraf ndan olu turulacakt . Bu uygulamalardan sonra, 3 y l n so-
nunda Akademi, 51 profesör, 23 doçent, 27 ö retim görevlisi, 21 okutman, 4 
uzman ve 124 asistan’dan olu an bir kadrola maya ula m t .* 
 
Kanunla kurulan birimler unlard  : 
- Temel Bilimler Bölümü 
- Elektrik Bölümü 
- Makine Bölümü 
- n aat Bölümü 
- Harita-Kadastro Bölümü 
- Mimarl k Bölümü 
  
Akademinin ba nda art k bir müdür de il, bir ba kan bulunacakt  : Akade- 
mi Ba kan . Ba kan kendisine üç yard mc  seçiyordu ve bunlar Ba kan 
Yard mc s  olarak görevlendiriliyorlard . Ba kan n ve Ba kan Yard mc lar - 
n n profesör olmalar  gerekiyordu. Bölümleri, Bölüm Ba kan  yönetecekti ve 
onlar n da profesör olmas  gerekiyordu. Onlar da kendilerine iki yard mc  
seçiyordu ; ancak bunlar n profesör olmas  gerekmiyor, aranan ko ula göre 
tam gün çal an bir akademisyen olmalar  yeterli oluyordu. 
 
Temel Bilimler Bölümü, Yüksek Matematik Kürsüsü, Fizik Kürsüsü, Kimya 
Kürsüsü bir araya getirilerek olu turulmu tu. Bu olu umun sonunda “ö ren-
cisiz bölüm olmaz” ilkesi gere ince, bu bölüm de, ilk kez kendi ö rencileri- 
ne e itim verecekti. Ara t rmalar sonucunda, kurulu  gerekçesine uygun bir 
e itimin ancak Matematik Mühendisli i gibi bir e itim disiplini ile yürütü- 
lebilece i anla lm t . Gerekli ara t rmalar ve çal malar yap l yor, e itim 
program n n 1976 y l  itibariyle faaliyete geçmesi sa lan yordu. 1976-1977 
ö retim y l nda ilk ö renciler al narak e itim etkinli ine ba lan yordu.** 
 
Kanun yürürlü e girdikten yakla k bir y l sonra .T.Ü., Anayasa Mahkeme- 
sinde dava açarak yukar da ad  an lan kanunun iptalini istiyordu. Anayasa 
Mahkemesi ise çarp c  bir kararla, .T.Ü.’nin bu talebini reddediyor ve üste- 
lik baz  maddeleri iptal ederek ve de i tirerek, Akademinin, tam bir üniver-
site gibi yap lanmas n  sa layacak karar  olu turuyordu.  

 
* stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi 1973-1974 Rehberi,  s.11 
** Bu konudaki tüm ayr nt lar için bak n z : 
     Yavuz Aksoy, Yüzüncü Y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi (1911-2011), 
                             Y.T.Ü.Yay n , 2011, s.95 
 
 
 
 
 
 



17 
 
Bunun sonucunda Bölümler birer Fakülte, Kürsüler birer Bölüm, Bölüm 
Ba kanlar  da Dekan oluyordu. Tek de i meyen unvan ise Akademi Ba -
kan  idi. Bu yeni yap lanmaya uygun yeni yönetim organlar  olu turuluyor ; 
örne in fakültelerde Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu ; Aka- 
demide ise Akademi Yönetim Kurulu ve Akademi Senatosu faaliyete ge-
çiyorlard . Bu yeni olu um büyük bir heyecan yaratm t .  
 
9.7.1971 gün ve 1472 say l  yasayla, önceden kurulmu  olan ve giderek yoz-
la an Özel Yüksek Okullar sorunu çözülmeye çal l yordu. Bu tür yüksek 
okullar n mühendislik bölümleri bulunanlar, henüz yeni kurulmu  olan Aka-
demimize ba lan yordu. Henüz kurulal  iki y l olan Akademi, çaresiz bunu 
kabulleniyor ve böylece a a da adlar n  s ralad m özel yüksek okullar bu 
ekilde tasfiye edilmi  oluyorlard  :  

- Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu 
- Ca alo lu Mühendislik ve Mimarl k Özel Yüksek Okulu 
- Vatan Mühendislik ve Mimarl k Özel Yüksek Okulu 
- Kad köy Mühendislik ve Mimarl k Özel Yüksek Okulu 
- I k Mühendislik ve Mimarl k Özel Yüksek Okulu 
- stanbul Kimya Mühendisli i Özel Yüksek Okulu 
 
Bunlardan Ca alo lu, I k Mühendislik ve Mimarl k Yüksek Okullar  ile s-
tanbul Kimya Mühendisli i Özel Yüksek Okulu hemen tasfiye edildiler. Di-

er üç okula ise ö renci al nmayarak, mevcut ö rencilerin e itimine devam 
edildi ve üç y l içinde ayr lan ya da mezun olanlarla say lar  hayli azalan di er 
ö renciler, akademideki e de er bölümlere kayd r larak bu zorlu süreç bir 
bak ma sonland r lm  oluyordu. 
 
Bu özel okullar n devletle tirilmesi s ras nda, sadece ö renciler de il, mevcut 
personel ile birlikte mekan ve donan m transferi de sa lanm t . Bunun sonucu 
olarak, bu okullardan devral nan mekanlar, Akademiye yeni kampuslar için 
f rsat yarat yordu.  
 
Bu y llar ayn  zamanda, ülkede pek çok huzursuzlu un ve anar inin ya and - 

 y llar olarak siyasi tarihimizde yer alm t r. Bunun sonucu olarak, Akade- 
mide de olayl  ve kesintili e itim günleri pe pe e gelmeye ba layacakt r. Bu 
y llar, ba ta ö rencilerimiz olmak üzere, yöneticiler, ö retim elemanlar  ve 
hatta memurlar m z için de çok zor  geçmi tir. Büyük ma duriyetler ya and . 
Psikolojik travmalar insanlar  i inden, dersinden ve hatta mesle inden   
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so uttu. Akademinin içinde, giri inde ve civardaki semtlerde ölümlü olaylar 
ya and . Bütün bunlar gösteriyor ki çok huzursuz bir ortamda i ler yürütül- 
meye çal lm t r. Birer haftal k kesintilerin yan  s ra, bir yar y la varan u-
zunlukta kesintiler dahi ya anacakt r.Bu sürecin zorlu u yöneticilere de yan- 
s m t  ve 1970 li y llar n ba lar nda 4-5 ayda bir Akademi Ba kan  de i ik-
li inin ya and  görülecektir. A a da yöneticiler tan t rken, verilen görev 
süreleri ile ilgili tarihlere dikkatinizi çekmek isterim.   
 
Bu olaylar n bir yans mas  da, s k yönetim sürecinin ba lamas  ve olaylar n 
yo un oldu u okulumuza bir bölük askerin sürekli olarak yerle mesiydi. Yurt 
çoktan kapat lm t . Derneklerin faaliyetine son verilmi ti. Ders yokla- malar  
görevli subaylar taraf ndan çok s k  denetlenmekteydi. Dersliklerin oldu u 
koridorlarda silahl  iki asker nöbet tutmaktayd . Ayr ca polisler Aka-deminin 
hemen civar nda, genellikle caminin yan nda, toplu halde haz r bu- lunurlard . 
Bir olay ç kmas  halinde derhal müdahale edilirdi.  
 
Birkaç ö retim üyesinin evi bombaland . Prof.Macit Erbudak ve Prof.Ahmet 
Karadeniz bu anss z olay  ya ad lar. Birkaç ö retim üyesi ölüm tehdidi al-
m t . Doç.M.Ali Topba  ve bu kitab n yazar  da bu tehdidi alanlar aras n-
dayd . nsanlar tedirgin ve korku içinde ya ama devam ediyorlard . Yan  ba- 

nda bomba patlayan bir memurumuz, uzun süre tedavi görmek zorunda 
kalm t .  
 
1970-1980 y llar  aras na rastlayan bu süreç büyük sanc lar içinde geçecek ve 
bizler Akademi olman n ve yeni unvanlar alm  akademik kimli imizin 
sevincini ya ayamadan, bunlar  ya amak zorunda kalacakt k. 1980 y l n n 12 
Eylül gününden sonra her ey birden bire de i ecek ve 1982 y l na kadar 
geçecek iki y l içinde derlenip toparlanma süreci ya anacakt r. 1982 y l , ku- 
rumumuz için yeni bir geli menin ba lang ç y l yd . Çünkü o y l içinde,  Y l-
d z Üniversitesi kurulacakt . Bundan sonraki alt-bölümde onun öyküsü yer 
alacakt r. 
 
Bu süreci yöneten yöneticilerimiz ise a a da tan t lacakt r.  
- Prof.Adnan Ergeneli [Görev süresi : 3.6.1969 – 29.1.1970] 
- Prof.Emin Necip Uzman [Görev süresi : 29.1.1970 – 9.4.1970] 
- Prof.Selçuk Somer [Görev süresi : 9.4.1970 – 1.9.1970] 
- Prof.Süreyya Yarasa [Görev süresi : 1.9.1970 – 16.12.1970] 
- Prof.Vakkas Aykurt [Görev süresi : 16.12.1970 – 1.2.1973] 
- Prof.Dr.Muzaffer Sa man [Görev süresi : 1.2.1973 – 16.5.1977] 
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Son Ba kan Prof.Dr.Muzaffer Sa man’ n, T.B.M.M..Senato üyeli ine se-
çilmesi ile bo alan ba kanl k makam na ise, 16.5.1977 günü itibariyle Prof. 
Suha Toner getirilmi tir. Bu görevi, 31.7.1982 gününe kadar devam etmi tir. 
Bu tarihten itibaren bir süre de Y ld z Üniversitesi Rektörü olarak bu göreve  
devam edecektir. O da, Tansu  ve Ergeneli gibi, iki farkl  süreçte yöneticilik 
yapm t r.  
 
Akademi sürecinde, ba kanlar n de i imine ko ut olarak ba kan yard mc la- 
r n n da s k s k de i ti i görülmü tür. En uzun süreli ba kanl k görevi yapan 
Prof. Dr.Muzaffer Sa man’ n yard mc l k görevinde bulunanlar 
- Prof. erafettin Oyda k 
- Doç.Yahya Karsl gil 
- Okut.Selva Ünal’ d . 
 
O tarihteki Akademi Yönetim Kurulu ise öyle olu mu tu : 
Ba kan : Prof.Dr.Muzaffer Sa man ; Önceki Ba kan : Prof.Vakkas Ay-
kurt ; Elektrik Bölümü Ba kan  : Prof.Ali Berkol ; H.Kadastro Bölümü 
Ba kan  : Prof.Burhan Tansu  ; n aat Bölümü Ba kan  : Prof.Hayrettin 
Dönmezer ; Makine Bölümü Ba kan  : Prof.Dr.Necdet Tükel ; Mimarl k 
Bölümü Ba kan  : Prof.Suha Toner ; Elektrik Bölümü Temsilcileri : Prof. 
Ahmet Karadeniz , Prof.Adnan Ergeneli ; n aat Bölümü Temsilcileri : Prof. 
Ziya Baban , Prof.Mehmet Bilge ; Harita-Kadastro Bölümü Temsil- cileri : 
Prof.Bedi Ilg m , Prof.Ekrem Ulsoy ; Makine Bölümü Temsilcileri : 
Prof.Mehmet Çak r , Prof.Selçuk Somer ; Mimarl k Bölümü Temsilcile- ri  :  
Prof. rfan Bayhan , Prof.Maruf Önal ; Ba kan Yard mc lar  : Prof. e- 
rafettin Oyda k , Doç.Yahya Karsl gil.  
 
01.06.  YILDIZ ÜN VERS TES  
 
1980 y l nda, ülkedeki pek çok konu ve kurulu  için yeni ba tan düzenlenme 
yap lmaya ba lanm t . Bu konu ve kurumlar n ba nda da üniversiteler yer 
almaktad r. 6 Kas m 1981 günü itibariyle Yüksekö retim Kurumu (YÖK) 
kurulu unu tamamlayarak, ülkede o tarihte var olan 6 adet üniversiteyi yeni-
den kurmaya kalk yordu. Yani bir bak ma bu üniversitelerin geçmi ini yok 
say yor ; stanbul Üniversitesi ; stanbul Teknik Üniversitesi ; Ege Üniversi- 
tesi ; Orta Do u Teknik Üniversitesi ; Erzurum Üniversitesi ve Bo aziçi 
Üniversitesi de bu kanun kapsam na al n yordu. Ayr ca, 41 Say l  Kanun 
Hükmünde Kararname ile say lar  27 ye ula acak ekilde, yeni üniversiteler  
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kuruluyordu. Y ld z Üniversitesi yani üniversitemiz de, bunlardan birisiydi. 
stanbul’da ayr ca Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan Üniversitesi de 

kurulmu tu. Böylece stanbul’daki üniversiteler say s  da alt ya yükselmi ti.  
 
YÖK yasas , ancak Vak flar n kuraca  özel yüksekö retim kurumlar n n ta-
n naca n  öngörüyordu. Kanun yürürlü e girince, bir çok vak f, özel üni-
versite açmaya ba l yordu. Hatta s rf üniversite açmak için vak flar kurul-
maya ba land . Bu Türkiye’nin her yerinde görülüyordu. Birkaç y l içinde 
üniversite say s  giderek artm t .  
 
YÖK’ün ilk ba kan  Prof.Dr. hsan Do ramac ’d r. O ayn  zamanda, Dünya 
Rektörler Birli i Ba kan  unvan na da sahiptir. Kendisi t p doktoru olup, 
uzmanl k alan  çocuk hastal klar d r. Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent Üni-
versitesi’nin kurucusudur.  
 
2547 say l  Yüksek Ö retim Kanunu,  TBMM’de, 4.11.1981 günü kabul 
edilecek ve 17506 say l  ve 6.11.1981 günlü resmi gazetede yay mlanarak 
yürürlü e girecektir. Üniversitelerin kurulu  yasas  budur. Ayr ca 28.3.1982 
günü kabul edilen ve 18003 say l  ve 30.3.1982 günlü resmi gazetede ya-
y mlanarak yürürlü e giren 2809 say l  yasa, üniversiteler te kilat yasas  
olarak an lacakt r. Bu yasa 122 adet asil, 142 adet ek madde ve 41 geçici 
maddeden olu maktad r. Sadece bu say lara bakarak ne kadar kapsaml  bir 
yasa oldu u kolayca tahmin edilebilir. te bu yasada, genel ve özel hüküm-
lerin yan nda her üniversite tek tek tan mlan yor ; kurulu  amac  ve kurulu-
unu olu turan fakülteler ve di er birimler (Enstitüler ; Meslek Yüksek Oku-lu 

gibi) tek tek s ralan yordu. Bu yasan n 15.maddesi ise üniversitemiz için 
düzenlenmi ti ve orada aynen unlar yaz lm t  : 
 
“ Madde 15. stanbul’da, Y ld z Üniversitesi ad  ile yeni bir Üniversite ku-
rulmu tur. Bu üniversite, 
a) stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi Temel Bilimler Bölü-   
     mü’nün ba lant s n n ve ad n n de i tirilmesiyle olu turulan ve Rektörlü e    
     ba lanan Fen-Edebiyat Fakültesi’nden ; 
b) stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi Elektrik, n aat,    
     Makine, Kimya, Bilgisayar Bilimleri, Jeodezi ve Fotogrametri, Metalurji,    
      Elektronik ve Haberle me, Endüstri, Gemi n aat , Matematik Mühendis- 
      li i Bölümleri ile birlikte Rektörlü e ba l  olarak kurulan Mühendislik   
      Fakültesi’nden ; 
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c) stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi Mimarl k Fakültesi ile   
    di er Fakültelerin Mimarl k Bölümleri’nin birle tirilmesiyle olu turulan ve    
    rektörlü e ba lanan Mimarl k Fakültesi’nden ; 
d) Rektörlü e ba l  olarak kurulan Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nden ; 
e) Rektörlü e ba l  olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen 
    Bilimleri Enstitüsü’nden ; 
f) Milli E itim Bakanl na ba l  iken Kocaeli Mühendislik Fakültesine ba la- 
    nan Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’ndan ; 
g) Rektörlü e ba l  olarak kurulan Türk Dili Bölümü, Spor Bölümü,  
    Atatürk lkeleri ve nk laplar  Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü ve           
Yabanc  Diller Bölümü’nden ; olu ur.  
 
Bu kurulu  yasas n n öngördü ü ekilde, ayr ca kurumun i leyi ine katk  ve-
recek ve i lerin düzenli yürütülmesini sa layacak idari ve yönetsel birimler,  2 
y l içinde kurulu lar n  tamamlayarak etkin hale gelmi lerdir. Bu birimle- 
rimiz unlard r : 
 
- Genel Sekreterlik ve Yard mc l , 
- Kültür, Bas n ve D  li kiler Daire Ba kanl , 
- Personel Daire Ba kanl , 
- Yap  leri Teknik Daire Ba kanl , 
- Ö renci leri Daire Ba kanl ,  
- Ö renci Bilgi lem Daire Ba kanl , 
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanl , 
- Sa l k, Spor ve Kültür Daire Ba kanl , 
- dari ve Mali ler Daire Ba kanl , 
- Hukuk Mü avirli i,  
- Döner Sermaye letme Müdürlü ü 
 

te bu yeniden olu um sürecinde, önceden var olan, ancak s k yönetimce var 
iken yok say lan derneklerimiz, yeni adlar yla, bir kez daha kurulu lar n  
gerçekle tiriyordu. Üniversitemizde ilk kez Y ld z Üniversitesi Vakf  ku-
ruluyordu. Teknik Okul zaman nda kurulmu  Y ld z Koruma ve Ya atma 
Derne i, bir kez daha, ayn  ad  kullanarak Y ld z  Koruma ve Ya atma 
Derne i olarak yeniden kuruluyordu. Ayr ca bu yeni süreçte, Ça da  
Y ld zl lar Derne i de kurulacakt r. Bu olu umlara elbette mezunlar m z da 
kay ts z kalamazlard . Onlar da, derneklerinin ad n  yenileyerek bu olu uma 
kat lm lard r.  
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Bu kitab m z n esas yaz l m amac , bu kurulu lar m z  tan tmakt r. Bu ne-
denle di er ayr nt lar , ilerideki bölümlere b rakarak devam ediyorum.    
 
Üniversitenin tam gün çal ma esas na göre mesai düzeni kurmas  ve Bö-
lümlerde akademik birimlerin belirli bloklara yerle tirilmesi ve giderek artan 
ö renci say s  sonuçta mekan s k nt lar  ya anmas na neden olacakt r. Bu 
sonunda yeni mekanlar aray na yönelmeyi zorunlu k lacakt r. Özel Yüksek 
Okullar’ n devletle tirilmesi s ras nda Akademi’ye devredilen ve oldu u gibi 
Üniversite sürecine de intikal eden kampüsler dikkate al narak baz  yeni 
düzenlemeler yap lmaya ba land . Önceden sahip oldu umuz kampüslerden 
Kad köy’deki kampüs, baz  takas i lemleri sonunda, Y ld z’daki kampüs alan  
yan nda yer alan ve Sa r-Dilsiz Okulu olan yer ile de i tirecektir. Yine bu 
süreçte Çukursaraya paralel ve e  konumda bulunan bina da bir ekilde 
üniversiteye geçmi  olacakt r.     
 
1982 y l nda önemi bir geli me, Fen Edebiyat Fakültesi’nin ve beraberinde 
Mühendislik Fakültesine ba l  Kimya Mühendisli i Bölümü’nün i li Kam-
püsü olarak adland r lan ve Ça layan’a giden cadde üzerindeki önceden özel 
yüksek okuldan devredilen binalara intikali ve yerle mesidir. Bu kampüse 
yerle tikten sonra, Matematik , Fizik ve Kimya Bölümleri kendi ö rencilerini 
alarak lisans e itimi’ne ba lam lard r. Ayr ca ardarda E itim Bilimleri 
Bölümü ; statistik Bölümü ve Bat  Dilleri Bölümü içinde Frans zca Mü-
tercim-Tercümanl k Program  kurularak, bunlar da ö renci alm  ve e itim 
ve ö retim etkinli ine kat lm lard r. Böylece ba lang ç için hayli geli mi  ve 
geni lemi  bir Fakülte ortaya ç km t r. Üniversite olunca kadro sa lama 
olanaklar  artm  ve bu kadar i i yürütmek için yeni ve yeterince çok say da 
akademik personele gereksinme oldu undan, bir hayli eleman al m  
sa lanm t r. unu da an msamakta yarar var. Fen-Edebiyat Fakültesi Bö-
lümleri, üniversitenin di er bütün birimlerinin matematik, fizik, kimya ders-
lerini de yürütmektedirler. Ayr ca bu bölümler, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 
birer Anabilim Dal  konumunda olduklar  için, o birimde aç lm  olan Yük sek 
Lisans ve Doktora derslerini ve tezlerini yürütmekle de yükümlüdürler. 
Uygulanan e itim-ö retim etkinli inin bir aya  olarak da, II.Ö retim ola-rak 
adland r lan Gece Ö retimi programlar  bulunmaktad r. Bu kadar özetle, 
sadece bir fakülte, sadece Fen-Edebiyat Fakültesi için ne kadar büyük bir 
yükün olu tu u kolayca sezilebilmektedir. Di er fakültelerde de benzeri ge-
li meler ya an yor; örne in Mühendislik Fakültesi’ne yeni bir bölüm aç la-
rak, Çevre Mühendisli i Bölümü ya ama geçiyordu.  
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Bu yeni süreç içinde en s k nt l  Fakülte Mühendislik Fakültesi olarak görül- 
mektedir. Çünkü 12 bölümlü devasa bir Fakülte ortaya ç km t r ki, belki de 
dünyada örne i yoktur. Bir iç çeki menin ya and  ve baz  konularda hu-
zursuz bir ortam olu tu u için, yeni aray lar süreci ba lat ld . Bunun ilk de-
nemesi, iki ayr  mühendislik fakültesi kurulmas  önerisiydi. Ancak bu öneri 
YÖK taraf ndan uygun bulunmad  ; onaylanmad . Yeni bir deneme ise, üni-
versiteyi bir teknik üniversite olarak yeniden te kilatland rmakt . Bunun alt 
yap s  haz rland ktan sonra, o tarihte, 1992 y l nda, TBMM’de milletvekili 
olarak bulunan 22 mezunumuzun katk s  ile, bir gece yar s , üniversitelerle 
ilgili bir kanun teklifi görü ülürken verilen ve araya s k t r lan bir önerge ile 
üniversitemiz için, Y ld z Teknik Üniversitesi ad n  alarak ve yeniden 
te kilatlanarak, tarihinde yeni bir süreç ba l yordu. Böylece 1982 den itiba- 
ren, 1992 yaz aylar nda sona eren on y ll k Y ld z Üniversitesi süreci de son 
bulmu  oluyordu.       
 
01.07. YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  
 
1992 y l n n Temmuz ay nda, üniversitemizde, yeni bir heyecan ya and . 
Çünkü 3 Temmuz 1992 günü, TBMM’de görü ülen 3837 say l  kanun kabul 
ediliyordu. Bu kanunla, 2809 say l  üniversitelerin te kilatlanmas na dair ka- 
nunda de i iklikler yap lacak ve adeta yeni bir te kilatlanma kanunu yasala- 
acakt . Bu kanunun 7.maddesinde Y ld z Teknik Üniversitesi’nin kurul- 

du u yaz l yor ve ayr nt larda nas l bir üniversite oldu u hakk nda bilgiler 
s ralan yordu. Bu bilgiler içinden önemli olan ikisi unlard r : 
- Y ld z Üniversitesi’nin 12 bölümden olu an Mühendislik Fakültesi dört ye-
ni mühendislik fakültesine dönü üyordu.   
- Kocaeli Mühendislik Fakültesi üniversiteden ayr l yor ve Kocaeli Üniver-
sitesi ad yla yeni bir üniversite kuruluyordu. Bu Fakülteye ba l  olan Gölcük 
Meslek Yüksek Okulu da bu yeni üniversiteye ba lanm t . 
 
Bunlar da dikkate al narak yeni kurulmu  olan Y ld z Teknik Üniversitesi’ 
nin Akademik birimleri u ekilde olu mu  bulunuyordu : 
 
-  Fen-Edebiyat Fakültesi 
-  Mimarl k Fakültesi  
-  Elektrik-Elektronik Fakültesi 
-  n aat Fakültesi 
-  Makine Fakültesi 
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-  Kimya-Metalurji Fakültesi 
-  ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 
-  Meslek Yüksek Okulu 
-  Rektörlü e Ba l  Bölümler 
-  Fen Bilimleri Enstitüsü 
-  Sosyal Bilimler Enstitüsü 
    
Burada dikkat çeken bir konu da, bu kanun yasala rken, yeni bir fakültenin 
kurulmu  olmas d r. ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi bu kanun ile kurul-
mu  olmaktad r. 
 
Yukar da adlar  an lan ve adeta yeniden kurulan Fakültelerin bünyelerindeki 
akademik birimler de önemliydi. A a da bu ayr nt y  içeren bilgiler yer ala-
cakt r. Burada konu olan, Fakültelerdeki Bölümler ve Anabilim Dallar  ile 
Enstitülerdeki Anabilim Dallar  ‘d r.  
 
 Fen-Edebiyat Fakültesi       
 
Bat  Dilleri ve Edebiyatlar  Bölümü 
Frans zca Mütercim Tercümanl k Anabilim Dal  
 
E itim Bilimleri Bölümü 
E itim Programlar  ve Ö retim Anabilim Dal  
E itim Yönetimi – Tefti  – Planlama ve Eko.Anabilim Dal  
 
Fizik Bölümü 
Nükleer Fizik Anabilim Dal  
Yüksek Enerji ve Plazma Fizi i Anabilim Dal  
Kat hal Fizi i Anabilim Dal  
Atom ve Molekül Fizi i Anabilim Dal  
Genel Fizik Anabilim Dal  
 
statistik Bölümü 
statistik Teorisi Anabilim Dal  

Uygulamal  statistik Anabilim Dal  
 
Kimya Bölümü 
Analitik Kimya Anabilim Dal  
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Anorganik Kimya Anabilim Dal  
Organik Kimya Anabilim Dal  
Fizikokimya Anabilim Dal  
Biyokimya Anabilim Dal  
 
Matematik Bölümü 
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dal  
Geometri Anabilim Dal  
Cebir ve Say lar Teorisi Anabilim Dal  
Topoloji Anabilim Dal  
Matemati in Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dal  
Uygulamal  Matematik Anabilim Dal  
 
Mimarl k Fakültesi 
 
Mimarl k Bölümü 
Bina Bilgisi Anabilim Dal  
Yap  Bilgisi Anabilim Dal  
Mimarl k Tarihi Anabilim Dal  
Restorasyon Anabilim Dal  
 

ehir ve Bölge Planlama Bölümü 
ehircilik Anabilim Dal  

Bölge Planlama Anabilim Dal  
 
Elektrik-Elektronik Fakültesi 
 
Bilgisayar Bilimleri Mühendisli i Bölümü 
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dal  
Bilgisayar Donan m  Anabilim Dal  
Bilgisayar Yaz l m  Anabilim Dal  
 
Elektronik ve Haberle me Mühendisli i Bölümü 
Devreler ve Sistemler Anabilim Dal  
Elektromagnetik Alan ve Mikrodalga Tekni i Anabilim Dal  
Elektronik Anabilim Dal  
Telekomünikasyon Anabilim Dal  
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n aat Fakültesi 

 
Çevre Mühendisli i Bölümü 
Çevre Bilimleri Anabilim Dal  
Çevre Teknolojileri Anabilim Dal  
 
Jeodezi-Fotogrametri Mühendisli i Bölümü 
Karto rafya Anabilim Dal  
Ölçme Tekni i Anabilim Dal  
Jeodezi Anabilim Dal  
Fotogrametri Anabilim Dal  
Kamu Ölçmeleri Anabilim Dal  
 
n aat Mühendisli i Bölümü 

Yap  Anabilim Dal  
Hidrolik Anabilim Dal  
Ula t rma Anabilim Dal  
Geoteknik Anabilim Dal  
Mekanik Anabilim Dal  
Yap  Malzemesi Anabilim Dal  
Yap  letmesi Anabilim Dal  
 
Kimya-Metalurji Fakültesi 
 
Kimya Mühendisli i Bölümü 
Proses ve Reaktör Tasar m  Anabilim Dal  
Temel lemler ve Termodinamik Anabilim Dal  
Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dal  
 
Matematik Mühendisli i Bölümü 
Uygulamal  Matematik Anabilim Dal  
Uygulamal  Mekanik Anabilim Dal  
Topoloji Anabilim Dal  
Sistem Analizi Anabilim Dal  
Matemati in Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dal  
 
Metalurji Mühendisli i Bölümü 
Malzeme Anabilim Dal   
Üretim Metalurjisi Anabilim Dal  
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Makine Fakültesi 
 
Endüstri Mühendisli i Bölümü 
Endüstri Mühendisli i Anabilim Dal  
Yöneylem Ara t rmas  Anabilim Dal  
 
Gemi n aat  Mühendisli i Bölümü 
Gemi Hidromekani i Anabilim Dal  
Gemi Makinalar  Anabilim Dal  
Gemi n aat  Anabilim Dal  
 
Makine Mühendisli i Bölümü 
Termodinamik ve Is  Tekni i Anabilim Dal  
Makine Malzemesi ve malat Teknolojisi Anabilim Dal  
Makine Teorisi Sistem Dinami i ve Kontrol Anabilim Dal  
Konstrüksiyon Anabilim Dal  
Otomotiv Anabilim Dal  
Mekanik Anabilim Dal  
Hidromekanik ve Hidrolik Makineler Anabilim Dal  
 
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi 

 
ktisat Bölümü 
ktisat Teorisi Anabilim Dal  
ktisat Politikas  Anabilim Dal  
ktisadi Geli me ve Uluslararas  ktisat Anabilim Dal   

 
Bu konuda, sonraki geli meler ise öyledir : 
1.9.1997 tarihi itibariyle Sanat ve Tasar m Fakültesi kurulmu tur. 
12.8.1998 tarihi itibariyle Yabanc  Diller Yüksek Okulu kurulmu tur. 
24.10.2003 tarihi itibariyle E itim Fakültesi kurulmu tur. 
15.4.2009 tarihi itibariyle Gemi n aat  ve Denizcilik  Fakültesi kurul- 
mu tur. 
 
Rektörlü e Ba l  Bölümler 
 
Beden E itimi Bölümü 
Güzel Sanatlar Bölümü 
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Türk Dili Bölümü 
Enformatik Bölümü 
Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Bölümü 

 
Meslek Yüksek Okulu 
[Uygulanan E itim Programlar  itibariyle] 
 
Bankac l k ve Sigortac l k 
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama 
n aat 

Makine 
Restorasyon 
Seramik 
Endüstriyel Elektronik 
klimlendirme ve So utma 

Matbaa ve Bask  Teknikleri 
Emlak ve Emlak Yönetimi 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü 
 
Bilgisayar Mühendisli i Anabilim Dal  
Çevre Mühendisli i Anabilim Dal  
Elektrik Mühendisli i Anabilim Dal  
Elektronik ve Haberle me Anabilim Dal  
Endüstri Mühendisli i Anabilim Dal  
Fizik Anabilim Dal  
Gemi n aat  Anabilim Dal  
n aat Mühendisli i Anabilim Dal  

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Anabilim Dal  
Kimya Anabilim Dal  
Kimya Mühendisli i Anabilim Dal  
Makine Mühendisli i Anabilim Dal  
Matematik Anabilim Dal  
Matematik Mühendisli i Anabilim Dal  
Metalurji ve Malzeme Mühendisli i Anabilim Dal  
Mimarl k Anabilim Dal  

ehir ve Bölge Planlama Anabilim Dal  
Orta Ö retim Fen ve Matematik Alanlar E itimi Anabilim Dal  
Biyoloji Anabilim Dal  
Biyomühendislik Anabilim Dal  
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Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Atatürk lkeleri ve nk laplar  Tarihi Anabilim Dal  

letme Anabilim Dal  
Sanat ve Tasar m Anasanat Dal  
ktisat Anabilim Dal  

E itim Bilimleri Anabilim Dal  
Bat  Dilleri ve Edebiyatlar  Anabilim Dal  
Siyaset Bilimi ve Uluslararas  li kiler Anabilim Dal  
Türk Dili ve Edebiyat  Anabilim Dal   
 

Ara t rma ve Uygulama Merkezleri 
Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Uygulama ve Ara t rma Merkezi 
Balkan leri Döküm Teknolojileri Uygulama ve Ara t rma Merkezi 
Foto rafç l k Uygulama ve Ara t rma Merkezi 
nsan Kaynaklar  Geli tirme Merkezi 

Proje Üretim ve Yönetim Merkezi 
Stratejik Ara t rmalar Merkezi 
Uluslararas  Uygulama ve Ara t rma Merkezi 
Ula t rma Uygulama ve Ara t rma Merkezi 
 
Burada dikkati çeken bir husus, Fakültelerdeki Bölümlerin Enstitülerde birer 
Anabilim Dal  birimi olarak yer alm  olmas d r. Yüksek Lisans ve Doktora 
çal malar  sonucunda, bu anabilim dallar  içinde programlanarak ve belirle- 
nen kontenjanlara s navla ö renci al narak, mezunlar na Yüksek Mühendis ; 
Yüksek Mimar gibi unvanlar verilmektedir. Ayr ca di er birimlerin 
mezunlar - na da Master ve Doktora dereceleri verilmektedir.  
 
Y ld z Teknik Üniversitesi’nin kurulu undan ba layarak, görev yapan Rek-
tör lerimiz, görev süreleri itibariyle a a da görülmektedir : 
 
Prof.Suha Toner [Görev süresi :  3.7.1992 – 5.8.1992]  
Prof.Dr.Turgut Uzel [Görev süresi : 6.8.1992 – 5.8.1996] 
Prof.Dr.Ayhan Alk  [Görev süresi : 6.8.1996 – 6.8.2004]  
Prof.Dr.Durul Ören [Görev süresi : 6.8.2004 – 6.8.2008] 
Prof.Dr. smail Yüksek [Görev süresi : 6.8.2008 – Halen devam ediyor] 
 
Burada Prof.Suha Toner’in özel bir durumu vard r. Y ld z Üniversitesi Rektö-
rü iken, teknik üniversitenin de kurucu rektörü olarak göreve devam etmi tir. 
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Kurulu  a amas ndan ba layarak, gününüze kadar rektör yard mc l  görevin-
de bulunan ö retim üyeleri de, a a da, adlar  ile an lm lard r : 
 
Rektör Yard mc lar  : 
 
Prof. Suha Toner’in Rektörlü ü sürecinde :  
Prof. erafettin Oyda k  
Prof.Kenan Süer 
Prof.Dr.Yahya Karsl gil 
 
Prof.Dr.Turgut Uzel’in Rektörlü ü sürecinde : 
Prof.Dr.Behiç Ça al 
Prof.Dr.M.Emin Yurci 
Prof.Dr.Ne et Kad rgan 
 
Prof.Dr.Ayhan Alk ’ n Rektörlü ü sürecinde : 
Prof.Nurullah Gültekin 
Prof.Dr.Emre Aysu 
Prof.Dr. eniz Kaban 
 
Prof.Dr.Durul Ören’in Rektörlü ü sürecinde : 
Prof.Dr.Zekeriya Polat 
Prof.Dr.Esin Mutlu 
Prof.Dr.Görün Arun 
 
Prof.Dr. smail Yüksek’in Rektörlü ü sürecinde : 
Prof.Dr.Mehmet Ahlatç o lu 
Prof.Dr.Zerhan Yüksel Can 
Prof.Dr.Mesut Güner 
 
Üniversite gibi kurulu  ekli itibariyle karma k bir yap ya sahip kurumlar n 
sa l kl  i leyebilmesi için sadece rektörlerin de il, alt ndaki di er birimlerde 
görev yapanlar n da en az rektörler kadar, bilinçli ve programl  çal malar  ge-
rekmektedir. Üniversitemizde de bir sonraki alt birimler ki bunlar ikiye ayr l r, 
bu sürece katk  verecek ekilde kadrola m lard r. Burada sözü edilen iki alt 
birim unlard r : 
- Akademik Birimler   
  [Fakülteler, Bölümler, Enstitüler, Anabilim Dallar , Ara t rma Merkezi, vb.] 
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- dari Birimler 
  [Daire Ba kanl klar , Kilit Personel, Mediko-Sosyal Ünitesi, Vak f  ve Der       
   nekler, Hizmet Birimleri, Sosyal Tesisler, vb.] 
 
Bu birimlerde kimlerin görev alaca  (alabilece i), yetki ve sorumluluklar n n 
neler oldu u ilgili yönetmeliklerde belirtilmi tir. Ayr ca dari Birimlere atanan 
ve kilit personel olarak görev yapan ki ilerin de nas l ve kim taraf ndan atana-
ca , yetki ve sorumluluklar , yine birimlerin kurulu  yönetmeli inde belirtil- 
mi tir. Bu ekilde, üniversitenin her biriminde görev yapanlar, ya seçilerek ya 
da atanarak bu görevlere getirilmi  olacaklard r.  
 
Üniversitemiz, Yüzüncü Y l  olan 2011 y l nda, art k bir Dünya Üniversitesi 
olma yolunda h zla ilerlemektedir. Rektörlerimiz, Üniversitemizin Vizyonunu 
(Görünü ünü) ve Misyonunu (Görevini) öyle tan mlamaktad rlar * :  
 
“                                             V ZYONUMUZ 

leri teknoloji ve sanat alanlar ndaki çal malar yla toplumsal 
gönencin artmas na katk da bulunan önder üniversite olmak ! 

M SYONUMUZ 
Kendisini sürekli yenileyen, yarat c , giri imci, sorgulay c , etik 

de erleri özümsemi , ortak çal maya yatk n bireyler yeti tirmek ; 
 

Ön lisansta uygulamaya, lisansta temel mesleki formasyona ve 
uygulamaya ; lisans üstünde uzmanl a yönelik ö renim vermek ; 

ö renen bir üniversite toplulu u yaratmak ; 
Toplumun ya am kalitesinin artmas na yönelik bilimsel ara t rma, 

teknolojik geli tirme ve sanat çal malar na öncelik vermek ; 
Ulusal ve uluslararas  i birli i ve dayan ma anlay yla teknoloji, 

bilim ve sanat  topluma yaymakt r ! “         
 
Üniversitemizle ilgili baz  say sal veriler ise öyle belirlenmi tir : 
2006 y l  itibariyle Ö renci say s  :  20500 
Ayn  y l itibariyle Ö retim elemanlar  say s  : 1514 dür.  
 
* Y.AKSOY ; Yüzüncü Y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi (1911-2011)  
   Y ld z Teknik Üniversitesi Yay n , 2011,  s.214 
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Ö retim Elemanlar  için ayr nt l  de erlendirme öyledir : 
-  Profesör  - 154 kadrolu ; 3 sözle meli,  
-  Doçent – 75 kadrolu ; 3 sözle meli, 
-  Yard mc  Doçent – 297 kadrolu, 
-  Ö retim Görevlisi – 170 kadrolu ; 4 sözle meli, 
-  Okutman – 100 kadrolu, 
-  Ara t rma Görevlisi – 632 kadrolu ; 1 sözle meli, 
-  Uzman – 45 kadrolu 
 
Ö renciler baz ndaki de erlendirmede, Fakültelerin ö renci mevcutlar  ise 
öyledir :  [2006 y l  itibariyle] 

Elektrik – Elektronik Fakültesi  :  2436 ö renci 
Fen-Edebiyat Fakültesi : 1796 ö renci 
E itim Fakültesi : 322 ö renci 
ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi : 1436 ö renci 
n aat Fakültesi : 2749 ö renci 

Kimya – Metalurji Fakültesi : 1707 ö renci 
Makine Fakültesi : 3468 ö renci 
Mimarl k Fakültesi : 1334 ö renci 
Sanat-Tasar m Fakültesi : 543 ö renci 
Meslek Yüksek Okulu : 1862 ö renci 
Fen Bilimleri Enstitüsü : 2175 ö renci 
Sosyal Bilimler Enstitüsü : 672 ö renci 
TOPLAM  : 20500 ö renci ... 
 
Yukar daki say sal de erler 2010 y l  itibariyle yenilenirse : 
Ö renci say s  : 25804  ;  Ö retim elemanlar  say s  : 1454  
olarak belirlenmi tir. * 
 
Üniversitemiz, dünya üniversiteleriyle ili kiler kurarak, ö renci ve ö retim 
elemanlar  için, kar l kl  de i im programlar na dahil olmu tur. Sokrates, 
Erasmus, Galilei, Da Vinci adlar  verilen bu tür programlar n uyguland  
merkezlerle i birli i yap larak, a a da adlar n  s ralad m ülkelerdeki üni- 
versitelerle ö renci ve ö retim elemanlar  de i im uygulamalar  yap lm t r ve 
halen de bu uygulamalar devam etmekte olup bu ülkeler ve üniversiteler 
unlard r : 

 
* a.g.e. s.266-267             
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Almanya 
Universitat Rostock / Technische Hochscule Aachen / Technical University 
of Clausthal / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main / 
Justus Liebig Universität Giessen / University of Kaiserslautern / Ruhr Uni-
versitat Bochum / TU Bergakademie Feiberg / TU Clausthal University / 
Technical University of Berlin / University of Dortmund / Technische Uni-
versitat Dresden / Rheinsche Friedrich Wilhelms Universität Bonn / Lud-
wig-Maximillians Universität / Universitat Kassel / Justus Liebig  Universi- 
tat  / Universitaet Siegen / Fachhochschule Dortmund / Fachhoschule Kons-
tanz / Universitaet Karlsruhe / Gelsenkirchen Fachhochshule / TU Hamburg    
 
Avusturya,  
Technische Universitat Wien / Graz University / Gesellschaft mbH /  
 
Belçika  
Institut Libre Marie Haps / Haute Ecole de Bruxelles / Universiteit Gent / 
Hogescholl woor Wetenschap & Kunst   
 
Britanya – ngiltere (UK) 
Cardiff University / University of Portsmouth / University of Strathclyde / 
University of Newcastle  
 
Çek Cumhuriyeti  
Czech Technical University / Brno University Tecnology / Technika Uni-
verzita v Liberci 
 
Danimarka  
Aarhus Universitet / Engineering College of Copanhagen / University of 
Southern Denmark 
 
Finlandiya 
Jyvaskyla Polytechnic / Kuopio University / Helsinki University of  Techno-
logy  
 
Fransa 
Universié Paris Sud / Université Haute-Alsace / Université Paris 7 – Denis 
Diderot / Paris Inalco / Université de Nancy 2 / Université de Rouen / Ecole  
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Special d’Architecture / Ecole Architecture de Grenoble / Ecole d’Architec- 
ture de Lyon / Institut National Polytechniquede Lorraine / Université de la 
Rochelle / Ecole Nationale des Sciences Géographiques   
 
Hollanda 
Technische Universiteit Eindhoven / Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(HKU) / Fontys University of  Professional Education  
 
rlanda 

Athlone Institute of Technology 
 
spanya 

Universidad Politécnica Valencia (Alcoy) / Universidad Politécnica de Mad-
rid / Universidad de Zaragoza / Universidade de Granada /  Universidad de 
Salamanca / Universitat Autonoma de Barcelona 
 
sveç 

Umea University / Högskolan Halmstad / Halmstad University 
 
talya 

Universita di Trieste / Universita di Perugia / Universita di Genova / Univer- 
sita degli Studi di Perugia / Universita degli Studi di L’Aquila / Universita 
degli Studi di Roma “ La Spaienza” / Catania University / Poli Tecnico di 
Bari / Universita di Bologna / Seconda Universita degli Studi di Napoli / 
Universita di Pisa  / Universita degli Studi di Trento / Universita degli Studi 
di Firenze / University of Salerno / Universita degli Studi di Napoli Frederi-
co II / Universita di Roma “Tor Vergata” / Universita degli Studi di Roma 
“la Sapienza”    
 
Letonya 
University of Latvia 
 
Litvanya 
Vilnius Gediminas Technical University 
 
Macaristan 
Altalanos Vallakozasi Foiskola / Budepest College of Management / Buda-
pesti Muszaki Foiskola 
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Polonya 
Politechnika Lubelska / Wroclaw University of Technology / Politechnika 
Warsawska 

Portekiz  
Universidade do Algarve / Universidade do Minho / Universidade Fernando 
Pessoa / Universidade de Lisboa / Universidade de Evora / Universidade de 
Coimbra 

Slovenya 
Universiy of  Ljubljana  

Yunanistan 
Aristotle University of  Thessaloniki / Mediterranean Agronomic Institute of 
Chania 

Yukar daki listeyi, hem ülkeler hem de üniversiteler baz nda, sab rla inceler- 
seniz, üniversitemizin nas l bir DÜNYA ÜN VERS TES  oldu una siz 
de tan kl k etmi  olacaks n z. Burada ad  geçen üniversitelerle olan kar l kl  
sözle meler süreli olup, ço u ile yeni bir sözle me yap lmaktad r. Buralarda 
lisans – yüksek lisans – doktora düzeyinde e itim alan ö renciler ve akade- 
mik a amas na katk  yapacak e itimi almak için ö retim elemanlar  çe itli 
burslar almaktad rlar. Yap lan sözle melerin taraf  olarak üniversitemiz de 
bu ülke yüksekö retim kurumlar ndan gelenlere burs ve di er çe itli olanak-
lar  sa lamaktad r. Halen bu uygulamalar devam etmektedir.  





BÖLÜM 2 

VAKIF VE DERNEKLER N YASAL 
VE TOPLUMSAL OLU UMU VE 

KURULU  AMAÇLARI 

02.01. G R  

Bu bölümde, konumuzun esas na girmeden önce, konuyu yak ndan ilgilen-
diren ve varl klar na anlam kazand raca na inand m baz  bilgilere ula -
man n yerinde olaca n  dü ünüyorum. Bu amaçla, gerek Vak f ve gerekse 
Dernek kurulu lar  hakk nda hem yasal hem de toplumsal olu umlar n  in-
celeyerek, daha sonraki bölümlerde ortaya ç kacak aç klamalar n alt yap s n  
da bu ekilde olu turmu  bulunuyorum. 

02.02. VAKIFLAR    

Vak f ad  genelde vakfetmek yani “ vak f durumuna getirmek ; adamak ; 
kendini bütünüyle bir i e vermek “ sözcü ünden kaynaklanan ve genel ola-
rak, “ bir hizmetin yerine getirilmesi amac yla bir kimsenin belli ko ullar ve 
resmi yollarla paras n  ve/veya mülkünü ba lamas  ve bu  yolla ortaya ç - 
kan kurulu   “ olarak aç klanmaktad r.*  Sözcü ün asl  Arapça’d r. 
Burada tan mlanan kurulu  ortaya ç karken, mutlaka bir belge ile tescil edil-
mi  olmal d r. Buna Vakfiye denir. Bir kimsenin kendisine ait mülkünden, 
paras ndan ya da bunlara ait gelirinden, ihtiyac  olan kimselerin yararlanma- 
s , bu tür kurulu lar yard m yla gerçekle ir ki bu arac  kurumlardan biri de 
Vak f’lard r. Geleneklerimize göre bir vak f, Allah’ n Mülkü say lmakta- 
d r. Demek ki bu kurulu lar bu kadar sayg n ve bu kadar kutsal’d r. ** 

* Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Yay n , 1986,  Cilt 23, s.12065
**  lhan AYVERD , Kubbealt  Lugat , Cilt 3, s.3549 
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Vak f kurulu lar n n “kurulu  amac ” ile ba layan ve “kurulu  ekli” ile de-
vam eden pek çok çe idi vard r. Bunlar n bir k sm  kuran ki inin ad yla an -
l r. Örne in bunlardan bir kaç  : 
- Hüsrev Pa a Vakf  
  1581 (996 Hicri) y l nda Bitlis’te kurulmu tur. 
- Sinan Pa a Vakf  
  1526 y l nda Edirne’de kurulmu tur. 
- Fatma Hatun Vakf  
   stanbul’da 1585 tarihinde kurulmu  bir vak f.  
   Fatma Hatun, Merhum Mevlana ah Ali Çelebi’nin k z  ... 
- Çak ro lu Mehmet bin Hasan bin Mehmet Vakf  
   Manisa’da 1908 y l nda kurulmu  ...  
... ve bunlar gibi binlercesi . 
 
slam geleneklerine göre, bir kimsenin mal n  ve mülkünü vakfetmesiyle, o 

mal üzerindeki mülkiyet de devredilmi  olur. Bu mülk sat l p, al namaz. Ay-
r ca tasarruflara konu edilemez. Bu mülk ya da mal kime ve ne amaçla tah-
sis edilmi  ise ancak buna uygun olarak kullan labilir. Genelde kurulu  ekli 
itibariyle iki tür vak ftan söz edilmektedir : 
- Bir hay r için tahsis edilmi  olan vak flar, 
- Evlada ve onlar n evlatlar na tahsis edilmi  vak flar... 
 
Osmanl  Devleti’nde vak flar f k h hükümleri gere ince yürütülürdü. Vak f-
lar n denetimi ise, Evkaf-  Hümayun Nezareti taraf ndan yap l rd . 
 
Burada ilginç oldu unu dü ündü üm, bir vak f kurulu unu, stanbul Fatihi 
Sultan Mehmet Han’ n kurdu u vakf  tan taca m. Bu O’nun Vasiyeti içinde 
yer almaktad r. Bir vak f kurdu unu öyle ifade ediyor : 
 
“ Ben ki stanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmet bizatihi al n terimle 
kazanm  oldu um akçelerimle sat n ald m, stanbul’un Ta l k mevkiinde 
kain ve malumu’l-hudud olan 136 adet bap dükkan m  a a daki artlar mu- 
vacehesinde Vakf  sahih eylerim.  
 

öyle ki : Bu gayr-  menkulat ndan elde olunacak nemalarla stanbul’un her 
soka na iki er ki i tayin eyledim. Ayr ca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara 
sar c  tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ay n belirli günlerinde stanbul’a ç - 
kalar, bila istisna her kap ya varalar ve o evde hasta olup olmad n  sora-  
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lar ; var ise ifas , ifayap olalar. De ilse, kendilerinden hiçbir kar l k bek- 
lemeksizin Darülaceze’ye kald ralar, orada salah bulduralar. 
... Ayr ca külliyemde bina ve in a eyledi im imarethanede ehit ve üheda-
n n kavimleri ve medine-i stanbul fukaras  yemek yiyeler. Ancak yemek ye- 
meye ve almaya gelemeyenlerin yemekleri, güne in lo  bir karanl nda ve 
kimse görmeden, kapal  kaplar içerisinde evlerine götürüle... “        
 
Osmanl  Devletinde Vak f gelene i kesintisiz olarak uygulanm , buna y llar 
sonra yabanc  uyruklu vatanda lar m z n kurdu u vak flar da e lik etmi tir.  
 
Cumhuriyetin ilan ndan bir y l önce, yani 1922 y l nda, TBMM.de, Atatürk 
bir konu ma s ras nda, bu konuya da yer vermi tir. Bu konu mas nda unlar  
söylemi tir : 
 
“ Vak flarla ilgili konulara gelince ; bilinmektedir ki vak flar memleketimi- 
zin mühim bir servetini te kil eder. Bu servetten, millet ve memleketin 
gerektirdi i ekilde istifade edebilmesi için er’iyye Vekaletiyle beraber bü- 
tün Bakanlar Kurulu’nun ve hatta Yüce Meclis’in bu hususu ehemmiyetle 
tetkik ile bu büyük müessesenin harapl ktan korunmas n  ve memlekete fay- 
dal  bir hale konulmas n  temenni ederim.    
 
Cumhuriyetin kurulu undan sonra bu geleneksel düzen Türkiye Cumhuriye-
tin’de de devam etmi tir ; etmektedir. 3 Haziran 1935 tarihli 2762 say l  
Vak flar Kanunu yürürlü e girerek, eski vak flar n varl k durumlar  bu ya-
saya göre düzenlenmi tir. Yeni kurulacak vak flar için de yasal durum olu -
turulmu  ve daha sonra, 13 Temmuz 1967 günlü ve 903 say l  yasayla yeni 
düzenlemeler yap lm t r. Son  düzenleme ise 1 Ocak 2002 tarihinde gerçek-
le mi tir. Bu tarihte yürürlü e giren 4721 say l  yasada, Türk Medeni Kanu-
nunun 101.maddesinde, vakf n tan m n  yeniden yap lmaktad r. Bu tan m u 
ekilde düzenlenmi tir :  

 
“ Gerçek veya tüzel ki ilerin yeterli mal ve haklar  belirli ve sürekli bir ama-
ca özgülemeleriyle olu an tüzel ki ili e sahip mal topluluklar  “ ... 
 
Bu tan mdaki en önemli saptama, anla ld  gibi, vakf  olu turan bu iki un-
surun, özgülenecek bir malvarl  ve malvarl n n özgülenece i olmas d r. 
Amaç, hukuka uygun, belirli ve anla labilir olmak zorundad r. Cumhuriye- 
tin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasan n temel ilkelerine, hu- 
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kuka, ahlaka, milli birli e ve milli menfaatlere ayk r  veya belli bir rk ya da 
cemaat mensuplar n  desteklemek amac yla vak f kurulamaz. Bir vakf n ku-
rulmas , mutlaka bir hukuki i lemle tamamlan r. Vak flar özel hukuk tüzel 
ki isi olup, Türk Medeni Kanununun 48.maddesinde belirtilen tüm hak ve 
yetkilere sahiptir. Tüm vak flar Ba bakanl a ba l  Vak flar Genel Müdür- 
lü ü içinde yer al rlar. Vak flar Genel Müdürlü ü denetim makam  olup, ve-
sayet makam  de ildir. Bu kurum vak flar ile ilgili hizmetlerini sürdürürken 
bir yandan da yeni kurulan vak flar n kurulu , da l  ve denetim i lemlerini 
gerçekle tirmektedir. Vak flar Genel Müdürlü ü kay tlar na göre, Selçuklu 
ve Osmanl  döneminden günümüze intikal eden ve yöneticileri kalmam  
olan vak f say s  41750 adettir.         
 
Vak f yönetimi, Mütevelli Heyeti denilen ve bu i  için görevli kimseler tara- 
f ndan gerçekle tirilir. Buraya seçilecek ki iler, mümtaz, yetenekli ve bu i i 
yürütecek deneyime sahip olmal d r. Bir vakf n kurulabilmesi için, kurucu-
lar  taraf ndan bir Vak f Senedi tanzim edilir. Bir vak f senedinde, genel an-
lamda bulunmas  gerekli maddelere ait ba l klar öyledir : 
 
- Vakf n ad ,  
- Vakf n merkezi (adresi), 
- Vakf n gayesi (kurulu  amac ),  
- Vakf n faaliyetleri, 
- Vakf n gayesini gerçekle tirmek için yapabilece i i  ve i lemler, 
- Vakf n kurulu  mal varl , 
- Vak f organlar , 
- Mütevelli heyeti, 
- Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri, 
- Mütevelli heyetinin toplant  zaman  ve karar nisab , 
- Yönetim kurulu, 
- Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluklar  
- Vakf n temsili, 
- Denetim kurulu, 
- Huzur hakk ,  
- Vakf n gelirleri, 
- Vak f gelirinin tahsis ve sarf edilece i yerler, 
- Resmi senet de i ikli i, 
- Vakf n sona ermesi, 
- Vak f kurucular , 
- Geçici hükümler  
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Her vak f, kurulu u s ras nda, bu ba l klar n alt n  uygun ekilde dolduracak- 
t r. Ayr ca kurulacak bir vakf n, belirli bir mal varl n n oldu u tescil edile-
cektir. te Üniversitemizde de kurulmu  olan vakf m z, bu kriterlere uygun 
olarak kurulmu  ve bunlara kat lan bir yenisini olu turmu tur. Üniversitemiz 
Vakf  hakk nda, ilerde bir bölüm içinde, hayli ayr nt l  bilgiler sunulacakt r.  
 
Vak flar n yasal olu umu yan s ra bir de toplumsal yani toplumuna ait olma 
vasf  vard r ki ona da de inmek yerinde olacakt r. Bu tür kurulu lar, günü- 
müzdeki yorumuyla sivil toplum kurulu lar ’d r. Yani do rudan halka hiz-
met eden, yasal kurulu lard r. Bu yönleriyle ayr ca de erlendirilmeli ve hiz-
met etti i ya da amac na uygun hizmet sundu u kesimler taraf ndan da aran-
mal , sorulmal d r.  
 
Vak flar n bir amac  da, bir sosyal olu uma araç olmas d r. Bu kurumlar, 
servetin zenginden fakire, muhtaç olana yönlendirilmesinde önemli görevler 
yaparlar. Bu ekilde sosyal dengelerin kurulmas na katk da bulunurlar. Bu 
gibi olu umlar, sonuçta, sosyal bar n sa lanmas , s n f çat malar n n ön-
lenmesi, kamunun hizmet beklentilerinin kar lanmas  gibi önemli sonuçlar  
ile merkezi yönetimlere en büyük yard mc  kurulu lard r. 
 
Gerek sosyal gruplar aras nda dostluk, karde lik ve yard mla ma gibi, gerek- 
se kamunun belirli kriterlere göre ekillendirilmesinde devlete en büyük kat- 
k y  verenler, bu kurumlar olmu lard r. Bu öylesine bir sosyal anlay t r ki, 
hay r yapmak amac yla vak f kuramayanlar da bu kurumlara farkl  ekillerde 
destek olarak ve maddi ve manevi katk da bulunarak bundan nasibini alma- 
s n  bilmi tir. Böyle bir kurulu u tek ba na kurmak gücünde olmayanlar, bir 
okul ya da cami yapt rm  ya da bunlar n onar m na maddi olarak veya 
bedenen kat lm lard r.          
 
Vak flar ubeler açabilir, i letmeler kurabilir, mesken ya da arazi sat n alabi- 
lir ve benzeri i leri ancak vakf n geli imi amac na uygun olarak gelir elde 
etmek için yaparlar. Vak f hastaneleri (örne in Vak f Gureba Hastanesi), 
Vak f çe meleri, Hayratlar, Vak f Yurtlar , Vak f Okullar  kurulabildi i gibi 
son örnekleri de Vak f Üniversiteleridir.        
 
02.03. DERNEKLER 
 
Konumuzla ilgili bir di er sivil toplum kurulu u ise derneklerdir. Top- 
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lumsal bir kurulu  olarak dernekler de vak flarda oldu u gibi, yasal statüsü 
olan kurulu lard r. Derneklerin kurulu u ile ilgili olarak, Anayasa ve Türk 
Medeni Kanununda düzenlenmi  maddeler ve de dernekler ile ilgili olarak 
ç kar lm  bir “Dernekler Kanunu” vard r. Her dernek, bu yasalarda öngörü- 
len  hususlara uygun olarak kurulmak zorundad r.  
 
Belirli bir görü  ya da amac  kurumla t rmak için, bir kazanç beklentisi için-
de olmadan ve en az yedi ki inin bir araya gelerek, öngörülen kurulu  a a-
mas n  tamamlamak suretiyle, bir Dernek kurulabilir. 6 Ekim 1983 günlü ve 
2908 say l  Dernekler Kanunu derneklere ait sorunlar  tüm ayr nt lar yla dü-
zenlemi tir. Yasada tan mland  gibi, “ medeni haklar  kullanma ehliyetine 
sahip ve on sekiz ya n  bitirmi  olan herkes, önceden izin almaks z n bir 
dernek kurabilir. “ Hiç kimse bir derne e üye olmaya zorlanamaz. Dernek-
ler siyaset yapamaz ; siyasi partilerle i birli i içinde olamazlar. Onlardan bir 
yard m alamayaca  gibi, siyasi partilere maddi ya da manevi destekleri de 
olamaz. Kamu yarar na çal an dernekler Bakanlar Kurulu karar yla, özel bir 
durum kazan rlar. Derneklerin, Sendikalar ve Meslek Kurulu lar  gibi di er 
Sivil Toplum Kurulu lar  ile ortak hareket etmeleri yasakt r. Yasalarda ve 
kendi tüzü ünde var olan ve gerçekle mesi zorunlu olan durumlar yerine ge-
tirilemezse, dernek kendili inden da lm  say lmaktad r. Ayr ca mali ve et-
kinlik denetimine tabi olan dernek yöneticileri  ibra edilemezse dernek, yine 
feshedilmekle kar la m  olacakt r. Bu gibi hallerde yarg ç karar  gerekir.  
 
Ayn  vak flarda oldu u gibi her dernek kurulurken bir tüzük düzenler. Bu 
tüzükte, genellikle a a da ba l klar n  s ralad m z hususlar yer almal d r. 
- Derne in ad  merkezi (adresi),  
- Derne in amac  ; bu amac  gerçekle tirmek için sürdürülecek çal ma tür-
leri ve konular , 
- Kurucular n adlar , adresleri, meslek ya da sanatlar , tabiiyetleri ve adres-
leri, 
- Derne e üye olma, üyelikten ç kma ya da ç kar lma ko ul ve biçimleri,  
- Genel Kurul kurulu u ve çal ma biçimi, toplanma zaman , 
- Genel Kurulun görevleri ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntem   
    ve biçimleri, 
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun olu umu, görev ve yetkileri,  
   seçilme biçimleri, as l ve yedek üyeler, 
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- Derne in ubesi bulunup bulunmad , kurulacaksa bunun için yap l- 
   mas  gereken i lemler, dernekte temsil edilme biçimi, 
- Üyelerin ödeyecekleri y ll k aidat tutar ,  
- Dernek tüzü ünün de i tirilmesi ko ul ve biçimi, 
- Derne in feshi (kapanmas ) halinde mal varl n n tasfiye biçimi ... 
 
Kurucular n bu ekilde haz rlam  oldu u bir tüzük, o yerin en büyük mülki 
amirine verilerek dernek kurulmu , bir tüzel ki ilik kazanm  olur.  
 
Dernekler kurulu  amac na uygun olarak, çok de i ik alanlarda ve konular-
da faaliyet gösterebilirler. Toplumsal örgütlenmede önder ve örnek kurulu -
lar olarak yayg n ve bir çok i levleri vard r. Bireysel gereksinmeler ile top-
lumsal gereksinmeler aras nda çat malar ya anan ça da  toplumlardaki ö-
nemi, asla yads namaz. Bireyin kolektif ya ama uyum sa lamas na katk da 
bulundu u gibi, belirli zümrelerin seslerini duyuracaklar  bir araç olmak gibi 
bir toplumsal görev de yaparlar.  
 
Üniversitemizde de yukar daki ko ullara uygun olarak kurulmu  dernekler 
bulunmaktad r. Bu kitab n konusu da bu dernekleri okuyucusuna tan tmak-
t r. lerideki bölümlerde bu tan t m sa lanacakt r.    
 
02.04. D ER S V L TOPLUM KURULU LARI 
 
Vak f ve Dernekler d nda di er Sivil Toplum Kurulu lar  gerek kurulu  
amaçlar  ve gerekse te kilatlanma biçimleri bak m ndan farkl l klar gösterse 
de, topluma dönük çal malar  ile yine de bu ekilde an lacaklard r. Bu gru-
ba giren bu tür kurulu lar, Meslek Odalar , Barolar, Ticaret Odalar , 
Yasayla Kurulmu  Di er Kurumlar, Sendikalar, Kulüp ve Sanat Topluluk- 
lar , Spor Kulüpleri ve hatta Siyasi Partiler’dir. Bunlar n aras na daha ba ka 
kurulu lar  da koyarak, bu aray  doldurabiliriz     
 
Bu tür kurulu lar n geni  çal ma alanlar  ve ufuklar , ülkedeki her konuyu 
kapsayabilece i gibi, uluslararas  düzeyde kat l mlarla, ülkenin menfaatine 
ve tan t m na önemli katk lar  olan etkinlikler de gerçekle tirebilmektedirler. 
Bu durumda, büyük toplumsal kararlarda bunlar, etkin kurumlar olarak ülke 
için önemli görevler yapmaktad rlar. Halk  çe itli konularda yönlendirmede 
önder kurulu  olma görevini üstlenmi lerdir.Bu gibi kurumlar toplum önderi  
olarak an lmaktad r.  
 

 
 
 

 
 
 





BÖLÜM 3 

ÜN VERS TE ÖNCES  
BENZER  KURULU LAR 

[TALEBE B RL  – DERNEKLER –  
SPOR B RL  – SEND KA] 

03.01. G R

1911 den ba layan tarihi süreç içinde, günümüzdeki kurulu larla benzerlik 
gösteren dernek çal malar  oldu u görülmektedir. lk meslek okulunda,  za-
man nda, bu gibi dernek çal malar n n oldu una dair herhangi bir belgeye 
ve kayda rastlan lm  de ildir. Kald  ki Kondüktör Mekteb-i Alisi ad  ile e i-
time ba layan bu kurum, Osmanl  Devleti’nin bir okuludur. O zaman aral -

nda Cemiyet sözcü üyle birle erek kurulan bir çok topluluk oldu u bilin-
mektedir. Ancak bu okula ait bir cemiyet hakk nda bir bilgimiz yoktur.  
Devam eden süreçte, 1922 y l nda bu okul Nafia Fen Mektebi ad yla yeni-
den te kilatlanacak ve bu kez daha kapsaml  bir e itim program  uygulana-
rak, art k ülkenin daha çok gereksinmesi olan teknik insan, mühendis ve tek-
niker yeti tirmeye ba lanacakt r. Bu süreçte, Bay nd rl k Bakanl na ba l  
bir okul olup sonuçta devletin bir kurumudur ; bir Cumhuriyet okuludur. 
Ancak bu okulla do rudan ba lant l  bir dernek çal mas n n varl na rast-
lan lmam t r. Ku kusuz bu iddialar, elimizdeki kaynaklara, belgelere ve 
ula abildi imiz ar ivlere göre yap lmaktad r. Ayr ca, bu konulara bunca y l 
ilgi göstermi  bir yazar olarak, ne yaz k ki bu geçmi  zamana ait hiçbir 
kal c  yaz ya ve belgeye rastlamad m  ifade etmek isterim. 

03.02. TALEBE CEM YET  (DERNE  / B RL ) 

Bir sonraki süreç, slogan olarak, YILDIZ TEKN K olarak an lan stanbul 
Teknik Okulu’na ait olacakt r. Milli E itim Bakanl ’na ba l  bir meslek 
yüksek okulu olan Y ld z Teknik ö rencilerinin  zaman içinde ve günün ko-
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rülmektedir. Bu bilgilere ancak, ar iv çal malar ndan ve baz  ki isel an lar-
dan ve an lar mdan yararlanarak ula m  bulunuyorum. 
 
Bu kitab n konusu ile ilgili bilgilere ula man n bir yolunun da, halen ya a-
yan tan klar n an lar ndan yararlanmaktan geçti ini dü ünüyorum. Bu amaç-
la son bölümde (e er ba arabilirsem yani onlara ula abilirsem) bu konu hak-
k nda, an  sahiplerinden daha özgün bilgiler edinilebilecektir. Ancak imdi- 
lik ula abildi im birkaç bilgiyi payla arak bu süreç hakk nda baz  aç klama-
lar yapmak olanakl  olacakt r. Bu k s mda, söz konusu olan cemiyet faali- 
yetlerine  zaman zaman bizzat tan kl k yapt m  söyleyebilirim.  
 
Benim bu okulda göreve ba lama y l m 1964 tür.Yani Teknik Okul’un kuru- 
lu undan 27 y l sonra bu okulun bir üyesi olmu  oluyorum. Göreve ba la- 
d m y l bu Talebe Birli i’nin varl n  ö renmi  oldum. Benden önceki 
süreçte olanlar hakk nda da, ba kaca bilgiler yoluyla Y ld z Talebe Birli i 
ile ilgili baz  aç klamalar yapmak olanakl d r.  
 
Örne in, Ya ar Özdemir (Prof.) ‘in an lar  aras nda buna dair bilgilere ula-

lmaktad r. Kendisi MTTB.’nin Genel Ba kanl n  yapm  bir arkada m- 
d r.* Keza smet A ary lmaz (Prof.) henüz bu okulun ö rencisi iken, an la-
r nda bu cemiyete ait bilgilere de yer vermi  bulunuyor. Bu gibi tan klar n 
say s n n, çal mam süresince, artaca n  ümit etmekteyim. 
 
Y ld z Talebe Birli i ad , daha sonraki süreçte, okulun ad n n de i mesine 
ko ut olarak yenilenmi tir. Örne in elimdeki bir ar iv belgesinde bu derne-

in ad  stanbul Y ld z Teknik Okulu Talebe Cemiyeti [ .Y.T.O.T.C.] 
olarak geçmektedir.     
 
1969 y l nda n aat Odas ’n n yapm  oldu u kongre ile ilgi bir haber, 1 u-
bat 1969 günlü Oda’n n Haber Bülteni’nde yer alm t r. Bu kongreye ait tu-
tana n tümü bültende yay mlanm . Tutana n VII.sayfas nda ba l k öyle : 
 
“ .Y.T.O.Talebe Cemiyeti Temsilcisi söz ald  : [konu mac  ad  yaz lmam ] 
 
Say n Ba kan, De erli Üyeler 
st.Y.Tek.Ok. n aat ubesi Talebe Cemiyeti olarak kongrenizin hay rl  ol-  

 
* MTTB = Milli Türk Talebe Birli i 
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mas n  temenni ederim. Kongredeki konu malar birle tirici olmaktan ziyade 
bölücü olmaktad r. Her eyden önce faaliyetten memleket ve ulusumuz ç -
karlar  aç s ndan de erlendirilmelidir. Bu aç dan bak l rsa, ‘Özel Okullar’ 
meselesi kamu oyunda bütün ç plakl yla, gerek ö rencilerin (Tek.Ok. ve 
Tek.Ü.li) ara t rmalar  ve gerekse Cumhuriyet Senatosu’nun raporuyla aç k- 
l a kavu mu tur. Kamuoyu bunlar n yetersiz oldu unda hem fikirdir. Bu 
yolda yapm  oldu umuz eylemlerimizde imdiye kadar yan m zda göreme-
di imiz meslek odalar m z n imdiden sonra yapaca m z eylemlerde yan -
m zda görmeyi arzuluyoruz. Biz ö renciler olarak, meslek odalar ndan kop-
mu  durumday z. 
 
Her ö renci hareketi, belirli zümreler taraf ndan kamuoyuna yanl  aksettiri-
liyor. Ve böylece k smi meselelerden ç kar larak devrimci güçlerin birle -
mesine mani olunuyor. Bütün bunlar da gösteriyor ki, birle medikten sonra 
meseleler hallolmayacakt r. 
 
Bizler genç müh.adaylar  olarak meseleleri yak ndan izliyor ve memleket 
davalar na e iliyoruz. Yapaca n z her olumlu harekette bizleri yan n zda 
bulacak, her hususta sizlere destek ve yard mc  olaca m zdan emin olabilir- 
siniz. “ * 
 
Bu konu ma hakk nda herhangi bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Bu-
raya konulan ‘konu ma metni’ bizim için sadece bir belge niteli inde olup, 
sözünü etti imiz derne in (cemiyetin) varl na i aret edilmi  olmas ndan i-
barettir. Ancak burada dikkati çeken bir husus konu mac n n .Y.T.O. Tale- 
be Cemiyeti içinde, ayr ca bir “ n aat ubesi” ay rd ndan söz etmi  olma- 
s d r. Biliyorum ki di er bölümlerin de böyle birer Talebe Cemiyeti vard r 
ve bunlar bir araya gelerek Talebe Birli i’ni olu turmu lard r.  
 
O tarihlerde bu cemiyetlerin (derneklerin) çe itli etkinlikleri aras nda kitap 
yay n  yapt klar na tan kl k ettik. Daha çok ders kitab  türünden yay nlar ya-
parak hem ö rencilerin ders kitab  gereksinmesine katk  verilmi , hem de 
cemiyetin bu yolla gelir elde etmesi sa lanm t r. Bu konuda elimdeki somut 
tek örnek, brahim Sezginman (Prof.) taraf ndan ngilizce’den çevirisi 
yap lan D FERANS YEL VE NTEGRAL HESAP [yazar  Frank Ayres] 
adl  kitapt r. Bu kitap 1967 y l nda yay mlanm t r.   
 
* Yaz daki sözcüklere ve k saltmalara aynen sad k kal nm t r.   
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Ya ar Özdemir (Prof.) an lar n  yaz yor. Bu an lar içinde O’nun MTTB.li 
Y llar m ba l  alt nda kaleme ald  k s mda, konumuzu ilgilendiren bir 
bilgiye ula mak olanakl  ...  öyle ki, MTTB.nin DURUMU ara ba l yla 
devam eden yaz s nda Özdemir’in aç klamalar ndan bir k sm n  özetleyerek 
al nt l yorum.  
 
Uzun y llar kongre yapmayan ve baz  ki ilerin tekeli haline gelen MTTB 
yönetimi hakk nda bir dava aç ld n  anl yoruz. Dava “Genel Kurul Toplan-
t s ’n n yap lmas ” için aç lm t r. Bu konuyu hayli ayr nt l  anlatan Özde-
mir’in an s ndan, bizi ilgilendiren a a daki paragraf  almakla yetinece iz : 
... 
“ Bunun üzerine kar l kl  konu malar ve yaz malarla, Birli i bu günkü du-
rumdan kurtaramayaca m za kani olarak, Hukuk Fakültesi Talebe Derne i 
ile mü tereken bir bas n toplant s  yapt k. Böylece durumu efkar  umumiye-
ye, dolay s yla STANBUL, ANKARA, ZM R ve ERZURUM vilayetlerin-
de bulunan te kilat mensuplar na arz ettik. Böylece, durumdan haberdar olan 
dernekler, hakl  davam z  desteklemeye ba lad lar. Önce Y.E.T.O.* Talebe 
Derne i ve onu takiben Y ld z Teknik Okulu Talebe Derne i bizlere kat l-
d lar. “ ... “ Akabinde, 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, Medeni Kanunun 
57, Cemiyetler Kanunu’nun 18 ve Birlik Ana Nizamnamesi (Tüzü ün)’nin 
9. ve 10. maddelerine istinaden FEN FAKÜLTES  TALEBE DERNE , 
HUKUK FAKÜLTES  TALEBE DERNE , Y.E.T.O. TALEBE DERNE- 

 ve YILDIZ TEKN K OKULU TALEBE DERNE  ad na kongreye 
icbar davas  açt k. “  
... 
Bu davan n kazan larak kongre sürecine girildi ini, yine bu de erli hocam - 
z n an lar ndaki aç klamalar ndan anl yoruz.  
 
Bu an  parças  içinde, iki yerde, Y ld z Teknik Okulu Talebe Derne i ad -
n n geçti i görülmektedir. Bu gibi bilgiler bize, derne in varl  ve ilgi alan-
lar  hakk nda bilgiler vermektedir. Bu olay n bizzat tan  olan bir ki i ola-
rak, yaz da bir tarih verilmemi  olsa da, bunun 1960 dan hemen önceki y l-
larda gerçekle ti ini söyleyebilirim. Bunu an  sahibi de onaylam t r.  
 
Bu konuya katk da bulunacak bir ba ka an  da smet A ary lmaz (Prof.)’a 
aittir. O gerçek bir Y ld zl  olup, ö rencili ini de bu okulda, Y ld z Teknik  
 
* Y.E.T.O. = Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (semt : Sultanahmet) 
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Okulu’nda yapm t r. Okula ilk kat ld  y llara ait an lar nda, okulun talebe 
derne ine ait bilgiler vermektedir. Bu an lar n , Editörlü ünü bizzat yapt -

m ve ortak bir çal man n ürünü olan 
 

BANA YILDIZI ANLAT 
[Y ld z Teknik Üniversitesi’nin 100.Y l Kutlamas na 

Katk  çin Bir Ortak Çal ma] 
ISBN : 978-975-461-483-1 / 2011 

 
adl  kitapta bulmam z olanakl d r.* 
 
smet A ary lmaz okula1960 y l nda girmi . Kendisi Zonguldak Erkek Sa-

nat Okulu mezunu olup, stanbul Teknik Okulu’nun giri  s nav n  kazanarak 
bu okulun ö rencisi olmay  hak etmi ti.  
 
O tarihte üniversiteler (tamam  6 adettir) ve yüksek okullar ö rencilerini her 
y l kendileri açt klar  s navla seçmektedirler. Y ld z Teknik Okulu’nun ala-
ca  ö rencilerin kontenjan payla m  öyledir : % 70 oran nda Sanat ve 
Tekniker Okullar  mezunlar  ve % 30 da lise mezunlar  için ayr lm t r.  Bu-
nun içinde de ayr ca, % 50 Sanat Okullar  mezunlar  ve % 20 de Tekniker 
Okullar  mezunlar  için olmak üzere bir payla m söz konusudur. Bu ekilde 
bu okullar lehine, bir pozitif ay r mc l k yap lm  olmaktad r. Okulda, Türki- 
ye’de bir ilk olmak üzere, Ak am E itimi ad yla ikinci bir program daha uy- 
gulanarak, çal anlar için uygun bir e itim ortam  yarat lm  oluyordu.       
 
Yukar da sözü edildi i gibi, bu okulda her y l giri  s nav  yap lmaktayd  ve 
s n rl  olan kontenjan , bu s navda ba ar  gösterenler doldurabiliyordu. S -
navda ba ar l  olabilmek için aday ö rencilerin bir ön çal ma yapmas  ge-
rekiyordu. O tarihlerde bu gibi konular için henüz dershaneler yoktu. Bu ge- 
reksinmeyi gören Talebe Cemiyeti (Birli i) Giri  Kursu aç yordu. Özel-
likle de lise mezunlar n n bu kurslara daha çok gereksinmesi vard .  
 
Dernek bu i i organize ederken, i i olabildi ince ucuza getirmek için, pro-
fesyonel ö retmenler yerine, yetenekli ve amatör ö reticilere yöneliyordu. 
Ço u maddi yönden güçlü olmayan ö rencilerin kat ld  kurslar için çok az 
ücret al n yordu. te an lar ndan al nt  yapaca m z smet A ary lmaz da  
 
* a.g.e. s.13 
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bu ö reticilerden biridir. A ary lmaz okula girmeden önce bu kurslara kat -
lamam , ancak kursa kat lan arkada lar ndan yard m alm t r. Bu an larda 
dikkati çeken bir husus A ary lmaz’ n Dernek yerine Birlik ad n  kullanm  
olmas d r ve do rusunu ifade etmi tir.      
 

imdi smet A ay lmaz’ n an lar ndan al nt  yapt m metni okuyoruz : 
 
“ ... Liseliler için de Y ld z’ n giri  s navlar  kolay de ildi. Bu nedenle Okul 
Talebe Birli i taraf ndan, Sanat Okullar  ve Liseliler için okulda kurslar aç -
l rd . Mimarl k ve n aat Bölümleri’ne girecek Sanat Okullar  ve Liseliler 
için ayr  ayr  kurslar aç l rd . Toplam bir ay süren bu kurslarda Sanat Okulu 
mezunlar na Matematik ve Teknik Resim, Lise mezunu ö rencilere de Yap  
Bilgisi, Teknik Resim ö retilir ve Zincirlikuyu Sanat Okulu’nda yap  bilgisi 
uygulamas  yap l rd . Mesle e yönelik dersler, Talebe Birli i taraf ndan se-
çilen Mimarl k Bölümü ö rencileri taraf ndan verilirdi. Kurslara, Anadolu’ 
dan gelen ö rencilere, okulumuzun yurtlar nda kalma olana  sa lan rd . O-
kul yönetiminin de destekledi i bu kurslar ile yabanc  ülkelerden davet edi- 
len ö renci gruplar , okulumuzun tan t m  aç s ndan büyük önem ta makta 
idi. Mimarl k Bölümü ikinci s n f ö rencisiyken ba lay p, dört y l süreyle, 
Sanat Okulu mezunlar na ve Lise mezunlar na Teknik Resim dersi verdim. “ 
 
Do al olarak an lar devam ediyor. Di er ayr nt lar imdilik bizi daha fazla 
ilgilendirmiyor. Bu al nt dan ö reniyoruz ki Y ld z Teknik Okulu Talebe 
Birli i giri  kurslar  açmak gibi baz  etkinlikler yapm t r ; yapabilmi tir. 
Unutmamak gerekir ki bu tarihte okul, Milli E itim Bakanl ’na ba l  bir 
e itim kurumudur. Öyle anla l yor ki, bu kurslara, yabanc  ülkelerden ö -
renciler de kat l yordu.  
 
Talebe Cemiyeti (Derne i) bu gibi faaliyetlerin d nda, ö rencilerin staj, 
burs, sa l k ve kültürel etkinlikleri ile de ilgilidir. Bu gibi konularda, okul 
yönetimiyle görü üp, hem istekte bulunur hem de katk  verirdi. 
 
Yukar daki ilk örnekte, n aat Odas  kongresinde konu an Y ld z Talebe Ce-
miyeti temsilcisi, konu mas n n bir yerinde Özel Yüksek Okullar ile ilgili bir 
görü  belirtmektedir. Bu da gösteriyor ki, baz  ulusal konularla ilgilenmek- 
tedirler.  
 
3 Haziran 1969 günlü 1184 say l  yasayla stanbul Teknik Okulu, stanbul  
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Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi olarak yeniden te kilatlanm  
olup, okul art k e itime bu Akademik Kimlik ile devam edecektir.  
 
Böylece stanbul Teknik Okulu Talebe Cemiyeti ad yla ba lant l  kimli- 

ini kaybetmi  ve Akademi ile ba da k bir yeni te kilatlanma yapmak zo-
runda kalm t r. Art k stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Aka- 
demisi Ö renci Derne i‘nin kurulmas  beklentisi içinde oldu umuz y llar- 
da, 1970 li y llar n ba  itibariyle, ülkede ba layan kar kl klar, darbe giri-
imleri, yer yer ve zaman zaman alevlenen ö renci olaylar  ve sa -sol çat -

malar , ehirlerde ve kasabalarda kurtar lm  bölgeler slogan yla i gal edilen 
yerle imler, ya ma edilen kurumlar ve sokak hareketleri, ne yaz k ki ülke- 
mizde asla görmek istemedi imiz karanl k günlerin ya anmas na neden olu-
yordu. Bu ortamda kurumlar n sa l kl  çal mas  olanaks zd . Bundan henüz 
yeni kurulmu  olan Akademi de nasibini al yor ve e itim ve ö retim düzenli 
bir ekilde yap lamaz hale geliyordu. Akademide ya anan karga a ve çat - 
ma ortam , herkesi geriyor, d ar dan yap lan tecavüz ve hatta silahl  sald r - 
larda ölen ö rencilerimiz oluyordu. Baz  ö retim üyelerinin evlerinde bom-
ba patl yor, baz  hocalar taciz ediliyordu. Ölüm tehditi alan ö retim üyele- 
rinden biri de, bu sat rlar n yazar yd .    
 
Ancak bu ilgi ileriki y llarda, 1970 li y llar n ba ndan ba layarak siyasalla- 
acak ve 1970 li y llar n ortalar na do ru doruk noktas na varacakt r. Bu ka-

ranl k y llara bizzat tan kl k etmi  biriyim. O tarihlerde bu dernek sa  ya da 
sol siyasi görü lü kesimlerin eline geçecek ve bir çok yasal olmayan eyle-
min organize edildi i birer odak haline gelecektir. Bu özelli i ile art k o, bir 
Talebe Cemiyeti (Ö renci Derne i) olmaktan ç karak, siyasi fraksiyonlar ta-
raf ndan kullan lan bir araç haline gelmi tir. Böylece hem i levsel varl kla- 
r n  hem de sayg nl klar n  yitirmi lerdi.             
 
Türkiye’de, 1980 ihtilali sonras nda tüm dernek ve benzeri kurulu lar kapa-
t lm t r. Her ey sil ba tan yeniden ba layacakt r. Nitekim sadece ö renci 
dernekleri için de il, di er dernekler de 1980 den sonra yeniden ve ilk kez 
kuruluyormu  gibi bir ba lang ç yapacakt r. Bu nedenle üniversitemizdeki 
dernekler de dahil, hepsinin kurulu  y l  1980 den sonras na ait olacakt r. Bu 
uyar y  imdiden yapmakla, ileride derneklerimize ait bilgiler sunarken, bu 
konuda yanl  herhangi bir ey olmad n n gerekçesini böylece aç klam  
oluyorum. Ayr ca Y.Ö.K.’nun kurulmas yla üniversiteler için de ayn  durum 
ya and .  Var olan üniversiteler bile, 1982 y l nda yeniden kurulmu lard r.   
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03.03. AKADEM DE KURULAN SEND KA  
 
1961 Anayasas  hayli özgürlükçü, sosyal örgütlenmeye aç k, insan  öne ç -
karan, tüm iç ve d  ili kilerdeki kriterleri sil ba tan yeniden düzenleyen bir 
anlay  içeriyordu. Özellikle çal ma bar yla toplumun dinamik bir yap ya 
kavu mas  amaçlan yor, kurulan hükümetler politik olmaktan çok, Türkiye’ 
nin yeniden kurulmas na yönelik projeler için hizmet ediyorlard . Bu anaya-
san n belirgin özelliklerinden biri de i çi s n f n n yan  s ra di er çal anlara 
da Sendikal Haklar tan m  olmas yd . Bu, bütün devlet kurulu lar nda çal - 
anlar aras nda büyük heyecan ya anmas na neden olacakt . Ancak k sa bir 

süre sonra anla ld  ki bu sendikalar n dernekten pek de farklar  yoktu. Çün-
kü bir sendika denilince ilk beklenti, grev ve toplu sözle me yap labilinme- 
siydi. Yani sendikalar n, bir pazarl k gücü olmas , ancak bir yenilik say labi- 
lirdi. Oysa bundan yoksun bir sendika, ad  d nda, sadece göstermelik bir 
kurulu  olarak kalacakt . Nitekim de öyle oldu. Zaten a a da okuyaca n z 
öyküsünden, ömrünün ne kadar k sa sürdü ü de anla lacakt r. 
 
3.6.1969 tarihinde stanbul Devlet Mühendislik ve Mimarl k Akademisi 
olarak te kilatlanan Teknik Okul, böylece akademik bir kurulu  olman n ilk 
a amas na ula m  oluyordu. Her ey sil ba tan yenileniyor, ardarda ç kan 
yönetmelikler, i lerin düzenli ve kurallara ba l  olarak yürümesini sa l yor-
du. Bunlar aras nda, kurumda bir sendika kurulmas  talimat  da yer al yor- 
du. Her ey bir tarafa, bir de bunun çal malar  ba lat ld .  
 
Ba lang çta, yukar da biraz de inildi i gibi, büyük bir hayal k r kl  ya an -
yordu. Ancak anayasan n gere i olarak devletin emirlerine eklen de olsa 
uyulacakt . lk Akademi Ba kan  olan Adnan Ergeneli (Prof.), arkada lar  ile 
birlikte giri imde bulunarak bir toplant  düzenleyerek konuyu akademi men-
suplar na duyuracakt r. Konu ile ilgili bir çal ma takvimi yap lm  ve geçici 
bir Yönetim Kurulu olu turulmu tu. Ba kanl n  Adnan Ergeneli hocam z n 
yapt  bu yönetim kurulunda, an lar m  zorlayarak an msad m kadar, ya-
k n mesai arkada lar ndan Ahmet Karadeniz (Prof.) ve Necmettin Turfan 
(Prof.) ile ben de (Ö r.Gör.) görev alm t k. Ad n  an msayamad m bir üye 
daha vard . Bu çal malar 1970 y l nda ya an yordu.  
 
 Sendikaya üyeler kaydediliyor, bunun için baz  propaganda yöntemleri uy-
gulan yordu. Yine de baz  beklentiler, söylentiler ile birle tiriliyor, siyasile-
rin bu konulardaki söylemleri dikkatle izleniyordu.  
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Ayn  zamanda emsal say labilecek benzeri di er akademi ve üniversitelerde- 
ki bu tür faaliyetler hakk nda bilgiler ediniliyor, be enilen uygulamalar tak-
lit ediliyordu. Bu bir kurulu  süreciydi ve bir y l böylece geçti. Yine an la-
r mdan yola ç karak belirtebilirim ki, bu tür kurulu larla ortak toplant lar ya-
p l yor ve buralarda federatif topluluklar olu turmak gibi projeler üzerinde 
kafa yoruluyordu. Bir önemli ayr nt  da, Sendikaya, kurulu  içinde herhangi 
bir yer tahsis edilemedi i gibi, toplant lar n  da kurum içinde yapam yordu. 
Gayet iyi an ms yorum, bir y l sonunda toplanacak genel kurul için, Be ik-
ta ’ta bir lokalden yer kiralan yordu.     
 
Gerçekte bu bir y l hiç bir sendikal etkinlik yap lmadan, sadece haz rl k ve 
kurulu  çal malar  ile tamamland . Tek heyecan veren olay, o tarihteki hü-
kümette Milli E itim Bakan  olan Prof. Dr. Orhan O uz’un, Akademiye zi-
yaret için geldi inde, Sendikac lar  özel olarak kabul etmesiydi. Bu toplant -
da ben de vard m ve toplant  Sendika Ba kan  Adnan Ergeneli’nin odas nda 
gerçekle mi ti. Ama bundan hiçbir sonuç ç kmayaca  da zaten biliniyordu.     
 
Bir y l n sonunda, gerçek anlamda ilk genel kurul toplant s  yap lacakt . Sö-
zü edilen lokalde yap lan toplant  sadece yönetime talip olan ekibin yaratt  
bir heyecan d nda çok s radand . Yönetime talip olan ekibin heyecan yarat- 
mas  ise, ba kanl a talip olan Kadir Afyonkale’nin listesinde, okul yöne-
ticilerinden kimsenin yer alm  olmamas yd . Sonuçta seçim, bu listenin ka-
bul edildi ini onayl yordu. Buna göre yeni Sendika Yönetim Kurulu u ad- 
lardan olu uyordu : 
 
Ba kan  :  Kadir Afyonkale [Makine Mühendisli i]  
Üye       :  Mehmet Dalfes  [Elektrik Mühendisli i] 
Üye       :  O uz Atay [Harita-Kadastro Mühendisli i] 
Üye       :  Yavuz Aksoy [Temel Bilimler – Matematik] 
Üye       :  brahim Ar kan [Temel Bilimler – Fizik] 
 
Bu ki iler aralar nda görev bölü ümü yap yorlar ve genel sekreterli i Yavuz 
Aksoy, muhasip üyeli i O uz Atay, veznedar (para toplama ve muhafaza) 
üyeli i brahim Ar kan ile üyelerden ve sosyal i lerden sorumlu üyeli i 
Mehmet Dalfes üstleniyordu.   
 
Arka sayfadaki foto raflarda, Ba kan Kadir Afyonkale, Genel Sekreter Ya-
vuz Aksoy (kitab n yazar ) ve Muhasip O uz Atay görülüyor.  
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  Kadir AFYONKALE O uz ATAY Yavuz AKSOY  
            Ba kan Muhasip Genel Sekreter 

Bir sonraki sayfada sözü edilen, bir gecede yan p kül olan ehzade 
Burhaneddin Efendi kö kü Sendika taraf ndan tefri  edilmi ti. 
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1969 y l nda kurulan Akademi’de heyacanl  günler ya an yordu. Çünkü o-
kulun tarihinde  ilk kez akademik unvanlar konu uluyordu. Kurulu  yasas  
ve ç kar lan yönetmelik hükümleri uygulanarak, ko ullara uyanlar, profesör 
veya doçent oluyorlard . Ancak bu gerçekle irken baz  ki iler ma dur ol-
mu tu. Sendika olarak bu ma duriyet konusuna sahip ç k l yor ve ikayetleri 
ve istekleri topluyor, takipçisi olunuyordu. Bu amaçla toplant lar düzenle-
niyor ve ilk kez bu toplant daki konu malar kaydediliyordu. Konu ile Meh-
met Dalfes ilgileniyor ve yönetim kurulunda bu konuda görü meler yap l -
yordu. Sonra yönetim kurulu ad na ba kan baz  giri imlerde bulunuyor ve 
ma duriyetleri giderici çareler aran yordu. Bunlardan nas l sonuçlar al nd  ; 
bu giri imler ne kadar ba ar l  oldu tam olarak bilemiyorum. Ancak o za-
manlar bu konular n bizleri ne kadar me gul etti ini, oyalad n  bugün gibi 
an ms yorum. Sendika genel sekreteri olarak ayl k bülten yay ml yorum. O-
rada bütün bu olanlardan söz ederek üyelerimizi haberdar ediyoruz. 
 
Önemli bir giri imimiz de, sonradan bir gecede yan p kül olan ehzade Bur-
hanettin Efendi’nin kö kü ile ilgilidir. Önceki sayfada, bu kö ke ait belki de 
tek resim görülmektedir. Kö k o tarihlerde, alt kat  teksir yap lan, orta kat  
da ö retim elemanlar n n ö le yemeklerini yedikleri bir mekan olarak kulla-
n l yordu. En üst kat bo tu. Okulun bir duvar piyanosu vard  ve ona da bir 
türlü yer bulunam yordu ; itilip, kak l yordu. Bir ara elimize geçen bir toplu 
paray  de erlendirip, bu kö kün en üst kat n  misafirhane olarak tefri  ettik. 
Kendisine bir türlü yer bulamayan o piyanoyu da oraya ta d k. Gayet kon- 
forlu bir misafirhane yaratm t k. Çok az kullan ld  ; san r m iki ya da üç kez 
ve ... bir gecede bina ile birlikte bütün bu yap lanlar ve tabii piyano da böy-
lece kül olup gitti. Yöneticiler olarak hepimiz ve tabii herkes buna çok üzül-
mü tük. Kö k 1973 y l  Kas m ay nda yanm  ve daha sonra bu kö k hak-
k nda tezler yap lm t r. *        
 
Bu yönetim iki y l sürdü sürmedi, ülkedeki kar kl klar nedeniyle anayasa- 
da yap lan de i iklikler s ras nda ilk harcanan konulardan biri de bu sendi-
kala ma olmu tu. Memurlar n sendika kurmalar  kald r ld  ve böylece mev-
cut sendikalar n da kapat lmas  ve tasfiyesi süreci ba lam t . Sonuçta üç ya 
da dört y l kadar süren bu göstermelik uygulama da son buluyordu.  
 
*   smet A ary lmaz ; Bana Y ld z  Anlat ; YTÜ.Yay n , 2011, s.27   
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          03.04. SOSYAL VE SPORT F ETK NL KLER 

 
1969 y l nda Akademi olundu unda, bir k sm  Teknik Okul zaman nda var 
olup da devam eden ; bir k sm  da Akademi sürecinde kurularak etkinlik a-
lanlar  olu turan baz  sosyal giri imler hakk nda baz  bilgiler verilecektir. * 
 
Daha çok ö renciler ile ilgili olan bu etkinlik alanlar  ve birimler, sosyal da-
yan man n ve ö rencilere maddi ve manevi destek olman n en güzel örnek-
lerini sunmu tur. Çok yararl  hizmetler verilmi tir. Biricik fark yurt ile ilgili-
dir ; çünkü o kuruma ait bir birimdir. Üstelik bu Teknik Okul zaman na ait, 
geçmi te kalan bir uygulamayd . imdiki rektörlük binas  ve çukursaray n 
alt katlar  bu amaçla kullan l yordu. Yurt kapat lmadan önce, son olarak 334 
ö renci bu olanaktan yararlan yordu. Akademi olduktan sonra bu uygula- 
maya  son verildi. Buna kar n ö renciler, Kredi-Yurtlar Kurumu’ndan kredi 
almaya ba layacaklard r. Kredi-Yurtlar Kurumu 720 ö rencimize kredi ver-
mi tir. Ayr ca bir çok ö renciye yemek yard m  da yap lmaya ba lanacakt r. 
 
Bir di er hizmet sa l k alan ndad r. Teknik Okul zaman nda kurulan sa l k 
ünitesi Mediko-Sosyal, etkin ve kapsaml  bir ekilde, giderek ve geli erek 
hizmet vermeye devam edecektir. 
 
Akademi zaman nda kurulmu  olan ö renci birli i ve baz  kulüpler bulun-
maktayd . Her bölümde Ö renci Cemiyeti vard  ; bunlar birle erek Ö renci 
Birli i’ni olu turmu lard . Ancak Akademi sürecinde bunlar, gerçek kimlik-
lerini kaybetmi lerdi. S k yönetim uygulamalar  ba lay nca da kapat ld lar.  
 
Ba nda Raif Durak (Prof.)’ n bulundu u Spor Birli i ise varl n  Teknik 
Okul’dan beri devam ettirmekteydi.  
 
1980 y l nda Yavuz Aksoy (Doç.)** taraf ndan ilk kez stanbul Devlet Mü-
hendislik ve Mimarl k Akademisi Klasik Türk Musikisi Korosu kurul- 
mu tu. Bu koro Akademi zaman nda üç önemli konser vermi  ve varl n  
20 y l süreyle devam ettirmi tir.  
 
*   Yavuz Aksoy, Yüzüncü Y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi, YTÜ.Yay n , 2011, s. 104 
** Kitab n yazar  
 
 
 

 
 
 



BÖLÜM 4 

VAKIFLARIMIZ 
YILDIZ ÜN VERS TES  VAKFI 

YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  VAKFI 

04.01. VAKIFLAR NASIL KURULDU ? 

Önceden de sözü edildi i gibi, kurumlar n da vak f kurabildi ini biliyoruz. 
Önceki süreçte dernekler yard m yla yürütülen i ler, giderek farkl  boyutlara 
ula nca yeni bir aray  ba layacakt r. Üniversite olman n avantaj n  da kul-
lanarak, böyle bir aray  içine girilmi tir.  

Üniversitemizde ilk vak f kurulu u çal malar n n 1982 y l nda gerçekle ti- 
ini biliyoruz. Bunu bize en güzel ekilde sevgili hocam z Dr.Selva Ünal an-

latmaktad r. Onun “Bana Y ld z  Anlat“ adl  an  kitab ndaki, konu ile ilgili 
sat rlar n  buraya aynen al yorum.* 

“ ... Bir gün rahmetli Bedi Ilg m, ‘- Bir Vak f kural m ! ’ dedi. Elimizde çok 
az bir para vard . Vak flar Ba müdürlü ü’ne ba vurduk. Bize, ‘ Bu parayla 
Vak f kuramazs n z ! ‘ dediler ve hayli büyük bir mebla dan söz ettiler. 
Okula geldi imden beri bir al kanl m vard . Mezun olan ö rencilerin ad-
reslerini al rd m. Bende adresi olan bütün mezunlara bir yaz  yazd k. Mi-
marl k Fakültesi’nin üst kat ndaki büyük toplant  salonunda, bir toplant  ya-
p ld . Bugün gibi hat rlar m ; o miktar n kat kat üstünde para topland . En 
büyük ba  da Memduh Erdemir yapm t . Say n Tar k ehmen ve Say n 
Hüseyin Onursal’ n vakfa katk lar  çok büyük olmu tu. “ 

Böylece üniversitemizde, ilk Vak f kurulu u gerçekle tirilebilecektir. Öyle 
anla l yor ki, bunu ba ta Bedi Ilg m hocam z olmak üzere, o zaman görev 
ba nda olan yöneticilerimize borçluyuz.  

* Editör Yavuz Aksoy ; Bana Y ld z  Anlat  ; Dr.Selva Ünal’ n an lar
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Bir Vak f Kurulu u’nun nas l gerçekle ece i hakk nda, önceki sayfalar m z-
da yeteri kadar bilgi verilmi tir (Bkz. : syf. 37). Kurucu üyeleri ; Mütevelli 
Heyeti ile birlikte mal varl  ve yönetim yeri itibariyle rutin bilgilerin yan -
s ra, en önemli bilgi kayna  da hiç ku ku yok ki kurulu  amac  olacakt r. 
Bütün bunlar Vak f Senedi düzenlenerek ve onaylat larak gerçe e dönü e-
cektir. Buna a a da ayr nt l  olarak de inilecektir.  
 
Y ld z Üniversitesi 1982 y l nda kurulmu tur. Bunun hakk nda önceki bö-
lümlerimizde hayli ayr nt l  bilgi verilmi  bulunmaktad r. Y ld z Üniversi- 
tesi Vakf  da ilk kez bu ad ile kurulmu tur. Kurulu  tarihi 28 Aral k 1983 
tür. Bu 10 y ll k süreç sonunda, 1992 y l nda üniversitemiz, Y ld z Teknik 
Üniversitesi ad n  alarak, yeni bir kurulu  a amas  ya am t r. te bu de i-
im, kurum içinde aktif durumda olan Vak f ve Derneklerimizin adlar n n 

yenilenmesini gerektirecektir. Bunu yeni bir kurulu  eylemi olarak de il, ge-
nel kongrede kurumun ad n n de i tirilmesine dair bir gündem maddesinin 
oylanarak kabul edilmesi sonucu sa lanabilmektedir. Bu da öyle olmu tur. 
1992 y l  genel kongresinde al nan bir kararla vakf n ad , o tarihten itibaren, 
Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf  olarak de i tirilmi tir. Burada kurumun 
süreklili i söz konusu oldu undan, bizler için bu ayr nt  o kadar da önemli 
de ildir.     
 
04.02. VAKFIN KURULU  AMACI 
 
Vakf m z n kurulu  amac  öyle aç klanm t r : 
“ Vakf n amac , Y ld z Teknik Üniversitesi’nin geli mesi, verimlili inin art- 
mas , geni letilmesi, e itim ve ö retim düzeyinin yükseltilmesi, mali kay-
naklar n n güçlendirilmesi, ö retim elemanlar n n sorunlar n n giderilmesi, 
uygulama alan  gereksinmelerinin kar lanmas  için katk larda bulunmak ; 
mezunlar n n ili kilerini, yard m ve desteklerini sa layacak giri imlerde bu-
lunmakt r. “  
 
Bu ekilde aç klanan amaca uygun çal ma alanlar  hakk ndaki bilgiler de 
a a dad r : 
 
- Y ld z Teknik Üniversitesi yetkili organlar  ile yak n i birli i kurarak, 
Vakf n amac na uygun sorunlar  ve gereksinmeleri kar layacak ve yeterli 
mali deste i içerecek yard m ve destek programlar n  çal ma dönemi prog-
ramlar na koymak ve uygulamak  
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- Teknolojik ve ekonomik geli melere paralel olarak, Y ld z Teknik Üniver- 
sitesi’nde yeni mühendislik, ekonomi ve özellikle Avrupa Toplulu u ile di-

er bilim dallar nda ö retim birimleri aç lmas  çal malar na kat lmak, her 
türlü deste i sa lamak, yabanc  dille e itim, haz rl k kurslar  ve mesleki ge-
li me kurslar  konular nda gereken çal malar  yapmak, katk larda bulunmak  
 
- Y ld z Teknik Üniversitesi ö retim elemanlar  ile ö rencilerinin yurt içinde 
ve d nda yapacaklar  uzmanl k ve ara t rma çal malar n  desteklemek, 
teknik, teknolojik ve ekonomik konularda yapt klar  ara t rmalar, bulu lar ile 
ülke ve insanl k yarar na hizmet edenleri özendirmek ve ödüllendirmek  
 
- Y ld z Teknik Üniversitesi ö retim elemanlar  ve ö rencileri için, ö retim 
tesisleri, yurtlar, kültür ve sanat, spor, sa l k, e lence ve dinlenme, e itim ve 
kurs merkezleri, ara t rma merkezleri gibi tesisleri kurmak, kurulan tesisleri 
iktisadi i letme ya da ortakl klar arac l yla i letmek   
 
- Türk Üniversiteleri, yabanc  üniversiteler, mesleki kurulu lar, sosyal ve bi-
limsel çal malar yapan özel ve kamu kurulu lar  ile i birli i ve ortak çal -
malar yapmak, Y ld z Teknik Üniversitesi’ne yard m ve desteklerini sa la-
yacak giri imlerde bulunmak  
 
- Ö renim için maddi olanaklardan yoksun, yetenekli Türk ö rencilerine 
burs vermek, yurt içinde ve d nda yat l  ve yat s z ö renim yapmalar n  
sa lamak  
 
04.03. SON GENEL KURUL TOPLANTISI  
 
Vak f, her y l zaman  geldi inde, Y ll k Ola an Genel Kurul toplant s n  
yapar. Bu toplant larda önceden belirlenen gündem ile görü melere ve dene-
tim etkinliklerine geçilir.  
 
Vakf m z n son Genel Kurul Toplant s  29 Mart 2012 günü gerçekle mi tir. 
Üniversitemiz Oditoryumunda toplanan Vak f Genel Kurul üyeleri, sayg  
duru u ve stiklal Mar m z n okunmas ndan sonra, Genel Kurul Ba kanl k 
Divan  seçimi gerçekle tirilmi tir. Vak f Ba kan  Ahmet Turgut bir konu -
ma yaparak, çal malar  ba latm t r. Ba kan, sözü Rektörümüz Prof.Dr. 
smail Yüksek’e b rakt . Rektör, üniversitemiz tarihçesini özetleyerek, 

YTÜ’de 100.y l nedeniyle yap lan etkinliklerden ve gerçekle tirilen proje- 
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lerden söz etti. Teknoloji Geli tirme Bölgesi olu turulmas  ve Davutpa a 
Kampüsümüzde yap lan yenilikler ve geli melere ili kin bilgi verdi. 3 y l 
içinde toplam 175000 m2 in aat yap ld n  ve önümüzdeki 2 y l içersinde de 
yap lmas  planlanan projelerden söz etti.  

Di er konu mac lar s ras yla Zeynel Abidin Erdem ve Ali Co kun idi. Her 
iki konu mac  da Vakf m z n, üniversiteye sundu u katk lar için Vak f Yö-
netimine te ekkür ettikten sonra, üniversitemiz ve vakf m z taraf ndan 
verilecek bir görev olursa seve seve gerçekle tireceklerini beyan ettiler. Ali 
Co kun ayr ca, Vakf m z n çok ba ar l  i lere imza att n  söyledi.      

2011 y l  çal ma raporu, 2012 y l  çal ma program , kat l mc lara bir su-
numla tan t ld . Bu sunum s ras nda Vakf n, hisselerinin bulundu u eski ve 
yeni irketlerin ve vak f ubelerimizin çal ma raporlar , çal ma programlar  
ve mali durumlar na ili kin tüm detaylar konu uldu.  

ktisadi letmemiz, Vakf m z Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Baksi 
taraf ndan, Dora Davet kram Hizmetleri Turizm A. . Vakf m z Operasyon 
Müdürü Özlem Sonkaya taraf ndan ve YTÜ Teknoloji Transfer Merkezi 
A. . yönetim kurulu ba kan  Prof.Dr.Ahmet Topuz taraf ndan mütevelli he-
yetimize anlat ld .  

ubelerden gelen delegeler de kendi bölgelerine ait faaliyet raporlar n  genel 
kurul üyeleriyle payla t lar. Ankara ubesi Ba kan  Ahmet Sar gül ve zmir 

ubesi Ba kan  Ramiz Yavuz burada ubelerini temsil ettiler. 

Yönetim Kurulu II.Ba kan  Erdem Bekta , Vakf n gerçekle tirmek istedi i 
baz  projeler hakk nda ve Teknopark ile ilgili bir sunum yapt . Sunumlardan 
sonra söz alan üyeler, genellikle, te ekkür konu malar  yapm lard r. Top-
lant  sonras nda, Y ld z Çat ’da toplu ak am yeme i yenildi. 

04.04. MÜTEVELL  HEYET M ZDE K MLER VAR ? 

Toplant ya kat lan Mütevelli Heyeti Üyeleri unlard r : 

Ali Co kun, Naci Ka kç , Melike Çeçen, Selahattin Öner, Tar k ehmen, 
Çelik Akta , Do an Özgür, Necdet Demir, Nihat Tekin, Remzi Gülgün, 
Cengiz Gülderen, Ahmet Sar gül, Ahmet Turgut, Bahri ahin, Bedi Korun,  
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Celal Ramazano ullar , Co kun Gençerler, Do an Demirta , Ecvet Derman, 
Faruk Cömert, Çetiner Özdemir, Hasan Candan, Hikmet Toraman, Hilmi 
Baksi, Hüseyin Yolaç, lhan Ayata, lhan Selvi, smail Yüksek, Kamil Durer 
M.Emin Yurci, Mehmet Emin Türkmen, Mehmet Fikri Ünal, Mehmet Gül, 
Mehmet Seval Mükan, Muammer Alt nçekiç, Mustafa Kurt, Necmettin 
Göksel, Necmi Z rhl , Nurullah Gültekin, Osman Pezüko lu, Ömer Köseli, 
Özdemir Sönmez, Ramiz Yavuz, Seyid Gürbüz, inasi Alt ner, Tamer 
Y lmaz, Tuncer Ertan, Turan Hocao lu, Türker Çilingir, Yunus Akdeniz,  
Zeynel Abidin Erdem, Zübeyde Alk .  
 
04.05. VAKIF MERKEZ VE UBELER M Z 
 
Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf ’n n, stanbul Merkez ubesi d nda, An-
kara’da, zmir’de ve Bursa’da da ubeleri bulunmaktad r. Bunlarla ilgili bil-
giler a a dad r : 

 
STANBUL MERKEZ 

Adres    :  Barbaros Bulvar  De er Palas Apt. No.37, D.8 - BE KTA   
Telefon  :  (0-212) 2605533 
nternet  :  www.ytuv 

 
ANKARA UBES  
Adres :    Necati Bey Caddesi No.38 / 80  ; Kat 8  S hhiye – ANKARA 
Telefon :  0 312 2318916 /  0 312 2310281  /  0 312 2324753 
Faks      :  0 312 2326014 
e-posta  :  ytuv.ank.sb@gmail.com  

 
ZM R UBES  

Adres    :  Kamil Tunca Bulvar  No. 65   /  35100 Çamdibi – ZM R 
Telefon  :  0 232 4868412  /  0 232 4353004 
Faks      :  0 232 4620758 
e-posta  :  ytuvizmirsb@hotmail.com   
 
BURSA UBES  
Adres    :  Mudanya Caddesi No. 327  Kat 1 ,  Solukçu  Merkezi / Nilüfer   
                BURSA 
Telefon  :  0 224 2436767 
Faks      :  0 224 2417371 
e-posta  :  (yok) 
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04.06.  SABANCI VAKFININ KATKILARI  
 

Üniversitemiz Vakf  yan  s ra, bir di er vak f Sabanc  Vakf ’n n, kampüs- 
lerimizde yapt  katk  gözard  edilmemelidir. Özellikleri a a da s ralanm  
bu yap lar, gerek e itim ve gerekse kültür-sanat olanaklar na önemli katk  
sa lam lard r.  
 
1. evket Sabanc  Kütüphanesi 
    Y ld z Kampüsünde hizmet vermektedir. lginç bir mimarisi vard r. 1986      
y l nda hizmete girmi tir. Toplam kullan l r alan  2264 m2 olup, 2764 m2     
alan üzerine in a edilmi tir. Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon     
Daire Ba kanl  da bu binada görev yapmaktad r. Üniversitemizin yap-    
m  oldu u her türlü yay n n kay tlar  burada tutulmaktad r.  
 
2. Sad ka Sabanc  Kre i 
    Ö retim elemanlar  ve personelin çocuklar  için yap lan bu kre  (yuva) 60     
çocuk kapasiteli olup, 1990 y l nda faaliyete geçmi tir. 1 müdür, 3 ö ret-    
men ve 3 de yard mc  personel olarak 7 ki ilik bir kadrosu vard r. 
 
3. Yüksel Sabanc  Kültür Merkezi 
    Bu kültür ve Sanat Merkezi üç katl  bir bina olup, cami giri ine göre o yo-     
lun orta k sm nda yer almaktad r. 3 katl  bir bina olup, seminer ve toplant       
yap lmas na elveri li büyük bir salonu vard r ve en üst katta yer al r. Orta    
kat cadde seviyesinde olup, sergi salonu özelli indedir. Buras  da toplant     
yap lmaya elveri lidir. Derslik olarak da kullan lmaktad r. Binan n  giri i     
de buradad r. D  cephe tüm olarak camla kapl d r. Zemin kat daha çok     
atölye çal malar na uygun olup ayn  zamanda büro ve ö retim eleman-    
lar  için odalar mevcuttur. Bu bölümden de binaya, bahçe seviyesinden 
    giri  yap labilmektedir.  
 
Bu bina kre le birlikte yani 1990 y l nda in a edilmi tir. Sonraki y llarda  
Güzel Sanatlar Bölümü bu binada görevini sürdürmü tür. Bizzat yönetti im 
Üniversite Klasik Türk Musikisi Korosu’nun çal malar n  ve baz  konserle 
rimizi bu binada gerçekle tirmi tik.  
 
Sanat ve Tasar m Fakültesi kurulduktan sonra bu binan n en üst kat  bu 
Fakülteye tahsis edilmi tir. Modern Bale Bölümü derslerini burada yap-
maya ba lam t r. Kültür Merkezi hizmete devam etmektedir.  
 
 
 
 

 
 



BÖLÜM 5 

DERNEKLER M Z 

YILDIZ KORUMA VE YA ATMA DERNE  
ÇA DA  YILDIZLILAR DERNE  

YILDIZ SOSYAL H ZMETLER DERNE  
YTÜ.SPOR KULÜBÜ DERNE  

YTÜ.MEZUNLAR DERNE  
YTÜ.MEZUNLAR KOORD NATÖRLÜ Ü 

05.01. DERNEKLER M Z 

Dernek kavram  sosyalle menin anahtar sözcü üdür. Eskilerin Cemiyet de-
dikleri bu olu um, Cem = Toplam sözcü ünden türetilmi tir. “ Bir araya ge-
tirmek“ anlam nda kullan ld nda, topluluk kavram na ula l r. Bu demektir 
ki Dernek, topluluk olu turmay  hedeflemek demektir. Bunun bir de amac  
varsa, i te bir topluluk ortaya ç km  demektir. Dernekler en basit anlamda, 
halka kadar inmi  sosyal kurulu lard r. Ku kusuz her kurulu ta oldu u gibi 
derneklerin kurulu unun da bir yasal dayana  olacakt r. Önceki bir bö-
lümde, bu tür kurulu lar hakk nda, genel bilgiler verilmi tir. Bu bilgilerden 
yararlanarak her derne in kurulmas  ve kurulduktan sonra uymas  gereken 
kurallar n neler oldu u burada belirtilmi tir.   

Hiç ku ku yok ki Derneklerimiz de bu yasal olu uma uygun kurulu lard r. 
Yukar da adlar n  s ralad m z dernekleri tan t m yaz lar  bu bölümde, alt-
bölümler halinde yer alacakt r. Bu tan t m yap l rken, derneklerimizin yöne- 
ticilerinden, ayn  oranda olmasa da hayli destek ald m , kaynak olarak 
bunlar n kullan laca n  an msatmak isterim.  



64 

Bu tan t m bölümleri yap l rken yaz m düzenim öyle olacakt r : 

- Derne in kurulu u, 
- Tüzü ü, 
- Kurucular , 
- Faaliyet alanlar , hedefleri, 
- Ba arm  ya da sa lam  oldu u önemli etkinlikler, 
- Yönetim kurullar nda görev alm  üyeler, 
- Son Kongreleri. 

Derneklerimizi tan t rken buradaki beklentilerimiz ne oranda kar lanacakt r, 
bunu imdiden bilemiyorum. Bu ancak belgeler ve kaynaklar m z de erlen- 
dirildikten sonra belli olacakt r. Ancak kitab n yaz l m a amas nda da ad  
geçen kurulu lar m zla ili kilerimizi sürdürece iz. 

Kitab n yaz m  tamamland ktan sonra, burada yer alan kurulu lara onaylat l-
m  ve onlardan gelen baz  son görü ler ve istekler de kitaba yans t lm t r. 
Bu demektir ki kitap bu haliyle, ad  geçen kuru lar n denetiminden geçtikten 
sonra son eklini alm  bulunmaktad r.    

Dernekler s ralan rken bir öncelik gözetilmemi tir. E er benim tan kl ma 
güveniyorsan z, en eski kurulu tan ba layarak bir s ralama yap ld n  söyle-
yebilirim. imdi onlar  tan maya ba layal m. 



05.02.

YILDIZ KORUMA VE YA ATMA  
DERNE  

Kurulu  Y l   :  1972 

05.02.01. DERNE N KURULU U  

stanbul Teknik Okulu zaman nda kurulmu tur. Ben (kitab n yazar ), 30 Ka-
s m 1964 günü itibariyle bu kurumda göreve ba lad m zaman bu dernek 
vard . e ba lad ktan bir süre sonra da üye de olmu tum. Aidat m z  munta-
zaman yat r r, y ll k kongrelerine kat l rd m. Okulun üst düzey yönetim kad-
rosu da dernek ile ilgiliydi ve ço u zaman derne in yönetim kurulunda yö-
netimden bir ya da iki ki i mutlaka bulunurdu. Derne in, Mimarl k Fakülte- 
si’nin giri inin hemen arka k sm nda kalan, önünde küçük bir bahçesi, k vr -
larak giden bir k sa merdiveni olan beyaz boyal  ah ap kö kün giri inin tam 
kar s na gelen oda ve yan ndaki oda bu derne e tahsis edilmi ti. Dernek 
Okulun her sorununa ko ar, maddi olarak tam bir destek görevi görürdü. 
Bunlar  akl mdan geçirdi im ya da böyledir diye yazm yorum. An lar mda 
var olan ve genel kurul toplant lar nda okunan faaliyet raporlar n  ve konu-
ulan konular  an msayarak bunlar  kayda geçiyorum.  

Daha önceki bir alt bölümde de belirtti im gibi derneklerimiz, kurumun ad -
n n her de i iminde kendi adlar n  buna uydurmak üzere de i tirmek zorun- 
da kalm lard r. Ancak bu derne imiz için bu gerçekle memi tir. Kesintisiz 
38 y l bu kurumda görev yapan biri olarak, hiçbir zaman “ stanbul Devlet 
Mühendislik ve Mimarl k Akademisi Koruma ve Ya atma Derne i” ad nda 
bir dernek tan mad m ; hat rlam yorum. Peki nas l oluyor da bu derne in 
ad n n ba nda Y ld z bulunuyor. Bunu size, ancak bir karine olarak yorum-
layabilirim. stanbul Teknik Okulu, MEB.’na ba l  bu kurumun resmi ad -
d r. Ancak toplumun tan d  ad  Y ld z Teknik’tir. Topluma bu ad  ile ma-
lolmu  ; daha çok bu ad ile tan nm t r. te Derne in kurulu unda bu simge- 
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sel ad, henüz Y ld z Üniversitesi kurulmadan çok çok önce, böylece kulla-
n lmaya ba lanm t r. Amblemdeki 1972 y l na ait bir yorum getirmem ola-
naks z. Çünkü bu tarih, Akademi sürecine aittir. lerde, 1982 y l nda Y ld z 
Teknik Üniversitesi ; 1992 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi de i imleri 
ya anmas na kar n bu derne imizin ad  hiç de i memi tir. Ancak bu tüzük- 
te hiç de i iklik yap lmad  anlam na da gelmemektedir. Halen, bu ekilde 
devam etmektedir.  
 
05.02.02. FAAL YETLER  
 
Derne in amac  tüzü ünde u ekilde ifade edilmi tir : 
 
1. Üniversite ö rencilerinin ça da  geli melere uygun olarak yeti melerini 
sa lamak üzere, üniversite bütçesinden yeterli imkanlar sa lanamad  hal-
lerde ; ö renim, e itim, yönetim, spor, sosyal, sa l k ve temsil amac na 
dönük faaliyetlerin gerçekle mesine,  
 
2. Ça da  teknolojinin gerektirece i dershane, anfi, laboratuar binalar , ara -
t rma, uygulama araç ve malzemeleri ve benzer ihtiyaçlar n sa lanmas na,  
 
3. Ö retim elemanlar n n görgü ve bilgilerini art rmalar na ve bu elemanla-
r n ve personelin görevleri esnas nda kar la acaklar  zorluklar n giderilme-
sine yard m etmektir. 
 
Bu ekilde sunulan amaç k sm n n alt nda, bunlar n nas l gerçekle tirilebile- 
ce ine dair, “Derne in amaçlar n  gerçekle tirmek için dernekçe sürdürüle- 
cek çal ma konular  ve çal ma biçimleri”, maddeler halinde s ralanm t r 
(Md.4). Bunun ayr nt lar n , Tüzük ile ilgili alt-bölümde bulacaks n z.  
Bu aç klamalar nda derne imiz, a a da özetlenmi  olan faaliyetleri ger-
çekle tirmi tir : 

- Üniversitenin çe itli birimlerine, genel gider harcamalar  ve 
demirba  a-l mlar  için, y lda iki kez maddi destek vermektedir 
(ortalama 100.000  TL.).  

- Üniversite yönetimi taraf ndan talep edilen genel gider 
harcamalar  için ilgili birimlere ödeme yap lmaktad r (100.000-
200.000 TL aras ).  

- E itim – Ö retime y l k ortalama 400.000 TL  destek 
verilmektedir.  

- Y lda iki dönem, ücretsiz ÜDS Kurslar  düzenlemektedir.  
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- Üniversite temizlik ve güvenlik birimlerinde çal an personele, bayramlar- 
da, Rektörlük taraf ndan verilen hediye çeklerinin yar s , dernek taraf ndan 
kar lanmaktad r. 
- Akademik çal malar n  bilimsel toplant larda yay mlayan ve uluslararas  
kitap yazarl , kitap bölüm yazarl  bulunan üniversitemiz ö retim ele-
manlar na maddi destek verilmektedir (y ll k ortalama 150.000 TL).  
- Derne imiz ö renci bursu vermemekle birlikte, maddi konularda s k nt  
ya ayan ö rencilere maddi destek sa lamaktad r. 
- Cumhuriyet Balosu’nun gerçekle mesine maddi destek verilmektedir.  
- n aat a amas nda olan bir çok tesise maddi katk  sa lanm t r. 
- Dernek taraf ndan kurulmu  tesisler ; n aat fakültesi ö renci salonu ; Fen-
Edebiyat Fakültesi ö retim üyeleri dinlenme salonu ; Bilgisayar salonlar ’ 
n n gerçekle mesine maddi destek sa lanm t r.   
- Say lamayacak kadar çok demirba  ve sarf malzemesi al m na maddi des-
tek verilmi tir.  
 
05.02.03.DERNE N GEL RLER  
 
Derne in tüm geliri ba lardan ve üyelerin aidatlar ndan olu maktad r. Y l-
l k ortalama 450.000.00 TL geliri vard r.  
 
05.02.04. DERNE N TÜZÜ Ü 
 

YILDIZ KORUMA VE YA ATMA DERNE  TÜZÜ Ü 
 
DERNE N ADI  
Madde  1. Derne in Ad  : YILDIZ KORUMA VE YA ATMA DERNE ’ 
                  dir. A a daki tüzük maddelerinde (Dernek) ad  ile an lm t r. 
 
DERNE N MERKEZ    
Madde  2. Derne in Merkezi, stanbul ilidir. stanbul Büyük ehir Belediye- 
                  si s n rlar  içinde faaliyet gösterecektir. 
 
DERNE N AMACI 
Madde  3. Derne in amac  : 

1. Üniversite ö rencilerinin ça da  geli melere uygun olarak ye-
ti melerini sa lamak üzere üniversite bütçesinden yeterli im- 
kanlar sa lanamad  hallerde, ö renim, e itim, yönetim, spor, 
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                      sosyal, sa l k ve temsil amac na dönük 
faaliyetlerin gerçekle - 
                      mesine, 

2. Ça da  teknolojinin gerektirece i dershane, anfi, laboratuar  binalar , 
ara t rma, uygulama araç ve malzemeleri ve benzer ihtiyaçlar n 
sa lanmas na, 

3. Ö retim elemanlar n n görgü ve bilgilerini art rmalar na ve bu    
elemanlar n ve personelin görevleri esnas nda kar la acaklar  
zorluklar n giderilmesine yard m etmektir. 

 
DERNE N SÜRDÜRÜLECEK ÇALI MA 
KONULARI VE B Ç MLER  
Madde 4. Derne in amaçlar n  gerçekle tirmek için dernekçe sürdürülecek 
çal ma konular  ve çal ma biçimleri : 

1. Derne in faaliyetlerini etkinle tirebilmek için incelemeler ve ara t r-
malar yapmak, 

2. Amac n gerçekle tirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, do-
küman ve yay nlar  temin etmek, ar iv olu turmak, çal malar n  du-
yurmak için amaçlar  do rultusunda gazete, dergi, kitap gibi yay nlar 
ile üyelerine da tmak üzere çal ma ve bilgilendirme bültenleri ç kar-
mak, 

3. Yerli ve yabanc  toplant lara, kurslara, konferanslara, kongrelere, 
sempozyumlara ve panellere i tirak için gerekli giri imleri yapar ve 
üyelerinin amaçlar na uygun yurt içi ve yurtd  bilimsel derneklerle 
i birli i yap lmas n  destekler, 

4. Yeni üyelerin al nmas na ve fahri üye kazan lmas na çaba harcar, 
5. Mesleki alandaki ara t rma faaliyetlerini destekler ve bu amaç ile 

üniversiteler, kültürel ve bilimsel derneklerle i  ve güç birli ini sa lar. 
6. Amac n gerçekle tirilmesi için sa l kl  bir çal ma ortam n  sa lamak, 

her türlü teknik araç ve gereci, demirba  ve k rtasiye malzemelerini 
temin etmek, 

7. Gerekli izinler al nmak art yla, yurt içinden ve yurt d ndan ba  ka-
bul etmek,  

8. Tüzük amaçlar n n gerçekle tirilmesi için ihtiyaç duydu u gelirleri te-
min etmek amac yla, iktisadi, ticari ve sanayi i letmeler kurmak ve i -
letmek, 
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9. Üyelerin yararlanmalar  ve bo  zamanlar n  de erlendirebilmeleri için 

lokal açmak, sosyal tesis ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar  tefri  
etmek, 

10. Üyeleri aras nda be eri münasebetlerin geli tirilmesi ve devam etti-
rilmesi için, yemekli toplant lar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi 
ve e lenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkin- 
liklerden yararlanmalar n  sa lamak, 

11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ta n r, ta nmaz mal  sat n 
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve ta nmazlar üzerinde ayni 
hak (intifa, ipotek) tesis etmek, 

12. Amaçlar n  gerçekle tirmek için gerek görülmesi durumunda vak f 
kurmak, 

13. Uluslararas  faaliyette bulunmak, yurt d ndaki dernek veya kuru-
lu lara üye olmak ve bu kurulu larla proje baz nda ortak çal malar 
yapmak ve yard mla mak, 

14. Kurs, seminer, bilimsel çal malar planlanarak yap labilir ve proje 
yapt rabilir ve bunlar için yar malar açabilir, sonucu uygulayabilir, 

15. Amaç ve hizmet konular na yönelik gerekli di er çal malara, anaya-
sal ve yasal düzenle çeli meyecek her türlü etkinliklere giri ebilir. 

 
DERNE N KURUCULARI 
Madde  5. Derne in kurucular  : 
                   Ad -Soyad                     Baba Ad      D.Tar.  Unvan    Uyru u   
                 Prof.Vakkas Aykurt         As m           1328     Ö r.Üy.     T.C.  
                 Prof. hsan Koz                 Rafet           1336     Ö r.Üy.     T.C. 
                 Prof.Seyfettin Saraço lu  Hüseyin       1331    Ö r.Üy.     T.C. 
                 Ö r.Gör.Aysel U an        Nusret         1932     Ö r.Üy.     T.C.    
 
ÜYE OLMA HAKKI 
Madde  6. Derne e üye olabilmek için : 

             1.Dernekler yasas n n öngördü ü ko ullara sahip olmak, 
             2.Y ld z Teknik Üniversitesi’nde ö retim eleman  olmak, 
             3.Tüzü ün öngördü ü y ll k aidat  ödemeyi taahhüt etmek ve    
                 ödemek, 
             4.Dernekler Yasas ’n n öngördü ü belgeleri vermek gerekir. 
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    Yukar daki maddelere haiz olanlar ; Derne in amaç ve ilkelerini benimse-
yerek bu do rultuda çal may  kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzua-
t n n öngördü ü ko ullar  ta yanlar, bu derne e üye olma hakk na sahiptir.  
 
    Yukar da öngörülen ko ullara uygun olarak ba vuran adaylar n istekleri, 
Dernek Yönetim Kurulu’nda görü üldükten sonra al nan olumlu ya da olum-
suz karar aday üyeye en geç bir ay içerisinde yaz l  olarak bildirilir. Ba vu-
rusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derne in asil 
üyeleri, derne in kurucular  ile müracaatlar  üzerine üyeli e kabul edilen ki-
ilerdir. Dernek üyeleri e it haklara sahiptir. Her üyenin, derne in faaliyetle- 

rine kat lma ve yönetimine seçilme hakk  vard r.                      
 
FAHR  ÜYEL K 
Madde  7. Y ld z Teknik Üniversitesi’ne veya Y ld z Koruma ve Ya atma 
Derne ine, en az Genel Kurulun belirleyece i miktarda nakdi veya ayni ba-

ta bulunanlara Dernek Yönetim Kurulu taraf ndan fahri üyelik verilir. 
Fahri üyeler onur üyeleridir. Genel Kurul toplant lar nda oy kullanamazlar. 
Yönetim, Denetim ve Onur Kurullar na seçilemezler.   
 
ÜYEL KTEN ÇIKMA 
Madde  8. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeli in-
den ç kmak isteyenlerin üyelikten ç km  say labilmeleri için bu isteklerini 
yaz l  olarak Dernek Ba kanl na bildirmeleri yeterlidir. Üyenin istifa di-
lekçesi yönetim kuruluna ula t  anda ç k  i lemleri sonuçlanm  say l r. 
Üyelikten ayr lma, üyenin derne e olan birikmi  borçlar n  sona erdirmez. 
 
ÜYEL KTEN ÇIKARILMA 
Madde  9. Dernek üyeli inden ç kar lmay  gerektiren haller : 

             1.Dernek tüzü üne ayk r  davran larda bulunmak, 
             2.Verilen görevlerden sürekli kaç nmak, 
             3.Dernek organlar nca verilen kararlara uymamak,  
             4.Üye olma artlar n  kaybetmi  olmak. 

    Yukar da say lan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kara-
r  ile üyelikten ç kar l r. Dernek üyeli inden ç kar lanlar n Genel Kurula iti-
raz haklar  vard r. Dernekten ç kan veya ç kar lan üye, kay t defterinden si-
linir. 
 
DERNE N ORGANLARI 
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Madde 10. Derne in organlar  unlard r : 

              1. Genel Kurul 
              2. Yönetim Kurulu 
              3. Denetim Kurulu 
              4. Onur Kurulu  

 
GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 11. Genel Kurul derne in en yetkili karar organ  olup, derne e ka-
y tl  üyelerden olu ur. Ola an Genel Kurul, 2 y lda bir Ocak ay  içerisinde, 
yönetim kurulunca belirlenecek bir gün, yer ve saatte toplan r.  
    Genel Kurul : 
a) Dernek tüzü ünde belli edilen zamanlarda ola an, 
b) Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördü ü hallerde veya dernek 
üyelerinden 1/5 nin yaz l  talebi üzerine 30 içinde ola anüstü toplan r. 
     Genel Kurul toplant ya, yönetim kurulunca ça r l r. Yönetim Kurulu Ge-
nel Kurulu toplant ya ça rmazsa, üyelerden birinin ba vurusu üzerine sulh 
hakimi, 3 üyeyi Genel Kurulu toplant ya ça rmakla görevlendirir.  
 
GENEL KURULA ÇA RI USULÜ 
Madde 12. Yönetim Kurulu, dernek tüzü üne göre, Genel Kurula kat lma 
hakk  bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula kat lma hakk  bulu-
nan üyeler, en az 15 gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan 
edilmek veya yaz l  ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplant ya 
ça r l r. Bu ça r da, ço unluk sa lanamamas  sebebiyle toplant  yap lamaz-
sa, ikinci toplant n n hangi gün, saat ve yerde yap laca  da belirtilir. lk top-
lant  ile ikinci toplant  aras ndaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. 
Toplant , ço unlu u sa lanamamas  sebebinin d nda ba ka bir nedenle geri 
b rak l rsa, bu durum geri b rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk top-
lant  için yap lan ça r  usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci top-
lant n n geri b rakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yap lmas  zo-
runludur. Üyeler ikinci toplant ya, birinci f krada belirtilen esaslara göre ye-
niden ça r l r. Genel Kurul toplant s  bir defadan fazla geri b rak lamaz. 
 
GENEL KURUL TOPLANTI YER  VE TOPLANTI YETER SAYISI 
Madde 13. Genel Kurul toplant lar , dernek merkezinin bulundu u yerde 
yap l r. Genel Kurul, kat lma hakk  bulunan üyelerin salt ço unlu unun, tü-
zük de i ikli i ve derne in feshi hallerinde 2/3 ünün kat l m yla toplan r. 
Ço unlu un sa lanamamas  sebebiyle toplant n n ertelenmesi durumunda,  
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ikinci toplant da ço unluk aranmaz. Ancak bu toplant ya kat lan üye say s , 
yönetim ve denetim kurullar  üye tam say s n n 2 kat ndan az olamaz.         
 
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ 
Madde 14.  Genel Kurula kat lma hakk  bulunan üyelerin listesi toplant  ye-
rinde haz r bulundurulur. Toplant  yerine girecek üyelerin resmi makamlarca 
verilmi  kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca 
görevlendirilecek görevliler taraf ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kuru- 
lunca düzenlenen listedeki adlar  kar na imza koyarak, toplant  yerine girer- 
ler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile 
Genel Kurula kat lma hakk  bulunmayan üyeler, toplant  yerine al nmaz. Bu 
ki iler ve dernek üyesi olmayanlar, ayr  bir bölümde genel Kurul toplant s n  
izleyebilirler.  
 
Toplant  yeter say s  sa lanm sa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplant , 
yönetim kurulu ba kan  veya görevlendirece i yönetim kurulu üyelerinden 
biri taraf ndan aç l r. Toplant  yeter say s  sa lanamamas  halinde de 
yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.  
 
Aç l tan sonra, toplant y  yönetmek üzere bir ba kan ve yeteri kadar ba kan 
vekili ve yazman seçilerek divan heyeti olu turulur. Genel Kurul toplant s n- 
da yaln z gündemde yer alan maddeler görü ülür. Ancak toplant da haz r bu-
lunanlar n en az 1/10 unun görü ülmesini istedi i hususlar n da gündeme a-
l nmas  zorunludur. Dernek organlar n n seçimi için yap lacak oylamalarda, 
oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun lis-
tesindeki  isimlerinin kar lar n  imzalamalar  zorunludur. Toplant n n yöne- 
timi ve güvenli inin sa lanmas  divan ba kan na aittir. Genel Kurul, gün-
demdeki konular n görü ülerek karara ba lanmas yla sonuçland r l r. Genel 
Kurulda her üyenin bir oy hakk  vard r. ; üye oyunu ahsen kullanmak zo-
rundad r. Toplant da görü ülen konular ve al nan kararlar bir tutana a yaz - 
l r ve divan ba kan , ba kan yard mc lar  ve yazmanlar taraf ndan birlikte 
imzalan r. Toplant  sonunda tutanak ve di er belgeler yönetim kurulu ba ka-
n na teslim edilir. Yönetim Kurulu Ba kan  bu belgelerin korunmas ndan ve 
yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.  
 
Mahkemece kayy m atanmas  ve Medeni Kanunun 75.maddesinin ikinci f k-
ras na göre görevlendirilme yap lmas  halinde, bu maddede yönetim kurula 
verilen görevler, bu ki iler taraf ndan yerine getirilir.      
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GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE 

EK LLER  
Madde 15. Genel Kurulda, yönetim ve denetleme kurulu, üyelerin seçimleri 
gizli oylama ile di er konulardaki kararlar ise aksine karar al nmam sa aç k 
olarak oylan r. Gizli oylar, toplant  ba kan  taraf ndan mühürlenmi  ka tla-
r n veya oy pusulalar n n üyeler taraf ndan gere i yap ld ktan sonra içi bo  
bir kaba at lmas  ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra aç k dökümü 
yap larak belirlenen oylard r. Aç k oylamada, Genel Kurul ba kan n n belir-
tece i yöntem uygulan r.  
 
Genel Kurul kararlar , toplant ya kat lan üyelerin salt ço unlu uyla al n r. 
Fakat tüzük de i ikli i ve derne in feshi kararlar , ancak toplant ya kat lan 
üyelerin 2/3 ünün ço unlu uyla al nabilir. Usulü dairesinde yap lan davete 
ra men, Genel Kurul toplant lar na kat lmayan üyeler, kurulca verilmi  olan 
kararlar  kabul etmi  say l r.  
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 16. A a da yaz l  hususlar Genel Kurulca görü ülüp karara ba lan r  

              1.Dernek organlar n n seçimi,  
              2.Dernek tüzü ünün de i tirilmesi, 

3.Yönetim ve denetim kurullar  raporlar n n görü ülmesi ve ka-    
    rara ba lanmas ,  

              4.Yönetim kurulunca haz rlanan bütçenin görü ülüp aynen veya    
                  de i tirilerek kabul edilmesi, 
              5.Dernek için gerekli olan ta nmaz mallar n sat n al nmas  veya    
                 mevcut ta nmaz mallar n sat lmas  hususunda yönetim kuru-   
                 luna yetki verilmesi, 
              6.Yönetim kurulunca dernek çal malar  ile ilgili olarak haz rla-  
                  nacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya de i tirilerek o-   
                  naylanmas ,                         
               7.Derne in uluslar aras  faaliyette bulunmas , yurt d ndaki     
                  dernek ve kurulu lara üye olarak, kat lmas  veya ayr lmas , 
               8.Derne in feshedilmesi, 
               9.Yönetim kurulunca teklif edilen di er önerileri incelenip ka-   
                  rara ba lanmas , 
             10.Mevzuatta Genel Kurulca yap lmas  belirtilen di er görev-  
                  lerin yerine getirilmesi.  
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YÖNET M KURULUNUN TE K L  
Madde 17. Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel 
Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 (iki) y ld r. 
Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplant s nda bir kararla görev bölü ü- 
mü yaparak bir Ba kan, bir Sekreter ve bir Sayman üyeyi belirler. Yönetim 
Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi art yla her zaman toplant ya ça r labi- 
lir. Üye tamsay s n n yar s ndan bir fazlas n n haz r bulunmas  ile toplan r. 
Kararlar, toplant ya kat lan üye tam say s n n salt ço unlu u ile al n r.  
 
Yönetim Kurulu asil üyeli inden istifa veya ba ka sebeplerden dolay  bo al-
ma oldu u takdirde, Genel Kurulda ald  oy çoklu u s ras na göre yedek ü-
yelerin göreve ça r lmas  mecburidir. Gerekti inde yeniden i  bölümü ya-
p l r. Yönetim Kurulu toplant s na hakl  bir mazeret olmaks z n üst üste 3 
kez gelmeyenlerin üyelikleri dü er, yerine en geç 3 gün içinde yedek üyeler 
s ras  ile ça r l r.  
 
YÖNET M KURULUNUN GÖREVLER  
Madde 18. 1.Derne i temsil etmek veya bu hususta yönetim kurulu üyele-    
                       rinden bir veya birkaç na yetki vermek, 

               2.Gelir ve gider hesaplar na ili kin hesaplar  yapmak ve gele-  
                  cek döneme ait bütçeyi haz rlayarak Genel Kurula sunmak,  
               3.Derne in çal malar  ile ilgili yönetmelikleri haz rlayarak  

                       Genel Kurulun onay na sunmak, 
          4.Genel Kurulun verdi i yetki ile ta nmaz mal sat n almak,   
             derne e ait ta n r ve ta nmaz mallar  satmak, bina veya tesis  
             in a ettirmek, kira sözle mesi yapmak, dernek lehine rehin   
             ipotek veya ayni haklar tesis etmek, 
          5.Genel Kurulda al nan kararlar  uygulamak, 
          6.Her faaliyet y l  sonunda derne in y ll k bilanço ve yönetim  
             Kurulu çal malar n  aç klayan raporunu düzenlemek, top- 
             land unda Genel kurula sunmak, 
          7.Bütçedeki fonlar ve maddeler aras nda aktarmalar yapmak,  
          8.Derne e üye al nmas  veya üyelikten ç kar lma hususlar nda  
             karar vermek, 
          9.Derne in amac n  gerçekle tirmek için her çe it karar  almak  
             ve uygulamak, 
        10.Mevzuat n kendisine verdi i di er görevleri yapmak ve yet- 
             kileri kullanmak. 
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DENET M KURULUNUN TE K L  
Madde 19. Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel 
Kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 2 (iki) y ld r. Denetim Kurulu asil ü-
yeli inde istifa veya ba ka sebeplerden dolay  bo alma oldu u takdirde, Ge-
nel Kurulda ald  oy çoklu u s ras na göre yedek üyelerin göreve ça r lma- 
s  mecburidir.  
 
DENET M KURULUNUN GÖREVLER  
Madde 20. Denetim Kurulu, derne in tüzü ünde gösterilen amaç ve amac n 
gerçekle tirilmesi için sürdürece i belirtilen çal ma konular  do rultusunda 
faaliyet gösterip göstermedi ini, defter, dernek hesaplar n n ve kay tlar n n 
mevzuata ve dernek tüzü üne uygun olarak tutulup tutulmad n , dernek tü- 
zü ünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 y l  geçmeyen aral klarla de-
netler ve denetim sonuçlar n  bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplan-
d nda Genel Kurula sunar. Gerekti inde Genel Kurulu toplant ya ça r r. 
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kay tlar n, 
dernek yetkilileri taraf ndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, 
müesseseler ve eklentilerine girme iste inin yerine getirmesi zorunludur.   
 
ONUR KURULUNUN TE K L  
Madde 21. Onur Kurulu 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurulca 
gizli oyla seçilir. En çok oy alan Onur Kurulu ba kan  olur. Onur Kurulu asil 
üyeli inde istifa veya ba ka sebeplerden dolay  bo alma oldu u takdirde, 
Genel Kurulda ald  oy çoklu u s ras na göre yedek üyelerin göreve ça r l-
mas  mecburidir. 
 
ONUR KURULUNUN GÖREVLER  
Madde 22. Onur Kurulu, üyelerin dernek içindeki tutumlar n n birbirlerine 
kar  göstermeye mecbur olduklar , sevgi, sayg  ve beraberlik anlay na ay-
k r  hareketleri hakk nda yönetim kurulunun veya üyelerin iste i üzerine, is-
tenilen konularda raporlar haz rlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Suçun i le- 
ni  ekline göre ihtar, geçici ihraç ve ihraç karar  vermeye yetkilidir. Bu ka-
rarlar tavsiye niteli indedir. Her hangi bir konu Onur Kuruluna yaz l  olarak 
gönderilir. Konuya ait evrak ve dosya, onur kurulunca bir ay içinde tetkik ve 
karara ba lan r. Verilecek ceza kararlar , yönetim kurulunca uygulan r. Ke-
sin ihraç kararlar na, ilgilinin ilk Genel Kurula itiraz hakk  vard r. Genel ku-
rulun verece i karar kesindir.  
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BA KANIN GÖREV VE YETK LER  
Madde 23. Dernek Ba kan , derne i her surette temsil eder. Yönetim Kuru-
lu ad na hareket etmeye yetkilidir. Görevi 2 y l olup ayn  ahs n tekrar seçil-
mesi mümkündür. Ba kan, yönetim kuruluna ba kanl k eder. Derne in ve 
yönetim kurulunun naz m d r. Genel Kurul taraf ndan onaylanan bütçe ve 
faaliyetlerin dernek yarar na olmas n  temin etmekle görevlidir. Tüzü ün 
kendisine verdi i di er görevleri yapar. Ba kan n bulunmad  hallerde yeri- 
ne sekreter üye kurula ba kanl k eder. Yönetim Kurulu Ba kan  ola anüstü 
hallerde, ilk yap lacak Yönetim Kurulu toplant s nda tasdike arz etmek ar-
t yla Derne e ait paradan, Yönetim Kurulunun belirleyece i miktarda paray  
sarf etmeye mezundur.      
 
SEKRETER N GÖREV VE YETK LER  
Madde 24. 1. Dernek üyelerinin kimlikleri, giri  tarihleri, ayl k aidat tahak- 
                        kuklar  yaz lacak olan üye kay t defterini tutmak, 

               2. Yönetim Kurulu kararlar n n yaz laca  karar defterini tutmak 
3.Gelen evrak n as llar n  ve giden evrak n kopyalar n  dosyada  
   saklamak art  ile gelen ve gönderilen evrak n tarih ve say s n    
   yazaca  gelen ve giden evrak defterini tutmak, 

               4.Genel ve Yönetim Kurulu kararlar n n yerine getirilmesinde  
                       Ba kana yard mc  olmak suretiyle yaz  i lemlerini yürütmek. 
 
Dernek, Maliye ve çi leri Bakanl klar nca, ortakla a ç kar lacak yönetme- 
liklerce düzenlenen defterleri tutar. Bu defterlerin tamam n n noter tasdikli 
olmas  zorunludur. Dernek faaliyetleri hakk nda ve di er hususlarda  yöne-
tim kurulunca kararla t r lan faaliyetleri aç klar. Ba kan n bulunmad  hal-
lerde yönetim kuruluna ba kanl k eder. Dernek büro hizmetlerinin tanzim ve 
yürütülmesini temin eder. Toplant  gündemini haz rlat r. Yaz malar n usu-
lüne uygun olarak yürütülmesini temin eder. Dernek yay n organlar n n gü-
nünde yay n ve da t m n  sa lar ve bu yay nlar n yöneticisi olarak görev 
yapar. Büro personel ve hizmetlilerinin çal mas n  kontrol eder.  
 
SAYMAN ÜYEN N GÖREV VE YETK LER  
Madde 25. 1. Dernek nam na al nan bütün paralar n al nd klar  ve harcanan  
                       paralar n verildikleri yerler aç kça ve düzenli olarak yaz lm  
                       olan gelir ve gider defteri tutar, 
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                   2.Dernek gelirleri dip koçanl  ve s ra numaral  makbuzlarla   
                      al n r, sarf giderleri sarf belgeleri ile yap l r, bunlar  bütçe  
                      hesap ve bilanço defterine i ler, 
                   3.Dernek hesaplar  hakk nda Genel Kurula bilgi verir, 
                   4.Derne e ait paralar en geç 3 (üç) gün zarf nda Yönetim Ku- 
                      rulunca daha önceden tespit edilmi  bir bankaya Dernek a- 
                      d na yat r l r.  
                   5.Al nd  belgesi kay t defterini tutar, kendisine zimmetlendirilen    
                      al nd  belgelerini sayman üye numaras  en küçük olandan ba lamak   
                      ve alt alta yazmak suretiyle bu deftere kaydeder.  Dernek gelirleri  
                      al nd  belgesiyle toplan r ve giderler harcama Belgesi ile yap l r.Bu  
                      belgelerin resmi olanlar  kullan l r.Resmi olan  hemen sa lanam -  
                      yorsa en büyük mülkiye amirine onaylat larak özel bask l  al nd   
                      belgesi kullan labilir. Bu özel belgeler resmi belgeler sa land nda  
                      bunlarla de i tirilir. A-l nd  belgesinde ba ta bulunann n aç k   
                      kimli i ve imzas  bu lunur. Ba  ve ödenti toplayacak ki ileri  
                     Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar mülkiye amirine   
                      tescil ettirilir. 

 
Derne in mutemed olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder, 
dernek alacaklar n n tahsil edilmesini izler ve gere inin yap lmas n  temin e-
der. Ödeme ve tahsil fi lerinin tanzimi ve bilanço fas llar n n Genel Kurul 
karar na uygun olarak yürütülmesini sa lar. Derne e ait k ymetli evrak  mu-
hafaza eder. Acil masraflar için kasada bulunan paralar  muhafaza eder. 
Dernek gelirlerinin ço almas  halinde muhasebe kay tlar n n ücretli persone-
le yapt r lmas  mümkün olup, muhasip üye bu personelin çal mas ndan ve 
yapacaklar  hatalardan sorumludur.  
 
DERNEK UBES  
Madde 26. Derne in ubesi bulunmamaktad r. 
 
DERNE N GEL R KAYNAKLARI, ÜYE G R  VE YILLIK  
A DATLAR 
Madde 27. Derne in gelir kaynaklar  a a da say lm t r : 

1.Üye aidat  : Üye aidatlar  ve giri  aidat  her y l için Genel Ku- 
    rul taraf ndan tespit edilir. 
 2.Gerçek ve tüzel ki ilerin kendi iste i ile derne e yapt klar  ba-   

                        ve yard mlar, 
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           3.Dernekçe yap lan yay nlar, tertiplenen çay ve yemekli toplant  
               gezi ve e lence, temsil, balo, konser, spor yar mas  ve konfe- 
               rans gibi sosyal faaliyetlerden sa lanan gelirler, 
           4.Derne in mal varl ndan elde edilen gelirler, 
           5.Yard m toplama hakk ndaki mevzuat hükümlerine uygun ola- 
               rak toplanacak ba  ve yard mlar, 
           6.Amac n  gerçekle tirmek için ihtiyaç duydu u geliri temin etmek    
               amac yla giri ti i ticari faaliyetlerden elde edilen kazanç 
           7.Di er gelirler...    
 
DERNE N BORÇLANMA USULLER  
Madde 28.  Dernek, amac n  gerçekle tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek 
için ihtiyaç duyulmas  halinde yönetim kurulu karar  ile borçlanma yapabi-
lir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet al m  konular nda olabilece i gibi 
nakit olarak da yap labilir. Ancak bu borçlanma, derne in gelir kaynaklar  
ile kar lanamayacak miktarlarda ve derne i ödeme güçlü üne dü ürecek ni-
telikte yap lamaz. 
 
DERNE N Ç DENET M  
Madde 29. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu 
taraf ndan  iç denetim yap labilece i gibi, ba ms z denetim kurulu lar na da 
denetim yapt r labilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya ba ms z denetim 
kurulu lar nca denetim yap lm  olmas , denetim kurulunun yükümlülü ünü 
ortadan kald rmaz. Derne in iç denetimi, denetleme kurulu taraf ndan ger-
çekle tirilir.  
 
ORGANLARA SEÇ LENLER N DAREYE B LD R LMES  
Madde 30. Genel Kurulun yap ld  tarihten itibaren 30 gün içinde yönetim 
kurulu ba kan  taraf ndan, yönetim ve denetleme kurullar  ile derne in di er 
organlar na seçilenlerin ad  ve soyad , TC.Kimlik No., baba ad , do um yeri 
ve tarihi, mesle i ve adresi, tahsil durumu, nüfusa kay tl  oldu u yer ve di-

er evrakla birlikte bir yaz  ile mahalli en büyük mülki amirli e bildirilir. 
 
YÖNET M KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE  
TAMAMLANAMAMASI 
Madde 31. Yönetim Kurulu üye say s , bo almalar sebebiyle yedeklerin de 
getirilmesinden sonra üye tamsay s n n yar s ndan a a  dü erse, Genel Ku-
rul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu taraf ndan 1 ay  
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içinde toplant ya ça r l r. Ça r n n yap lamamas  halinde, dernek üyelerin-
den birinin ba vurmas  üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duru ma yapa-
rak, dernek üyeleri aras ndan seçece i 3 ki iyi 1 ay içinde Genel Kurulu top- 
lamakla görevlendirir.  
 
TÜZÜ ÜN NE EK LDE DE T R LECE  
Madde 32. Tüzük de i ikli i Genel Kurul karar  ile yap l r. Tüzük de i ik-
li i ancak Genel Kurul gündeminde yer alm sa veya toplant da haz r bulu-
nanlar n 1/10 nunun yaz l  iste i üzerine gündeme al narak Genel Kurulda 
görü ülür. Tüzük de i ikli inin yap lmas  için dernek üyelerinin en az 2/3 
nün toplant da haz r bulunmas  gerekir. lk toplant da bu ço unluk sa lana- 
mazsa üyeler ikinci toplant ya ça r l r. kinci toplant daki üye say s  ne 
olursa olsun tüzük de i ikli i görü ülür. Tüzük de i ikli ine ili kin karar, 
toplant ya kat lanlar n 2/3 nün oyu ile al n r. Genel Kurulda tüzük de i ikli- 

i oylamas  aç k olarak yap l r. 
 
DERNE N FESH  HAL NDE MAL VARLI ININ TASF YE EKL  
Madde 33. Dernek Genel Kurulu her zaman derne in feshine karar verebi- 
lir. Genel Kurulun derne in feshine karar verebilmesi için, tüzü e göre Ge-
nel Kurula kat lma hakk na sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2:/3 nün 
toplant da haz r olmas  gerekir. lk toplant da bu ço unluk sa lanamazsa ü-
yeler ikinci toplant ya ça r l r. kinci toplant daki üye say s  ne olursa olsun 
fesih konusu görü ülür. Feshe ili kin karar, toplant ya kat lanlar n 2/3 nün 
oyu ile al n r. Genel Kurulda fesih karar  oylamas  aç k olarak yap l r. Genel 
Kurulca fesih karar  verilince derne in feshi yönetim kurulunca 5 gün içeri-
sinde mahallin en büyük mülki amirli ine yaz  ile bildirilir.  
 
Derne in feshine karar verilmesi ile derne in mal ve para haklar n n tasfiye-
si için 3 ki ilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derne in tüm 
mal ve para haklar , Genel Kurul karar  ile tespit edilir. Karar verilememesi 
durumunda, ayn  amaçla kurulmu  olan ve üye say s  çok olan derne e in-
tikal ettirilir.            
 
HÜKÜM EKS KL  
Madde 34. Bu tüzükte belirlenmemi  hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk 
Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen ç kar lm  olan Dernekler Yönetme-
li i ile ilgili di er mevzuat n derneklerle ilgili hükümleri uygulan r.        
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Geçici Madde : lk Genel Kurulda dernek organlar  olu turulana kadar, der-
ne i temsil edecek ve dernekle ilgili i  ve i lemleri yürütecek olan mevcut 
yönetim kurulu üyeleri a a da belirtilmi tir : 
 
Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri 
Ad  – Soyad                          Görev Unvan  
Rahmi GÜÇLÜ                         Ba kan 
Hülya OBDAN                         Sekreter 
Nur BEK RO LU                    Sayman   
smail BAYER                           Üye 

Arzu Ç LL                                 Üye 
Nihan Çetin DEM REL              Üye 
Herman SEDEF                         Üye  
 
Bu tüzük, 34 (Otuz Dört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir. 
 
5.02.05. TÜZÜK HAKKINDA B R YORUM 
 
Bir önceki alt bölümde, Derne in tüzü üne tam olarak yer verilmi tir. Bu 
yaz l rken halen uygulamada oldu u anla lan tüzük metninin tamam na, bir 
çok hatal  taraflar  bulunmas na kar n sad k kal nm t r. Bu metin hakk nda 
yorum yapma gereksinmesi, yaz m ve içeri inden hareketle baz  tespitler ya-
parak, derne in geçmi ine k tutabilmek içindir. 
 
Tüzü ün dili oldukça karma k ve çeli iktir. Çünkü anla l yor ki zaman za-
man tüzük de i ikli i yap lan maddeler yeniden yaz l rken kullan lan dil, 
de i meyen maddelerdeki dilden farkl l klar göstermektedir. Bu nedenle 
1960 larda kullan lan sözcükler ile 1980 lerde kullan lan e  anlaml  farkl  
sözcükler metinde yer alabilmektedir. Derne in ad n n ba ndaki Y ld z de-

i memektedir. Bunun nedenini aç klam t m. Ama tüzü ün örne in 6. ve 7. 
maddelerinde Y ld z Teknik Üniversitesi ad n  görünce, üniversitemizin 
tarihi hakk nda biraz bilgisi olan bir ki inin, bu ad n ancak 1992 y l ndan 
sonra buraya girebilece ini bilecektir. Demek ki üniversitenin ad  de i ince, 
buna uyum sa lamak için bir tüzük de i ikli i yap ld  anla lmaktad r. 
Bunun böyle oldu unu çok önceleri aç klam t m.  
 
Bu önemli de i ikli in de i im y l n  da yine buradaki bilgilerden yola ç ka-
rak kestirmek olanakl d r. Geçici Madde bu konuda bize yeteri kadar ipucu  
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vermektedir. Burada sunulan listede yer alan yöneticiler 2005-2006 yönetim 
döneminde görev yapm lard r. Bunlara ait ayr nt lar bir alt bölümde yer ala-
cakt r. Bu y ldan sonraki ilk genel kurul toplant s , olas d r ki 2007 y l nda 
toplanacak ve bu konudaki tüzük de i ikli i bu Genel Kurul Toplant s nda 
yap lacakt r. Tüzük de i ikli inden sonraki ilk yönetim görevinin, yine ayn  
kadro taraf ndan yap ld  anla lmaktad r.   
 
Bu yorum, tüzü ü be enmek-be enmemek gibi bir kriteri asla içermedi i 
gibi, bu konularda hayli deneyim sahibi olan yazar, böyle bir hakk  olmad - 

n  da bilen sa duyulu biridir. Bu vesileyle, sadece baz  bilgilere ula mak 
ve baz  iddialara yan t olu turmak için bu yorum yap lm t r.  
 
Daha ilginç bir tespit ise u olabilir. Kitab n yazar , 1964 y l nda stanbul 
Teknik Okulu’nda göreve ba lad  zaman, bu tüzü ün neredeyse tamam na 
yak n k sm  aynen varken derne e üye olmu , bu tüzük metninin ilk eklini 
bundan 49 y l önce okumu tu. Emekli olana kadar, Derne in pek çok Genel 
Kurul toplant s na kat lm  ve oyunu kullanm t r. Yazar Derne in hiçbir or-
gan nda görev yapmam t r.                             
 
5.02.06. YÖNET MDE GÖREV ALANLAR 
 
Bu ba l k alt nda, Kurucu Üyeler ile, 1972-1973 yönetim döneminden ba -
lanarak, Derne in Yönetim Kurulu’nu olu turan üyelerin adlar  ve görev-
leri belirtilecektir. Genelde, burada ayr cal kl  olarak, sadece Ba kan ay r - 
m  yap lm  olup, Üyeler bir ekilde s ralanm lard r. Bu kitapta üyelerin s -
ras , soyad na göre düzenlenmi  olacakt r.  
 
Daha sonraki bir alt bölümde ise, burada adlar  geçen üyelerin resimleri de 
kullan larak, görev albümü düzenlenecektir.  
 
A a da, Kurucu Üyeler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, adlar yla ve görev 
yapt klar  y l ve dönem de belirtilerek an lmaktad rlar.         
 
Kurucu Üyeler 
Prof.Vakkas AYKURT 
Prof. hsan KOZ 
Prof.Dr.Seyfettin SARAÇO LU 
Ö r.Gör.Aysel U AN 
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1972-1973 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan  :  Prof.Vakkas AYKURT 
Üye        :  Prof.Dr.Mehmet DALFES 
Üye        :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye        :  Prof. hsan KOZ 
Üye        :  Prof.Dr.Seyfettin SARAÇO LU 
Üye        :  Ö r.Gör.Aysel U AN 
 
1973-1974 Yönetim Dönemi  
 
Ba kan :  Prof.Vakkas AYKURT 
Üye       :  Prof.Dr.Basri ÇET N 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof. hsan KOZ 
Üye       :  Prof.Dr.Emin Necip UZMAN 
 
1973-1974 Yönetim Dönemi [Devam] 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Muzaffer SA I MAN 
Üye       :  Prof.Dr.Burhan DEM RKUT 
Üye       :  Prof.Adnan ERGENEL  
Üye       :  Prof.Dr.Burhan TANSU   
Üye       :  Prof.Dr.Emin Necip UZMAN 
 
1974-1975 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Muzaffer SA I MAN 
Üye       :  Prof.Adnan ERGENEL  
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
Üye       :  Prof.Dr.Emin Necip UZMAN 
 
1975-1976 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Muzaffer SA I MAN 
Üye       :  Prof.Dr.Çelik AKTA  
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
Üye       :  Prof.Dr.Emin Necip UZMAN 
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1976-1977 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Muzaffer SA I MAN 
Üye       :  Prof.Dr.Çelik AKTA  
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
 
1977-1978 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Muzaffer SA I MAN 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Nevzat LHAN 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
 
1978-1979 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.R fk  ARSLAN 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Nevzat LHAN 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
 
1979-1980 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.R fk  ARSLAN 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Nevzat LHAN 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
 
1980-1981 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.R fk  ARSLAN 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Nevzat LHAN 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Prof.Dr.Sadi ULKAY 
 
 
 
 
 



84 
1981-1982 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Nevzat LHAN 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Ö r.Gör.M.Necdet V D NL O LU 
 
1982-1983 Yönetim Dönemi    
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr. .Hulusi GÜNGÖR 
Üye       :  Prof.Dr.Hakk  ÖNEL 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Ö r.Gör.M.Necdet V D NL O LU 
 
1983-1984 Yönetim Dönemi 
1984-1985 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.Hakk  ÖNEL 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Ö r.Gör.Aysel U AN 
Üye       :  Ö r.Gör.M.Necdet V D NL O LU 
 
1985-1986 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Ö r.Gör.Verda DÖNMEZ 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Prof.Dr.A.Zafer ÖZTÜRK 
Üye       :  Ö r.Gör.M.Necdet V D NL O LU 
 
1986-1987 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.Hüseyin DEM REL 
Üye       :  Prof.Dr.Hakk  ÖNEL 
Üye       :  Prof.Dr.A.Zafer ÖZTÜRK 
Üye       :  Ö r.Gör.M.Necdet V D NL O LU 
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1987-1988 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.Hüseyin DEM REL 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr. efik SARIKAYALAR 
Üye       :  Ö r.Gör.Aysel U AN 
 
1988-1989 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.Behiç ÇA AL 
Üye       :  Prof.Nurullah GÜLTEK N 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Ö r.Gör.Aysel U AN 
 
1989-1990 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.Behiç ÇA AL 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Prof.Dr. efik SARIKAYALAR 
 
1990-1991 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Suha TONER 
Üye       :  Prof.Dr.Behiç ÇA AL 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
Üye       :  Prof.Dr. efik SARIKAYALAR 
Üye       :  Ö r.Gör.Aysel U AN 
 
1991-1992 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Prof.Dr.Kadir AFYONKALE 
Üye       :  Prof.Dr.Hamit AVCI 
Üye       :  Prof.Dr.Turay GÖKÇEN 
Üye       :  Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
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1992-1993 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Prof.Dr.Hamit AVCI 
Üye       :  Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
Üye       :  Prof.Dr.Hakk  ÖNEL 
Üye       :  Prof.Dr. efik SARIKAYALAR 
Üye       :  Prof.Dr.Ni an SÖNMEZ 
 
1993-1994 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
Üye       :  Prof.Dr.Hamit AVCI 
Üye       :  Prof.Dr.Behiç ÇA AL 
Üye       :  Ö r.Gör. Tuna Eyüp KAHVEC  
Üye       :  Prof.Dr.Durul ÖREN 
Üye       :  Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 
Üye       :  Prof.Dr.Bahri AH N 
Üye       :  Doç.Dr.Nurten VARDAR 
 
1994-1995 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Hüseyin ÇAKIR 
Üye       :  Prof.Dr.Erhan ALTAN 
Üye       :  Prof.Dr.Ulvi AVCIATA 
Üye       : Ö r.Gör.Necdet ARAL 
Üye       :  Prof.Dr.Behiç ÇA AL 
Üye       :  Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ 
Üye       :  Prof.Dr.Bekir KARLIK 
Üye       :  Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
 
1995-1996 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Hüseyin DEM REL 
Üye       :  Prof.Dr.Hüseyin ÇAKIR 
Üye       :  Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
Üye       :  Ö r.Gör.Erol LOMLU 
Üye       :  Prof.Dr.Durul ÖREN 
Üye       :  Prof.Dr. irin PAKSOY 
Üye       :  Ö r.Gör.Gönül Görgülü TEK N 
Üye       :  Doç.Dr.Nurten VARDAR 
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1996-1997 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Bahri AH N 
Üye       :  Prof.Dr.Erhan ALTAN 
Üye       :  Doç.Dr.M.Emin B RPINAR 
Üye       :  Prof.Dr.Zeki Ç ZMEC O LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ahmet EKER M 
Üye       :  Prof.Dr. smail TEKE 
Üye       :  Prof.Dr.Ahmet ÜNAL 
 
1997-1998 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Bahri AH N 
Üye       :  Prof.Dr.Zeki Ç ZMEC O LU 
Üye       :  Prof.Dr.Ahmet EKER M 
Üye       :  Prof.Dr.Celal KOCATEPE 
Üye       :  Ar .Gör.Dr.Ersan ENTÜRK 
Üye       :  Prof.Dr.Hüseyin YILMAZ 
Üye       :  Prof.Dr. smail YÜKSEK 
 
1998-1999 Yönetim Dönemi 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
Üye       :  Doç.Dr.Eyüp AKARYILDIZ 
Üye       :  Ö r.Gör.Ay e Sara ALTINORDU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZDA  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Re at SARAO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Hasan TATLIPINAR 
Üye       :  Doç.Dr.Nurten VARDAR 
 
1999-2001 Yönetim Dönemi  
 
Ba kan :  Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HO BA  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZDA  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Re at SARAO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Beyza ÜSTÜN 
Üye       :  Doç.Dr.Nurten VARDAR 
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2001 ve 2002 Yönetim Dönemleri 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Arzu Ç LL  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Co kun GÜLER 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HO BA  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZDA  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Re at SARAO LU 
Üye       :  Prof.Dr.Beyza ÜSTÜN 
 
2003 ve 2004 Yönetim Dönemleri 
 
Ba kan :  Doç.Dr.Nurten VARDAR 
Üye       :  Ö r.Gör.Dr.Timur AKÇALI 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nur BEK RO LU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Arzu Ç LL  
Üye       :  Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN 
Üye       :  Ö r.Gör.Murat UÇAR 
 
2005 ve 2006 Yönetim Dönemleri 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr. smail BAYER 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nur BEK RO LU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Arzu Ç LL  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nihan Çetin DEM REL 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN 
Üye       :  Prof.Dr.Herman SEDEF 
 
2007 ve 2008 Yönetim Dönemleri 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr. smail BAYER 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nur BEK RO LU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Arzu Ç LL  
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nihan Çetin DEM REL 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN 
Üye       :  Prof.Dr.Herman SEDEF 
 
 
 
 
 
 



89 
 
2009 ve 2010 Yönetim Dönemleri 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nihat ERSOY 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Co kun GÜLER 
Üye       :  Doç.Dr.Kayhan GÜLEZ 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HO BA  
Üye       :  Prof.Dr.Nuran KARA P LEHVAR AN 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Muhammet KURULAY 
 
2011 ve 2012 Yönetim Dönemleri 
 
Ba kan :  Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Nihat ERSOY 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Co kun GÜLER 
Üye       :  Doç.Dr.Kayhan GÜLEZ 
Üye       :  Yrd.Doç.DrGürsel HO BA  
Üye       :  Prof.Dr.Nuran KARA P LEHVAR AN 
Üye       :  Yrd.Doç.Dr.Re at SARAO LU 
 
5.02.07. YÖNET M GÖREV  YAPANLARA DA R 
 
Bu alt bölümde, yukar da Yönetim Dönemleri olarak sundu umuz yönetici 
listelerinden yola ç karak, 1972 den zaman m za kadar, Dernek Yönetimi’ne 
katk  verenlerin bu katk lar n , toplu halde gösterebilmek için, yapm  oldu-

um bir çal may  sunuyorum. Böylece, bu kez ki i baz nda, ne kadar ve ne 
tür bir görev yap lm  oldu unu kolayca izlemek olana  bulunacakt r. Bura-
da, bu aç klamalarla birlikte, yap lacak bir ba ka uygulama, ad  geçenleri re-
simleriyle de tan tmak olacakt r. Görev alanlar, soyad na göre alfabetik ola-
rak s ralanacakt r.   
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____________________
Prof.Dr.Kadir AFYONKALE
Üye  :  21. Yönetim Dönemi (1991-1992) 

____________________         

____________________ 
Doç.Dr.Eyüp AKARYILDIZ
Üye : 28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 

____________________ 

Ö r.Gör.Dr.Timur AKÇALI
Üye  :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 

___________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Çelik AKTA  
Üye  :  5. Yönetim Dönemi (1975-1976) 
Üye  :  6. Yönetim Dönemi (1976-1977) 

____________________             

____________________         
Prof.Dr.Erhan ALTAN 
Üye  :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 
Üye  :  26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 

____________________ 

____________________
Ö r.Gör.Ay e Sara ALTINORDU 
Üye  :  28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 

____________________ 



92 

____________________

Prof.Dr.Necdet ARAL 
Üye  :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 

____________________     

____________________ 
Prof.Dr.R fk  ARSLAN 
Üye  :   8. Yönetim Dönemi (1978-1979) 
Üye  :   9. Yönetim Dönemi (1979-1980) 
Üye  : 10. Yönetim Dönemi (1980-1981) 

____________________  

____________________  
Prof.Dr.Hamit AVCI 
Üye  :  21. Yönetim Dönemi (1991-1992) 
Üye  :  22. Yönetim Dönemi (1992-1993) 
Üye  :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Ulvi AVCIATA 
Üye  :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 

____________________  

____________________ 
Prof. Vakkas AYKURT 
Kurucu Üye (1972) 
Ba kan  :  1. Yönetim Dönemi (1972-1973) 
Ba kan  :  2. Yönetim Dönemi (1973-1974)  

____________________ 

____________________ 
Yrd.Doç.Dr. smail BAYER 
Üye  :  32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Üye  :  33. Yönetim Dönemi (2007-2008)         

____________________ 



94 

____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Nur BEK RO LU 
Üye  :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 
Üye  :  32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Üye  :  33. Yönetim Dönemi (2007-2008) 

____________________      

____________________ 
Doç.Dr.Mehmet Emin B RPINAR 
Üye  :  26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Behiç ÇA AL 
Üye  :  18. Yönetim Dönemi (1988-1989) 
Üye  :  19. Yönetim Dönemi (1989-1990) 
Üye  :  20. Yönetim Dönemi (1990-1991) 
Üye  :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 
Üye  :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 

____________________   
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____________________ 
Prof.Dr.Hüseyin ÇAKIR 
Ba kan :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 
Üye       :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Basri ÇET N 
Üye  :  2. Yönetim Dönemi (1973-1974) 

____________________ 

____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Arzu Ç LL  
Üye  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 
Üye  :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 
Üye  :  32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Üye  :  33. Yönetim Dönemi (2007-2008) 

____________________  
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____________________ 
Prof.Dr.Zeki Ç ZMEC O LU 
Üye  :  26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________  

____________________ 
Prof.Dr.Mehmet DALFES 
Üye  :  1. Yönetim Dönemi (1972-1973) 

____________________

____________________ 
Prof.Dr.Hüseyin DEM REL 
Üye  :  16. Yönetim Dönemi (1986-1987) 
Üye  :  17. Yönetim Dönemi (1987-1988) 
Ba kan  :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 

____________________ 
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____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Nihan Çetin DEM REL 
Üye  :  32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Üye  :  33. Yönetim Dönemi (2007-2008) 

____________________        

____________________ 
Prof.Dr.Burhan DEM RKUT 
Üye  :  3. Yönetim Dönemi (1973-1974) 

____________________      

____________________ 
Ö r.Gör.Verda DÖNMEZ 
Üye  :  15. Yönetim Dönemi (1985-1986) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Ahmet EKER M 
Üye  :  26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________ 

____________________ 
Prof. Adnan ERGENEL  
Üye  :  3. Yönetim Dönemi (1973-1974) 
Üye  :  4. Yönetim Dönemi (1974-1975) 

____________________  

____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Nihat ERSOY 
Üye  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 
Üye  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Turay GÖKÇEN 
Üye  :  21. Yönetim Dönemi (1991-1992) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ 
Üye  :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 
Üye  :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 
Ba kan : 32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Ba kan : 33. Yönetim Dönemi (2007-2008)  

____________________ 

____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Co kun GÜLER 
Üye  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 
Üye  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 
Üye  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

____________________ 
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____________________ 

Doç.Dr.Kayhan GÜLEZ 
Üye  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 
Üye  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

____________________  

____________________ 
Prof.Nurullah GÜLTEK N 
Üye  :  18. Yönetim Dönemi (1988-1989) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Hulusi GÜNGÖR
Üye  :   1. Yönetim Dönemi (1972-1973) 
Üye  :   2. Yönetim Dönemi (1973-1974) 
Üye  :   6. Yönetim Dönemi (1976-1977) 
Üye  :   7. Yönetim Dönemi (1977-1978) 
Üye  :   8. Yönetim Dönemi (1978-1979) 
Üye  :   9. Yönetim Dönemi (1979-1980) 
Üye  : 10. Yönetim Dönemi (1980-1981) 
Üye  : 11. Yönetim Dönemi (1981-1982) 
Üye  : 12. Yönetim Dönemi (1982-1983)   

____________________ 
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____________________ 
Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HO BA  
Üye  :  29. Yönetim Dönemi (1999-2001) 
Üye  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 
Üye  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 
Üye  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Nevzat LHAN 
Üye  :   7. Yönetim Dönemi (1977-1978) 
Üye  :   8. Yönetim Dönemi (1978-1979) 
Üye  :   9. Yönetim Dönemi (1979-1980) 
Üye  : 10. Yönetim Dönemi (1980-1981) 
Üye  : 11. Yönetim Dönemi (1981-1982)  

____________________ 

____________________ 
Ö r.Gör.Tuna Eyüp KAHVEC  
Üye  :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Nuran KARA P LEHVAR AN 
Üye  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 
Üye  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Bekir KARLIK 
Üye  :  24. Yönetim Dönemi (1994-1995) 

____________________  

____________________ 
Prof.Dr.Celal KOCATEPE 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________ 
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Prof.Dr.Tunçer KODAMANO LU 
____________________ 

Üye  :   4. Yönetim Dönemi (1974-1975) 
Üye  :   5. Yönetim Dönemi (1975-1976) 
Üye  :   6. Yönetim Dönemi (1976-1977) 
Üye  :   7. Yönetim Dönemi (1977-1978) 
Üye  :   8. Yönetim Dönemi (1978-1979) 
Üye  :   9. Yönetim Dönemi (1979-1980) 
Üye  : 17. Yönetim Dönemi (1987-1988) 
Üye  : 19. Yönetim Dönemi (1989-1990) 
Üye  : 20. Yönetim Dönemi (1990-1991) 
Üye  : 21. Yönetim Dönemi (1991-1992)             ____________________ 

____________________ 
Prof. hsan KOZ 
Kurucu Üye (1972) 
Üye  :  1. Yönetim Dönemi (1972-1973) 
Üye  :  2. Yönetim Dönemi (1973-1974)  

____________________ 

____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Muhammet KURULAY 
Üye  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
Ba kan  :  28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 
Ba kan  :  29. Yönetim Dönemi (1999-2001) 
Ba kan  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 
Ba kan  :  34. Yönetim Dönemi (2009-2010) 
Ba kan  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

___________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Ertu rul KÜÇÜKKARAMIKLI 
Üye  :   4. Yönetim Dönemi (1975-1976) 
Üye  :   5. Yönetim Dönemi (1975-1976) 
Üye  : 22. Yönetim Dönemi (1992-1993) 
Ba kan : 23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 
Üye  : 24. Yönetim Dönemi (1994-1995)   

____________________ 

____________________ 
Ö r.Gör. Erol LOMLU 
Üye  :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 

____________________ 
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____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN 
Üye  :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 
Üye  :  32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Üye  :  33. Yönetim Dönemi (2007-2008) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Hakk  ÖNEL 
Üye  :  12. Yönetim Dönemi (1982-1983) 
Üye  :  13. Yönetim Dönemi (1983-1984) 
Üye  :  14. Yönetim Dönemi (1984-1985) 
Üye  :  16. Yönetim Dönemi (1986-1987) 
Üye  :  22. Yönetim Dönemi (1992-1993) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Durul ÖREN 
Üye  :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 
Üye  :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 

____________________ 



Yrd. Doç. Dr. Hülya ÖZDA  
Üye  :  28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 
Üye  :  29. Yönetim Dönemi (1999-2001) 
Üye  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 

____________________ 
Prof.Dr.Ya ar ÖZDEM R 

____________________ 
Üye  :   6. Yönetim Dönemi (1976-1977) 
Üye  :   7. Yönetim Dönemi (1977-1978) 
Üye  : 10. Yönetim Dönemi (1980-1981) 
Üye  : 11. Yönetim Dönemi (1981-1982) 
Üye  : 12. Yönetim Dönemi (1982-1983) 
Üye  : 13. Yönetim Dönemi (1983-1984) 
Üye  : 14. Yönetim Dönemi (1984-1985) 
Üye  : 15. Yönetim Dönemi (1985-1986) 
Üye  : 18. Yönetim Dönemi (1988-1989) 
Üye  : 19. Yönetim Dönemi (1989-1990)              ____________________    
Ba kan : 21. Yönetim Dönemi (1991-1992) 
Ba kan : 22. Yönetim Dönemi (1992-1993) 
Üye :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994)   

____________________ 

Prof.Dr.A.Zafer ÖZTÜRK 
Üye  :  15. Yönetim Dönemi (1985-1986) 
Üye  :  16. Yönetim Dönemi (1986-1987) 

____________________ 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr. irin PAKSOY 
Üye  :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 

____________________             

____________________ 
Prof.Dr.Muzaffer SA I MAN 
Ba kan  :  3. Yönetim Dönemi (1973-1974) 
Ba kan  :  4. Yönetim Dönemi (1974-1975) 
Ba kan  :  5. Yönetim Dönemi (1975-1976) 
Ba kan  :  6. Yönetim Dönemi (1976-1977) 
Ba kan  :  7. Yönetim Dönemi (1977-1978) 

____________________ 

____________________  
Prof.Dr.Seyfettin SARAÇO LU 
Kurucu Üye (1972) 
Üye  :  1. Yönetim Dönemi (1972-1973) 

____________________ 
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____________________ 
Yrd.Doç.Dr.Re at SARAO LU 
Üye  :  28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 
Üye  :  29. Yönetim Dönemi (1999-2001) 
Üye  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 
Üye  :  35. Yönetim Dönemi (2011-2012) 

____________________   

____________________ 
Prof.Dr. efik SARIKAYALAR 
Üye  :  17. Yönetim Dönemi (1987-1988) 
Üye  :  19. Yönetim Dönemi (1988-1989) 
Üye  :  20. Yönetim Dönemi (1990-1991) 
Üye  :  22. Yönetim Dönemi (1992-1993) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Herman SEDEF 
Üye  :  32. Yönetim Dönemi (2005-2006) 
Üye  :  33. Yönetim Dönemi (2007-2008) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Ni an SÖNMEZ 
Üye  :  22. Yönetim Dönemi (1992-1993) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Bahri AH N 
Üye  :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 
Ba kan : 26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________ 

____________________ 
Ar .Gör.Dr. Ersan ENTÜRK 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________ 



____________________            
Prof.Dr.Burhanettin TANSU  
Üye  :  3. Yönetim Dönemi (1973-1974) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Hasan TATLIPINAR 
Üye  :  28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr. smail TEKE 
Üye  :  26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 

____________________ 



____________________ 
Ö r.Gör.Gönül Görgülü TEK N 
Üye  :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Suha TONER 
Ba kan  :   8. Yönetim Dönemi (1978-1979) 
Ba kan  :   9. Yönetim Dönemi (1979-1980) 
Ba kan  : 10. Yönetim Dönemi (1980-1981) 
Ba kan  : 11. Yönetim Dönemi (1981-1982) 
Ba kan  : 12. Yönetim Dönemi (1982-1983) 
Ba kan  : 13. Yönetim Dönemi (1983-1984) 
Ba kan  : 14. Yönetim Dönemi (1984-1985) 
Ba kan  : 15. Yönetim Dönemi (1985-1986) 
Ba kan  : 16. Yönetim Dönemi (1986-1987) 
Ba kan  : 17. Yönetim Dönemi (1987-1988) 
Ba kan  : 18. Yönetim Dönemi (1988-1989) 
Ba kan  : 19. Yönetim Dönemi (1989-1990) 
Ba kan  : 20. Yönetim Dönemi (1990-1991)  

____________________ 
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____________________ 
Ö r.Gör.Murat UÇAR 
Üye  :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Sadi ULKAY 
Üye  :  10. Yönetim Dönemi (1980-1981) 

____________________ 

____________________ 
Ö r.Gör.Aysel U AN 
Kurucu Üye (1972) 
Üye  :   1. Yönetim Dönemi (1972-1973) 
Üye  : 13. Yönetim Dönemi (1983-1984) 
Üye  : 14. Yönetim Dönemi (1984-1985) 
Üye  : 17. Yönetim Dönemi (1987-1988) 
Üye  : 18. Yönetim Dönemi (1988-1989) 
Üye  : 20. Yönetim Dönemi (1990-1991) 

____________________ 
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____________________ 
Prof.Dr.Emin Necip UZMAN 
Üye  :  2. Yönetim Dönemi (1973-1974) 
Üye  :  3. Yönetim Dönemi (1973-1974) 
Üye  :  4. Yönetim Dönemi (1974-1975) 
Üye  :  5. Yönetim Dönemi (1975-1976) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Ahmet ÜNAL 
Üye  :  26. Yönetim Dönemi (1996-1997) 

____________________ 

____________________ 

Prof.Dr.Beyza ÜSTÜN 
Üye  :  29. Yönetim Dönemi (1999-2001) 
Üye  :  30. Yönetim Dönemi (2001-2002) 

____________________ 
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____________________ 
Doç.Dr.Nurten VARDAR 
Üye  :  23. Yönetim Dönemi (1993-1994) 
Üye  :  25. Yönetim Dönemi (1995-1996) 
Üye  :  28. Yönetim Dönemi (1998-1999) 
Üye  :  29. Yönetim Dönemi (1999-2001) 
Ba kan :  31. Yönetim Dönemi (2003-2004) 

____________________ 

____________________  
Ö r.Gör.M.Necdet V D NL O LU 
Üye  :  11. Yönetim Dönemi (1981-1982) 
Üye  :  12. Yönetim Dönemi (1982-1983) 
Üye  :  13. Yönetim Dönemi (1983-1984) 
Üye  :  14. Yönetim Dönemi (1984-1985) 
Üye  :  15. Yönetim Dönemi (1985-1986) 
Üye  :  16. Yönetim Dönemi (1986-1987) 

____________________ 

____________________ 
Prof.Dr.Hüseyin YILMAZ 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________ 
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____________________ 

Prof.Dr. smail YÜKSEK 
Üye  :  27. Yönetim Dönemi (1997-1998) 

____________________ 

5.02.08. K  ANI FOTO RAF 

Dernek Yöneticilerinin Rektör Prof.Dr. smail YÜKSEK’i ziyareti 

Dernek Yönetim Kurulu toplant  halinde 
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5.02.09. BA KANIMIZI TANIYALIM  

Derne imiz Ba kan  Prof.Dr.Kubilay KUTLU, 1951 y l nda Afyonkarahi- 
sar’da do mu tur. lk, Orta ve Lise ö renimini stanbul’da, Heybeliada’da- 
ki okullarda görmü tür. Liseden mezun olduktan sonra Yüksek Ö renimini 
stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde sürdürmü tür. kinci 

lisans dal  Matematik’tir. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ayn  üni-
versiteden alm t r.      

1978 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde Uzman olarak i e 
ba lam t r. Daha sonra s ra ile akademik alandaki a amalar  tamamlam t r. 
Uzmanl ktan Asistanl a geçi  yapan KUTLU, s ras yla Yard mc  Doçent, 
Doçent ve Profesör unvanlar n  almaya hak kazanm t r. 

KUTLU bir çok idari görevde bulunmu tur. Çe itli komisyonlarda görev 
yapm t r. Halen Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu 
üyesi olup, ayn  zamanda Fizik Bölümü Ba kanl  görevini de sürdürmek- 
tedir. Atom ve Molekül Fizi i Anabilim Dal  Ba kan d r. Fen Bilimleri Ens-
titüsü’nde Fizik Anabilim Dal  Ba kanl  görevini de üstlenmi tir.  

Fizik alan nda ve kendi ilgi alan  dahilinde, ulusal ve uluslararas  düzeyde 
bir çok makalesi yay nlanm t r ve ayr ca yay mlanm  kitaplar  da mevcut 
tur. 

KUTLU birkaç yönetim döneminde, Y ld z Koruma ve Ya atma Derne i 
Ba kanl n  yapm  olup, bu kitap kaleme al nd  s rada da, halen, bu gö-
revi yürüten Dernek Ba kan ’m zd r. 
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DERNEK BA KANIMIZ 

Prof.Dr.Kubilay KUTLU 
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05.03. 

ÇA DA  YILDIZLILAR 
DERNE  
Kurulu  Y l  : 1994 

5.03.01. DERNE N KURULU U 

Ça da  Y ld zl lar Derne i 1994 y l nda kurulmu tur. 1992 y l nda, Y ld z 
Üniversitesi’nden Y ld z Teknik Üniversitesi’ne geçi  sürecinde, geli meye 
yönelik çal malara ve çabalara destek olmak için, bu tür gönüllü kurulu la-
ra gereksinme oldu u dü ünülmü  ; Vak f ve Y ld z Koruma ve Ya atma 
Derne i’nden sonra kurulan ilk dernek olmu tur. Dernek, Y ld z Teknik Ü-
niversitesi bünyesinde kurulmu  olmakla birlikte, ba ms z bir sivil toplum 
örgütü’dür. lkeleriyle uyumlu olmak ko uluyla, di er sivil toplum kurulu -
lar yla i birli i yapabilir. 

5.03.02. KURULU  AMACI 

Derne in Kurulu  Amac  öyle aç klanm t r : 
“ Atatürk’ün önderli inde kurulmu  olan ça da  ve laik Türkiye Cumhuri- 
yeti Devletinin vatanda lar na sa lad  haklar n korunmas  ve geli tiril- 
mesi do rultusunda e itim, bilim, kültür ve sanat alan nda etkinliklerde 
bulunmak ;  
   Y ld z Teknik Üniversitesi’nin ö retim elemanlar , memurlar , mezunlar  
ve bu kurumda ö renim görmü  ki iler aras nda dayan ma ve birliktelik 
sa lamak ; 
    Ça da  e itim ve ö retimin üst düzeye yükseltilmesi, ö renci gençli in 
bar , insan sevgisi ve dayan ma duygular  ta yan, evrensel de erlere ve 
çevreye sayg l  bireyler olarak yeti tirilmesi ve topluma kazand r lmas  
do rultusunda onlar n e itsel, kültürel ve sosyo-ekonomik konulardaki so-
runlar n n çözümlerine katk da bulunmakt r.  “    
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Derne in kurulu  amac  belirtilirken, özellikle “Çal ma eksenimizde ö -
renci vard r ! “ ibaresi dikkat çekicidir. Bununla ilgili yap lan aç klama ise 
u ekildedir : “ Gençlerin (ö rencilerin) kendilerini yaln z, çaresiz ve güç-

süz hissetmelerinin, zararl  ideolojilerin ye erme ve geli mesine zemin ha-
z rlad  bilinmektedir. Bu nedenle derne imiz, ö renci gençli e ekonomik, 
sosyal ve psikolojik aç dan destek olmay  görev edinmi tir. Ö renci gençli- 

in Atatürk ve insan sevgisi ile Cumhuriyet ilkelerine ba l , toplumsal da- 
yan man n önemini kavram  gençler olarak yeti melerine, ulusal gelece i- 
miz aç s ndan büyük önem vermekteyiz. “  
 
5.03.03. DERNEK BA KANLARIMIZ 
 
Kurulu undan ba layarak, günümüze kadar bu derne i en üst düzeyde yö-
netmi  olan Dernek Ba kanlar m z, adlar  ve görev yapt klar  yönetim dö-
nemleri itibariyle a a ya ç kar lm t r : 
 
Kurucu Ba kan ve lk Yönetim Dönemi  
01.09.1994 – 20.11.1997  Prof.Dr.Esin ÇURGUNLU 
 
kinci Yönetim Dönemi 

20.11.1997 – 14.06.1999  Prof.Dr.Esin ÇURGUNLU 
 
Üçüncü Yönetim Dönemi 
14.06.1999 – 03.07.2001  Prof.Görün ARUN 
 
Dördüncü Yönetim Dönemi 
03.07.2001 – 23.06.2003  Ö r.Gör.Emrah GÜNAY 
 
Be inci Yönetim Dönemi 
23.06.2003 – 30.06.2005  Ö r.Gör.Sevtap SÖZKESEN 
 
Alt nc  Yönetim Dönemi 
30.06.2005 – 27.06.2007  Ö r.Gör.Emrah GÜNAY 
 
Yedinci Yönetim Dönemi 
27.06.2007 – 02.07.2009  Ö r.Gör.Saniye DEM REL 
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Sekizinci Yönetim Dönemi 
02.07.2009 – 20.06.2011  Ö r.Gör.Emrah GÜNAY 
 
Dokuzuncu Yönetim Dönemi 
20.06.2011 -  2013 ...        Ö r.Gör.Emrah GÜNAY 
 
5.03.04. DERNE N ÇALI MA KONULARI 
 
Dernek, amac  ve tüzü e uygunlu u do rultusunda a a da s ralanm  konu 
ve alanlarda etkinlikler düzenlemektedir. Çal ma konular  unlard r : 
- Yeni politikalar olu turmak, 
- Derne in amaç ve dü üncelerini yayma, 
- Derne i tan tma, 
- Üyelerle ili kileri geli tirme, yeni üyeler kaydetme, 
- Ba  sa lama, ba ç  bulma, 
- Anketler, veri de erlendirmeleri yapma, 
- Gelir getirici çal malar yapma : 
   [Kermes, ktisadi letmeler kurma], 
- Sosyal etkinlikler düzenleme : 
   [Kokteyl, piknik, tarihi ve kültürel amaçl  geziler, gösteri, vb.] 
- Sanatsal ve Kültürel ili kiler kurma : 
   [Sergi, konser, tiyatro, folklor, dans, edebiyat, vb.] 
- Dü ünce ve fikir örgütleriyle ili ki kurma : 
   [Konferans, kongre, panel, aç koturum, vb.]  
- E itim ve beceri kazand rma çal malar  : 
   [Kuma , ah ap, cam boyama, tak , salon danslar , amatör yat kaptanl ]. 
 
Bunlar n d nda bir de ö renci destek programlar  olarak adland r lan 
çal ma konular  vard r ki, onlar da a a da, sadece ba l klar halinde s ralan-
m lard r :  
 
- Burs verme, 
- Ö renim katk  pay na destek, 
- Acil maddi yard m, 
- Giysi, k rtasiye, araç-gereç yard m , 
-  bulma, 
- Dan manl k deste i... 
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Etkinlik alanlar  ya da çal ma konular  aras nda özellikle biri ayr ca belir- 
tilmelidir : Cumhuriyet Balosu . Her 29 Ekim günü, YTÜ.’de Dernek tara- 
f ndan Cumhuriyet Balosu düzenlenmektedir. 10 y ld r devam eden bu ba-
lo, art k geleneksel hale gelmi  bulunmaktad r.  
 
lk Cumhuriyet Balosu, 1996 y l nda Ça da  Y ld zl lar Derne i taraf ndan 

düzenlendi. Bu 2004 y l na kadar devam etti. Bu y ldan itibaren balo Rektör- 
lük ile birlikte düzenlenmeye ba land . Son birkaç y ld r balo, art k üniversi-
tenin di er dernekleri ve vakf  ile birlikte düzenlenmektedir.       
 
Ça da  Y ld zl lar Derne i’nin y llar itibariyle toplam burs deste i miktar-
lar  öyledir : 
 
2004 –  18600 TL    ;    2005 -  23660 TL ;       2006 -  25920 TL ;     
2007 –  28650 TL    ;    2008 -  30170 TL ;       2009 -  33870 TL ;       
2010 -   28125 TL   ;     2011 -  37150 TL ;       2012 -  34700 TL. 
 
5.03.05. DERNEK TÜZÜ Ü 
 

ÇA DA  YILDIZLILAR DERNE  TÜZÜ Ü 
 
DERNE N ADI  
Madde 1 – Derne in ad  : “ÇA DA  YILDIZLILAR DERNE ”dir. A a-

daki tüzük maddelerinde (Dernek) ad  ile an lm t r. 
 
DERNE N MERKEZ   
Madde 2 – Derne in merkezi, stanbul ilidir. stanbul ili s n rlar  içinde faa-
liyet gösterecektir. 
 
DERNE N AMACI 
Madde 3 – Derne in amac  ; 
a) Atatürk’ün önderli inde kurulmu  olan ça da  ve laik Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin vatanda lar na sa lad  haklar n korunmas , geli tirilmesi do rultu- 
sunda laik ve ça da  ekilde e itim, kültür ve sanat alan nda etkinliklerde 
bulunmak ; 
b) Y ld z Teknik Üniversitesi’nin Akademik ve dari personeli ile bu kurum- 
dan emekli olmu  ö retim elemanlar , memurlar , mezunlar  ve bu kurumda 
ö renim görmü  ki iler aras nda dayan ma ve birliktelik sa lamak ;  
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c) Ça da  e itim ve ö retimin üst düzeyde yükseltilmesi, ö renci gençli in 
bar , insan sevgisi ve dayan ma duygular  ta yan, evrensel de erlere ve 
çevreye sayg l  bireyler olarak yeti tirilmesi ve topluma kazand r lmas  do -
rultusunda onlar n e itsel, kültürel ve sosyoekonomik konulardaki sorunla- 
r n n çözümlerine katk da bulunmakt r.  
 
DERNE N SÜRDÜRÜLECEK ÇALI MA KONULARI VE  
B Ç MLER  
 
Madde 4 – a) Derne in faaliyetlerinin etkinle tirilmesi ve geli tirilmesi için 
inceleme ve ara t rmalar yapmak, 
b) Amac n gerçekle tirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, dokü-
man ve yay nlar  temin etmek, dokümantasyon merkezi olu turmak, çal -
malar n  duyurmak için amaçlar  do rultusunda gazete, dergi kitap gibi ya-
y nlar ile üyelerine da t lmak üzere çal ma ve bilgilendirme bültenleri ç -
karmak,  
c) Amaç ve faaliyetleri için özel bir yay n ç kararak tan t m bilgi ileti im ve 
akademik geli meyi sa layacak çal malar  yapmak, 
d) Yerli, yabanc  toplant lar  kurslara konferanslara kongrelere sempozyum-
lara ve panellere i tirak için gerekli giri imleri yapmak ve üyelerinin amaç-
lar na uygun yurt içi ve yurtd  bilimsel derneklerle i  birli i yapmas n  des-
teklemek, 
e) Yeni üyelerin al nmas na ve fahri üye kazan lmas na çaba harcamak, 
f) Üyelerin ve halk n istifadesi için kütüphaneler kurmak, bilgisayar prog-
ramlar  haz rlamak ve haz rlatmak, 
g) Mesleki alanlardaki ara t rma faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla 
üniversiteler kültürel ve bilimsel derneklerle i  ve güç birli ini sa lamak, 
h) Kongre, konferans, seminer, panel ve kurs gibi bilimsel ve kültürel etkin-
likler düzenlemek, 
i) Her türlü ara t rma ve çal may  te vik etmek, yar malar düzenlemek, 
ödüller vermek, 
j) Spor alan nda e itsel etkinliklerde bulunmak, 
k) Ö rencilere sosyo-ekonomik destek sa lamak üzere ayni ve nakdi yar-
d mda bulunmak, burs, bar nma yeri, i  olanaklar  ve yurt sa lamak,   
l) Amac n gerçekle tirilmesi için sa l kl  bir çal ma ortam n  sa lamak, her 
türlü teknik araç ve gereci, demirba  ve k rtasiye malzemelerini temin etmek 
m) Gerekli izinler almak art yla yard m toplamak ve yurt içinden ve d n-
dan ba  kabul etmek, 
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n) Tüzük amaçlar n n gerçekle tirilmesi için ihtiyaç duydu u gelirleri temin 
etmek amac yla iktisadi, ticari ve sanayi i letmeler kurmak ve i letmek,  
o) Üyelerinin yararlanmalar  ve bo  zamanlar n  de erlendirebilmeleri için 
lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlar  tefri  etmek, 
p) Üyeleri aras nda be eri münasebetlerin geli tirilmesi ve devam ettirilmesi 
için yemekli toplant lar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve e lenceli 
etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanma-
lar n  sa lamak,  
q) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan ta n r, ta nmaz mal sat n almak, 
satmak, kiralamak, kiraya vermek ve ta nmazlar üzerinde ayni hak tesis et-
mek, 
r) Amaçlar n  gerçekle tirmek için gerek görülmesi durumunda vak f kur-
mak, federasyon kurmak ve kurulu bir federasyona kat lmak, 
s) Uluslararas  faaliyette bulunmak, yurt d ndaki dernek veya kurulu lara 
üye olmak ve bu kurulu larla proje baz nda ortak çal malar yapmak veya 
yard mla mak, 
t) Üyelerin hukuki haklar n n tan nmas n  ve korunmas n  sa lamak, 
u) Üyelerin hak ve menfaatleri için idari ve yasal giri imlerde bulunmak, da-
va açmak, üyelerine maddi ve hukuki yard m sa lamak, 
v) Ta nmaz mal sat n almak, gerekti inde ta nmaz mallar n  kiraya vermek 
veya satmak, edindi i ta nmaz mallar üzerinde ayni haklar (intifa, ipotek, 
irtifak) tesis etmek ve bunlar  terkin emek, 
w) Dernek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde il ve ilçelerde ge-
rek görülen yerlerde genel kurul karar yla ubeler ve temsilcilikler açabilir,   
x) Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde in aat yapt rmak,   
y) Amaç ve hizmet konular na yönelik gerekli di er çal malar ve anayasal 
ve yasal düzenle çeli meyecek her türlü etkinliklere giri mek. 
 
ÜYE OLMA HAKKI 
Madde 5 – a) Fiil ehliyetine sahip, 
                   b) 18 ya n  bitirmi , 
                   c) Y ld z Teknik Üniversitesinde akademik ve idari personel ile   

      Y ld z Teknik Üniversitesi ve sonradan YTÜ.’ne dönü mü     
       tüm yüksek ö retim kurumlar ndan mezun olmu , mezun ol-   
       mad  halde bu kurumlarda belli bir süre ö renim görmü ,  
       bu kurumlarda çal m  ve bu kurumlardan emekli olmu  ki-   
       iler  

                   d) En az 2 dernek üyesi taraf ndan tavsiye edilmi  olmak. 
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Yukar daki maddelere haiz olanlar, Derne in amaç ve ilkelerini benimse- 
yerek bu do rultuda çal may  kabul eden ve üyelik için Dernekler Mevzua- 
t n n öngördü ü ko ullar  ta yanlar bu derne e üye olma hakk na sahiptir.   
Dernek ba kanl na yaz l  olarak yap lacak üyelik ba vurusu, dernek yöne- 
tim kurulunca en çok otuz gün içinde karara ba lan r ve sonuç yaz yla ba -
vuru sahibine bildirilir. Ba vurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan def-
tere kaydedilir. Derne in as l üyeleri, derne in kurucular  ile müracaatlar  
üzerine üyeli e kabul edilen ki ilerdr. 
 
Dernek üyeleri e it haklara sahiptir. Her üyenin, derne in faaliyetlerine ve 
yönetimine kat lma hakk  vard r.  
 
FAHR  ÜYEL K 
Madde 6 – Derne in amac na uygun üstün hizmeti geçmi  ve derne e 
maddi ve manevi bak mdan önemli destek bulunanlar yönetim kurulu karar  
ile Fahri Üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplant lar na 
kat labilir ancak oy kullanamazlar. Dilek ve temennilerde bulunabilirler. 
 
ÜYEL KTEN ÇIKMA 
Madde 7 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yaz l  
olarak bildirmek kayd yla, dernekten ç kma hakk na sahiptir. Üyenin istifa 
dilekçesi yönetim kuruluna ula t  anda ç k  i lemleri sonuçlanm  say l r. 
Ayr lma, üyenin derne e olan birikmi  borçlar n  sona erdirmez.  
 
ÜYEL KTEN ÇIKARILMA 
Madde 8 – Dernek üyeli inden ç kar lmay  gerektiren haller : 
                   a) Dernek tüzü üne ayk r  davran larda bulunmak, 
                   b) Verilen görevleri yerine getirmemek, 
                   c) Yaz l  ikazlara ra men üyelik aidat n  bir y l içinde ödememek,  
                   d) Dernek organlar nca verilen kararlara uymamak, 
                   e) Üye olma artlar n  kaybetmi  olmak. 
 
Yukar da say lan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar  
ile üyelikten ç kar l r. Dernekten ç kan veya ç kar lanlar, üye kay t defterin-
den silinir ve dernek malvarl nda hak iddia edemez. 
 
Dernek üyeli inden ç kar lanlar n genel kurula itiraz haklar  vard r.  
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DERNE N ORGANLARI 
Madde 9 – Derne in organlar  unlard r : 
                   a) Genel Kurul 
                   b) Yönetim Kurulu 
                   c) Denetleme Kurulu 
 
Dernek ba ka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara, genel kurul ve 
denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumluluklar  devredilemez. 
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI 
Madde 10 – Genel Kurul derne in en yetkili karar organ  olup, derne e 
kay tl  üyelerden olu ur. Ola an Genel Kurul, iki y lda bir HAZ RAN  ay  
içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplan r. 
Genel Kurul : 
a) Dernek tüzü ünde belli edilen zamanlarda ola an,  
b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü ü hallerde veya dernek ü- 

yelerinden be te birinin yaz l  iste i üzerine otuz gün içinde ola anüstü 
toplan r. Genel Kurul toplant ya yönetim kurulunca ça r l r. 

Yönetim Kurulu, genel kurulu toplant ya ça rmazsa, üyelerden birinin ba -
vurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplant ya ça rmakla gö-
revlendirir. 
 
GENEL KURULA ÇA RI USULÜ 
Madde 11 – Yönetim Kurulu, dernek tüzü üne göre genel kurula kat lma 
hakk  bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula kat lma hakk  bulu-
nan üyeler, en az on be  gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gaze-
tede ilan edilmek veya yaz l  ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle 
toplant ya ça r l r. Bu ça r da ço unluk sa lanamamas  sebebiyle toplant  
yap lamazsa, ikinci toplant n n hangi gün, saat ve yerde yap laca  da belir-
tilir. lk toplant  ile ikinci toplant  aras ndaki süre yedi günden az, altm  
günden fazla olamaz. 
 
Toplant , ço unluk sa lanamamas  sebebinin d nda ba ka bir nedenle geri 
b rak l rsa, bu durum geri b rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk top-
lant  için yap lan ça r  usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci top-
lant n n geri b rakma tarihinden itibaren en geç alt  ay içinde yap lmas  zo-
runludur. Üyeler ikinci toplant ya, birinci f krada belirtilen esaslara göre ye-
niden ça r l r. Genel Kurul toplant s  bir defadan fazla geri b rak lamaz.       
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GENEL KURUL TOPLANTI YER  VE TOPLANTI YETER SAYISI 
Madde 12 – Genel Kurul toplant lar , dernek merkezinin bulundu u yerde 
yap l r. Genel Kurul, kat lma hakk  bulunan üyelerin salt ço unlu unun, tü-
zük de i ikli i ve derne in feshi hallerinde üçte ikisinin kat l m yla toplan r. 
Ço unlu un sa lanamamas  sebebiyle toplant n n ertelenmesi durumunda i-
kinci toplant da ço unluk aranmaz. Ancak, bu toplant ya kat lan üye say s , 
yönetim ve denetim kurullar  üye tam say s n n iki kat ndan az olamaz.     
 
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ 
Madde 13 – Genel Kurula kat lma hakk  bulunan üyelerin listesi toplant  
yerinde haz r bulundurulur. Toplant  yerine girecek üyelerin resmi makam-
larca verilmi  kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kuru-
lunca görevlendirilecek görevliler taraf ndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim 
kurulunca düzenlenen listedeki adlar  kar s na imza koyarak toplant  yerine 
girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar 
ile genel kurula kat lma hakk  bulunmayan üyeler toplant  yerine al nmaz. 
Bu ki iler ve dernek üyesi olmayanlar, ayr  bir bölümde genel kurul toplan-
t s n  izleyebilirler. 
 
Toplant  yeter say s  sa lanm sa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant  
yönetim kurulu ba kan  veya görevlendirece i yönetim kurulu üyelerinden 
biri taraf ndan aç l r. Toplant  yeter say s  sa lanamamas  halinde ise yöne- 
tim kurulunca bir tutanak düzenlenir.  
 
Aç l tan sonra, toplant y  yönetmek için bir ba kan ve yeteri kadar ba kan 
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti olu turulur. Genel kurul toplant - 
s nda yaln z gündemde yer alan konular görü ülür. Ancak toplant da haz r 
bulunanlar n en az onda birinin görü ülmesini istedi i hususlar n da günde-
me al nmas  zorunludur. Dernek organlar n n seçimi için yap lacak oylama-
larda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazi-
run listesindeki isimlerinin kar lar n  imzalamalar  zorunludur. 
 
Toplant n n yönetimi ve güvenli inin sa lanmas  divan ba kan na aittir. Ge-
nel Kurul, gündemdeki konular n görü ülerek karara ba lanmas yla sonuç-
land r l r. Genel kurulda her üyenin bir oy hakk  vard r ve üye oyunu ahsen 
kullanmak zorundad r. Toplant da görü ülen konular ve al nan kararlar bir 
tutana a yaz l r ve divan ba kan , divan ba kan yard mc lar  ve yazmanlar 
taraf ndan birlikte imzalan r. Toplant  sonunda, tutanak ve di er belgeler yö- 
 
 
 
 
 
 



128 
 
netim kurulu ba kan na teslim edilir. Yönetim kurulu ba kan  bu belgelerin 
korunmas ndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim et-
mekten sorumludur. Mahkemece kayy m atanmas  veya Medeni Kanunun 
75.maddesinin ikinci f kras na göre görevlendirilme yap lmas  halinde, bu 
maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu ki iler taraf ndan yerine ge-
tirilir.  
 
GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE  

EK LLER  
Madde 14 – Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçim-
leri gizli oylama ile di er konulardaki kararlar ise aksine karar al nmam sa 
aç k olarak oylan r.Gizli oylar, toplant  ba kan  taraf ndan mühürlenmi  ka-

tlar n veya oy pusulalar n n üyeler taraf ndan gere i yap ld ktan sonra içi 
bo  bir kaba at lmas  ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra aç k dö-
kümü yap larak belirlenen oylard r. Aç k oylamada, genel kurul ba kan n n 
belirtece i yöntem uygulan r. Genel Kurl kararlar , toplant ya kat lan üyele- 
rin salt ço unlu uyla al n r. u kadar ki, tüzük de i ikli i ve derne in feshi 
kararlar , ancak toplant ya kat lan üyelerin üçte iki ço unlu uyla al nabilir. 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 15 – A a da yaz l  hususlar genel kurulca görü ülüp karara ba -
lan r : 
a) Dernek organlar n n seçilmesi, 
b) Dernek tüzü ünün de i tirilmesi, 
c) Yönetim ve denetleme kurullar  raporlar n n görü ülmesi ve karara ba -
lanmas , 
d) Yönetim kurulunca haz rlananbütçenin görü ülüp aynen veya de i tirile-
rek kabul edilmesi, 
e) Derne in gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve ube açma ve kapatma 
konusunda karar almak ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,  
f) Dernek için gerekli olan ta nmaz mallar n sat n al nmas  veya mevcut ta-

nmaz mallar n sat lmas  hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
g) Yönetim kurulunca dernek çal malar  ile ilgili olarak haz rlanacak yönet-
melikleri inceleyip aynen veya de i tirilerek onaylanmas , 
h) Dernek yönetim ve denetim kurullar n n kamu görevlisi olmayan ba kan 
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile 
dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yol-
luk miktarlar n n tespit edilmesi, 
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i) Derne in federasyona kat lmas  ve ayr lmas , 
j) Derne in uluslararas  faaliyette bulunmas , yurt d ndaki dernek ve kuru- 
lu lara üye olarak kat lmas  veya ayr lmas ,  
k) Derne in fesh edilmesi, 
l) Yönetim kurulunca teklif edilen önerilerin incenip karara ba lanmas , 
m) Mevzuatta genel kurulca yap lmas  belirtilen di er görevlerin yerine ge-
tirilmesi.  
 
YÖNET M KURULUNUN TE K L  
Madde 16 – Yönetim kurulu, 7 (yedi) as l ve 5 (be ) yedek üye olarak genel 
kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunun görev süresi 2 (iki) y ld r. 
 
Yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplant s nda bir kararla görev bölü ümü 
yaparak bir Ba kan, bir Ba kan Yard mc s , bir Genel Sekreter, bir Sayman ve 
üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi art yla her 
zaman toplant ya ça r labilir. Üye tam say s n n yar s ndan bir fazlas n n 
haz r bulunmas  ile toplan r. Kararlar, toplant ya kat lan üye tam say s n n salt 
ço unlu u ile al n r. 
 
Yönetim kurulu as l üyeli inden istifa veya ba ka sebeplerden dolay  bo al- 
ma oldu u takdirde genel kurulda ald  oy çoklu u s ras na göre yedek üye- 
lerin göreve ça r lmas  mecburidir. Yönetim kurulu toplant s na hakl  bir 
mazeret olmaks z n üst üste üç kez gelmeyenlerin üyelikleri dü er, yerine en 
geç üç gün içinde yedek üyeler s ras  ile ça r l r. 
 
YÖNET M KURULUNUN GÖREVLER  
Madde 17 – a) Derne i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir 
veya birkaç na yetki vermek, 
b) Gelir ve gider hesaplar na ili kin hesaplar  yapmak ve gelecek döneme ait 
bütçeyi haz rlayarak genel kurula sunmak, 
c) Derne in çal malar  ile ilgili yönetmelikleri haz rlayarak genel kurulun 
onay na sunmak, 
d) Genel kurulun verdi i yetki ile ta nmaz mal sat n almak, derne e ait ta n r 
ve ta nmaz mallar  satmak, bina veya tesis in a ettirmek, kira sözle -mesi 
yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek, 
e) Genel kurulda al nan kararlar  uygulamak, 
f) Dernek ubelerinin ve temsilciliklerinin aç lmas yla genel kurulun onay n n 
al nmas ndan sonra ube veya temsilcilik kurucular na yetki vermek, 
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g) Her faaliyet y l  sonunda derne in y ll k bilanço ve yönetim kurulu çal -
malar n  aç klayan raporu düzenlemek, topland nda genel kurula sunmak, 
h) Bütçedeki fonlar ve maddeler aras nda aktarmalar yapmak, 
i) Derne e üye al nmas  veya üyelikten ç kar lma hususlar nda karar vermek 
j) Derne in amac n  gerçekle tirmek için her çe it karar  almak ve uygu-
lamak, 
k) Mevzuat n kendisine verdi i di er görevleri yapmak ve yetkileri kullan- 
mak. 
 
DENET M KURULUNUN TE K L  
Madde 18 – Denetim kurulu 3 (üç) as l ve 3 (üç) yedek üye olarak genel ku-
rulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 2 (iki) y ld r. Denetim kurulu as l üyeli- 

inde, istifa veya ba ka sebeplerden dolay  bo alma oldu u takdirde genel 
kurulda ald  oy çoklu u s ras na göre yedek üyelerin göreve ça r lmas  
mecburidir. 
 
DENET M KURULUNUN GÖREVLER  
Madde 19 – Denetim kurulu, derne in tüzü ünde gösterilen amaç ve amac n 
gerçekle tirilmesi için sürdürece i belirtilen çal ma konular  do rultusunda 
ve dernek tüzü üne uygun olarak tutulup tutulmad n , dernek tüzü ünde 
tespit edilen esas ve usullere göre ve bir y l  geçmeyen aral klarla denetler ve 
denetim sonuçlar n  bir rapor halinde yönetim kuruluna ve topland nda 
genel kurula sunar. Gerekti inde genel kurulu toplant ya ça r r. Denetim 
kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kay tlar n, dernek 
yetkilileri taraf ndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesse- 
seler ve eklentilerine girme iste inin yerine getirilmesi zorunludur. 
 
BA KANIN GÖREV VE YETK LER  
Madde 20 – Dernek Ba kan  derne i her surette temsil eder. Yönetim Kuru- 
lu ad na hareket etmeye yetkilidir. Görev süresi iki y l olup ayn  ahs n tekrar 
seçilmesi mümkündür. Ba kan, yönetim kuruluna ba kanl k eder. Derne in ve 
yönetim kurulunun naz m d r. Genel kurul taraf ndan onaylanan bütçe ve 
faaliyetlerin ve ube çal malar n n dernek yarar na olmas n  temin etmekle 
görevlidir. ubelerdeki vaki olacak taleplerin merkez yönetim kurulunda mü-
zakere ve uygulanmas n  sa lar. Tüzü ün kendisine verdi i di er görevleri 
yapar. Ba kan n bulunmad  hallerde yerine Ba kan Yard mc s  vekalet eder. 
Ba kan yard mc s n n bulunmad  hallerde yerine Genel Sekreter kurula ba -
kanl k eder. 
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BA KAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETK LER  
Madde 21 -  Ba kan n bulunmad  hallerde ba kana vekalet eder. Dernek 
genel önetiminde ba kana yard mc  olur. Derne e ait tesisler oldu u takdir-de 
bunlar n denetimini sa lar ve dernek yarar na olan çal malarda ba kana 
yard mc  olur. Ba kan n bulunmad  hallerde kurula ba kanl k eder. 
 
GENEL SEKRETER N GÖREV VE YETK LER  
Madde 22 – Dernek faaliyetleri hakk nda ve di er hususlarda yönetim kuru- 
lunca kararla t r lan faaliyetleri aç klar. Ba kan ve ba kan yard mc s n n bu-
lunmad  hallerde yönetim kuruluna ba kanl k eder. Dernek büro hizmetle-  
rinin tanzim ve yürütülmesini temin eder. Toplant  gündemini haz rlat r. Ya-
z malar n usulüne uygun olarak yürütülmesini temin eder. Dernek yay n or- 
ganlar n n gününde yay n ve da t m n  sa lar ve bu yay nlar n yöneticisi ola-
rak görev yapar. Büro personel ve hizmetlilerinin çal malar n  kontrol eder. 
 
SAYMAN ÜYEN N GÖREV VE YETK LER  
Madde 23 – Sayman üye dernek gelir ve giderlerinin kayd n  yapar. Derne- 

in mutemedi olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder. Der- 
nek alacaklar n n tahsil edilmesini izler ve gere inin yap lmas n  temin eder. 
Ödeme ve tahsil fi lerinin tanzimi ile bilanço fas llar n n genel kurul karar - 
na uygun olarak yürütülmesini sa lar. Derne e ait k ymetli evrak  muhafaza 
eder. Acil masraflar için kasada bulunan paralar  muhafaza eder. Dernek ge-
lirlerinin ço almas  halinde muhasebe kay tlar n n ücretli personele yapt r l- 
mas  mümkün olup muhasip üye bu personelin çal mas ndan ve yapacaklar  
hatalardan sorumludur. 
 
DERNE N TEMS LC L K VE UBE AÇMASI 
Madde 24 – Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul karar yla 
temsilcilik ve ube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki veri- 
len en az üç ki ilik kurucular kurulu taraf ndan ubenin aç laca  yerin en 
büyük mülki amirli ine yaz l  müracaat yap l r. Mülki amirli e ube kurulu  
bildirimi ve gerekli belgeler verilir. Temsilcili in adresi, yönetim kurulu ka-
rar yla temsilci olarak görevlendirilen ki i veya ki iler taraf ndan, o yerin 
mülki idare amirli ine yaz l  olarak bildirilir. ubeler temsilcilik açamaz. 
 

UBELER N KURULU U VE HUKUKSAL DURUMU 
Madde 25 – ube açmaya yetkili k l nanlar, kurucular n ad ve soyadlar n , 
baba adlar n , do um yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlar n , ikametgah ve  
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uyruklar n , ube merkezi ile adresini iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini 
de eklerler. Bu bildirim ile ube kurulu u tamamlanm  olur. 
 

ubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gere ince derne e ba l , dernek mer-
kezi ile ili kileri ve karar yetkileri “ ube yönetmeli i” hükümleri ile belirlen- 
mi  ; varl  ve haklar  dernek bünyesine dahil ; dernek hizmet ve amaç ko-
nular  do rultusunda Yönetim Kurulu karar  ile özerk faaliyetleri yapmakla 
görevli ve yetkili, tüm i lemlerinden do an hak ve borçlar ndan ötürü derne-

in sorumlu oldu u, ba ms z konutlu dernek iç organ d r. 
 

ubeler, Dernek Genel Kurulu’nda seçilmi  ve do al delegelerle temsil edi-lir. 
ubelerin yönetim kurulu ba kanlar  do al delege olarak ve ube genel 

kurullar nda her 10 üye ad na seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak 
temsilen Genel Kurul’a kat lma hakk na sahiptir. 
 
Bu tüzü ün dernek tüzel ki ili ine ili kin di er hükümleri de ube kapsa-
m nda ve ubeye ili kin geçerli olarak uygulan r. Uygulamaya ve merkez ube 
ili kilerine dair hükümler, dernek yönetim kurulunca mevzuat ve tüzük 
hükümlerine uygun olarak haz rlanacak ubeler yönetmeli inde gösterilir. 
 

UBELER N ORGANLARI ; GÖREV VE YETK LER  
Madde 26 – ubelerin organlar  ile görev ve yetkileri a a da belirtilmi tir : 
A- ube Genel Kurulu : ubeye kay tl  ve aidatlar n  ödemi  üyelerin kat l- 
mas  ile iki y lda bir toplan r. Toplant  en geç merkez genel kurulu toplant - 
s ndan 2 ay önce gerçekle tirmek zorundad r. ube genel kurulunun toplant  
ilkeleri, ça r  yöntemleri, ola anüstü toplant  ile görev ve yetkileri hakk nda 
ube kapsam nda ve ubeye ili kin olarak bu tüzü ün genel kurulla ilgili 10, 

11, 12, 23, 14 ve 15maddeleri k yasen uygulan r.  
B- ube Yönetim Kurulu : ube Genel kurulu’nda gizli oyla seçilen 5 asil ve 
5 yedek üyeden olu ur. Görev bölü ümü ve çal ma biçimleri ile görev ve 
yetkileri hakk nda ube kapsam nda ve ubeye ili kin olarak tüzü ün yöne-tim 
kurulu ile ilgili 16. ve 17.maddeleri k yasen uygulan r. 
C-Denetleme Kurulu : ube Genel :Kurulu’nda gizli oyla seçilen üç asil ve 
üç yedek üyeden olu ur. Görev bölü ümü ve çal ma biçimleri ile görev ve 
yetkileri hakk nda ube kapsam nda ve ubeye ili kin olarak bu tüzü ün 
Denetleme Kurulu ile ilgili 18.ve 19.maddeler k yasen uygulan r. 
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DERNE N GEL R KAYNAKLARI 
Madde 27 – Derne in gelir kaynaklar  a a da say lm t r : 
a – Üye aidat  :  Üye aidatlar  ve giri  aidat  her y l Genel Kurul taraf ndan 
tespit edilir.   
b – Gerçek ve tüzel ki ilerin kendi iste iyle derne e yapt klar  ba  ve 
yard mlar. 
c – Derneklerce yap lan yay nlar, tertiplenen çay ve yemekli toplant , gezi 
ve e lence, temsil, konser, spor yar mas  ve konferans gibi faaliyetlerde 
sa lanan gelirler. 
d – Derne in mal varl ndan elde edilen gelirler. 
e – Yard m toplama hakk ndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplana-
cak ba  ve yard mlar. 
f – Amac n  gerçekle tirmek için ihtiyaç duydu u geliri temin etmek ama-
c yla giri ti i ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar. 
g – Di er gelirler. 
 
TUTULACAK DEFTERLER 
Madde 28 – Dernektea a da yaz l  defterler tutulur : 
A – letme hesab  esas nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a daki 
gibidir : 
1) Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararlar , tarih ve numara s ras yla bu 

deftere yaz l r ve kararlar n alt  toplant ya kat lan üyelerce imzalan r.  
2) Üye Kay t Defteri : Derne e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derne- 

e giri  ve ç k  tarihleri bu deftere i lenir Üyelerin ödedikleri giri  ve 
y ll k aidat miktarlar  da bu deftere i lenebilir.  

3) Evrak Kay t Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve s ra numaras  ile 
bu deftere kaydedilir. Gelen evrak n as llar  ve giden evrak n kopyalar  
dosyalan r. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar ç kt s  
al nmak suretiyle saklan r. 

4) Demirba  Defteri : Derne e ait demirba lar n edinme tarihi ve ekli ile 
kullan ld klar  veya verildikleri yerler ve kullan m sürelerini dolduranla-
r n kay ttan dü ürülmesi, bu deftere i lenir. 

5) letme Hesab  Deteri : Dernek ad na al nan gelirler ve yap lan giderler 
aç k ve düzenli olarak bu deftere i lenir. 

6) Al nd  Belgesi Kay t Defteri : Al nd  belgelerinin seri ve s ra numaralar , 
bu belgeleri alan ve iade edenlerin ad , soyad  ve imzalar  ile ald klar  ve 
iade ettikleri tarihler bu deftere i lenir. 
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B – Bilanço esas nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a daki 
gibidir :  
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.alt bentlerinde kay tl  defterler bilanço esas nda 

defter tutulmas  durumunda da tutulur. 
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tu-

tulma usulü ile kay t ekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Ba-
kanl ’na verdi i yetkiye istinaden yay mlanan Muhasebe Sistemi Uygu-
lama Genel Tebli leri esaslar na göre yap l r.  

 
Dernekte tutulmas  zorunlu defterler kullan lmaya ba lamadan önce il der-
nekler müdürlü üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullan lmas - 
na sayfalar  bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yap lmaz.  
Ancak, bilanço esas na göre tutulan defterler ile form veya sürekli form 
yaprakl  defterlerin, kullan laca  y ldan önce gelen son ayda her y l yeniden 
tasdik ettirilmesi zorunludur.  
 
DERNE N GEL R VE G DER LEMLER  
Madde 29 – Gelir ve gider belgeleri, dernek gelirleri al nd  belgesi ile tahsil 
edilir. Dernek gelirlerinin bankalar arac l  ile tahsili halinde banka taraf n-
dan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler al nd  belgesi yerine 
geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende sat  fi i, serbest meslek mak-
buzu gibi harcama belgeleri ile yap l r. Ancak derne in Gelir Vergisi Kanu- 
nu’nun 94.maddesi kapsam nda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu’ 
nun hükümlerine göre gider pusulas , bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri 
için gider makbuzu düzenlenir. 
 
Dernek taraf ndan ki i, kurum veya kurulu lara yap lacak bedelsiz mal ve 
hizmet teslimleri Ayni Yard m Belgesi ile yap l r. Ki i, kurum veya kurulu - 
lar taraf ndan derne e yap lacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni 
Ba  Al nd  Belgesi ile kabul edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kulan la- 
cak Al nd  Belgeleri yönetim kurulu karar yla bast r l r. 
 
ALINDI BELGELER N N BASTIRILMASI VE KONTROLÜ 
Madde 30 – Bast r lan al nd  belgelerinin seri ve s ra numaralar  ile di er 
bask  i lerinde kusur bulunup bulunmad , sayman üyece kontrol edilir. 
Kontrolde hatal  oldu u ortaya ç kan cilt veya formlar geri verilerek ayn  
miktarda yenisi bast r l r. Al nd  belgeleri, matbaadan sayman üye taraf ndan 
bir tutanak ile teslim al n r.  
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Dernek sayman nca teslim al nan al nd  belgeleri Al nd  Belgesi Kay t Def-
teri’ne kaydedilir. Al nd  belgelerinin, eski ve yeni saymanlar aras nda 
tutanakla devir teslimi yap l r. Al nd  belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yet-
kisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza kar l  verilir ve kullan l- 
d ktan sonra imza kar l  geri al n r. Bu i lemler Al nd  Belgesi Kay t Def-
teri’nde gösterilir.  
 
Al nd  belgeleri, sabit boyal  veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunakl  bir 
biçimde silintisiz ve kaz nt s z olarak doldurulur. Ödemede bulunana as l 
yaprak kopar larak verilir ; koçan k sm  ciltte b rak l r. Düzenleme s ras nda 
hata yap l rsa, hatal  belge yapra  ödemede bulunana verilmez. As l ve koçan 
yapraklar n üzerine PTAL ibaresi yaz l p her ikisi kopar lmadan ciltte b ra-
k l r. 
 
YETK  BELGES  
Madde 31 – Dernek ad na gelir tahsil edecek ki i veya ki iler, yetki süresi de 
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar  ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek 
ki ilerin aç k kimli i, imzas  ve foto raflar n  ihtiva eden Yetki Belgesi der-
nek taraf ndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu ba ka-
n nca onaylan r. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. 
Dernek ad na gelir tahsil edecek ki iler, ancak adlar na düzenlenen yetki 
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil 
etmeye ba layabilirler.  
 
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullar n n görev süresi ile s n rl d r. Yeni 
seçilen yönetim kurullar n n, yetki belgelerini birinci f kra esaslar na göre 
yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya ad na yetki 
belgesi düzenlenen ki inin görevinden ayr lmas , ölümü, i ine veya görevine 
son verilmesi, derne in kendili inden da ld n n tespit edilmesi veya fesih 
edilmesi gibi hallerde, verilmi  olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuru-
luna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayr ca, gelir toplama yetkisi yönetim 
kurulu karar  ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili de i iklikler 
yönetim kurulu ba kan nca, on be  gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. 
Dernek kasas nda bulundurulabilecek para miktar , ihtiyaçlar dikkate al narak 
yönetim kurulunca belirlenir. 
 
Defterler hariç olmak üzere, dernek taraf ndan kullan lan al nd  belgeleri, 
harcama belgeleri ve di er belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakl   
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kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say  ve tarih düzenine uygun 
olarak 5 y l süreyle saklan r. 
 
DERNE N Ç DENET M  
Madde 32 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu ta-
raf ndan iç denetim yap labilece i gibi, ba ms z denetim kurulu lar na da 
denetim yapt r labilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya ba ms z denetim ku-
rulu lar nca denetim yap lm  olmas , denetim kurulunun yükümlülü ünü or-
tadan kald rmaz. Derne in iç denetimi, denetleme kurulu taraf ndan gerçek- 
le tirilir.  
 
ORGANLARA SEÇ LENLER N DAREYE B LD R LMES  
Madde 33 – Genel kurulun yap ld  tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim 
kurulu ba kan  taraf ndan yönetim ve denetleme kurullar  ile derne in di er 
organlar na seçilenlerin ad  ve soyadlar , TC kimlik no., baba adlar , do um 
yeri ve tarihi, meslekleri ve adresleri, tahsil durumlar , nüfusa kay tl  olduklar  
yerler ve di er evraklarla birlikte bir yaz  ile mahallin en büyük mülki amir-
li ine bildirilir. 
 
YÖNET M KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI 
Madde 34 – Yönetim Kurulu üye say s , bo almalar sebebiyle yedeklerin de 
getirilmesinden sonra, üye tam say s n n yar s ndan a a  dü erse, genel kurul 
mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu taraf ndan bir ay içinde 
toplant ya ça r l r. Ça r n n yap lmamas  halinde dernek üyelerinden birinin 
ba vurmas  üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duru ma yaparak, dernek 
üyeleri aras ndan seçece i üç ki iyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla gö-
revlendirir.  
 
DERNE N BORÇLANMA USULLER  
Madde 35 – Dernek amac n  gerçekle tirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek 
için ihtiyaç duyulmas  halinde yönetim kurulu karar  ile borçlanma yapabilir. 
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet al m  konular nda olabilece i gibi nakit 
olarakta yap labilir. Ancak bu borçlanma, derne in gelir kaynaklar  ile kar la-
namayacak miktarlarda ve derne i ödeme güçlü üne dü ürecek nitelikte ya-
p lamaz.  
 
TÜZÜN NE EK LDE DE T R LECE  
Madde 36 – Tüzük de i ikli i genel kurul karar  ile yap l r. Tüzük de i ik-
li i ancak genel kurul gündeminde yer alm sa veya toplant da haz r bulu-  
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nanlar n onda birinin yaz l  iste i üzerine gündeme al narak genel kurulca 
görü ülebilir. Tüzük de i ikli inin yap lmas  için dernek üyelerinin en az üçte 
ikisinin toplant da haz r bulunmas  gerekir. lk toplant da bu ço unluk sa la- 
namazsa üyeler ikinci toplant ya ça r l r ; ikinci toplant da üye say s  ne olur-
sa olsun tüzük de i ikli i görü ülür. Tüzük de i ikli ine ili kin karar toplan- 
t ya kat lanlar n üçte ikisinin oyu ile al n r. 
 
DERNE N FESH  HAL NDE MAL VARLI ININ TASF YE EKL  
Madde 37 – Dernek genel kurulu her zaman derne in feshine karar verebilir. 
Genel kurulun derne in feshine karar verebilmesi için, tüzü e göre genel ku-
rula kat lma hakk na sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, top-
lant da haz r bulunmas  gerekir. lk toplant da bu ço unluk sa lanamazsa 
üyeler ikinci toplant ya ça r l r.. kinci toplant daki üye say s  ne olursa olsun 
fesih karar  görü ülür. Feshe ili kin karar toplant ya kat lanlar n üçte ikisinin 
oyu ile al n r. Genel kurulca fesih karar  verilince derne in feshi yönetim ku-
rulunca be  gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirli ine yaz  ile bil-
dirilir. 
 
Derne in feshine karar verilmesi ile derne in mal ve para haklar n n tasfiye- 
si için üç ki ilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derne in tüm 
mal ve para haklar  genel kurul karar  ile tespit edilir. Karar verilmesi duru-
munda ayn  amaçla kurulmu  olan üye say s  çok olan derne e intikal ettirilir.  
 
HÜKÜM EKS KL  
Madde 38– Bu tüzükte belirtilmemi  hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Me- 
deni Kanunu ve bu kanunlara atfen ç kar lm  olan Dernekler Yönetrmeli i ile 
ilgili di er mevzuat n derneklerle ilgili hükümleri uygulan r.  
Bu tüzük 38 (otuzsekiz) maddeden ibarettir.             
 
5.03.06. DERNEK BA KANININ AÇIKLAMASI 
 
Ça da  y ld zl lar Derne i 1994 y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi’ndeki 
ihtiyaç sahibi ö rencilere burs vermek amac yla, üniversitedeki akademik 
personel ve çal anlar taraf ndan kurulan bir sivil toplum kurulu udur.  
 
Dernek, ba lardan ve üyelerinden elde etti i geliri, üniversitedeki lisans dü-
zeyi ö rencilerine burs olarak vermektedir 
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Ça da  Y ld zl lar Derne i, Y ld z ve Davutpa a kampüslerinde düzenledi i 
resim, seramik, cam üfleme, dans, boyama teknikleri, antika, kaligrafi, tak  ve 
ki isel geli im gibi e itimleri ile ö rencilere ve üniversite üyelerine ki isel 
geli imi destekleyici bir ortam yaratmaktad r. 
 
Derne in, üniversite mezunlar  ve çal anlar ndan olu an toplam 492 üyesi 
bulunmaktad r. Her dönem ortalama 30 ö renciye, ayl k 150 TL kar l ks z 
e itim bursu, derne imiz taraf ndan sa lanmaktad r. 
 
Ça da  Y ld zl lar Derne i Ba kan  
Emrah GÜNAY 
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05.04.  

YILDIZ SOSYAL H ZMETLER 
DERNE  
[KULÜBÜ] 

Kurulu  Y l   :  2000 

05.04.01. DERNE N KURULU U  

Y ld z Sosyal Hizmetler Derne i (Kulübü) 2000 y l nda, 20.11.2000 günü 
itibariyle kurulmu tur. Kurulu  amac  ve felsefesi, tüzükte belirtilmi tir. Y l-
d z Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan bu derne in faaliyet alanlar , yine 
tüzükte aç klanm t r. Bu nedenle ve öncelikle Derne in Tüzü ü’nü incele- 
mek gerekecektir. Dernek, faaliyetlerini, üniversite içerisinde yürütmektedir.   

05.04.02. DERNEK BA KANLARIMIZ 

Derne in kuruldu u ilk y l Dernek Ba kan  Hüseyin Oransal’d r. Ona, der-
ne in Kurucu Ba kan  da diyebiliriz. Di er yönetim dönemlerinde derne e 
ba kanl k yapan üyeleri ise öyle s ralayabiliriz : 

2000-2001 Yönetim Dönemi  :  Hüseyin ORANSAL 
2002-2007 Yönetim Dönemi  :  Mehmet TURCAN 
2007-2009 Yönetim Dönemi  :  K.Berke ERCAN 
2009-2010 Yönetim Dönemi  :  Murat AKYÜZ 
2010-2014 Yönetim Dönemi  :  Hamit YILDIRIM 

Ba kanlar n resimli tan t m  da bir sonraki sayfada yap lm t r.  
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             Hüseyin ORANSAL Mehmet TURCAN 

             K.Berke ERCAN Murat AKYÜZ 

Hamit YILDIRIM  
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05.04.03. DERNEK TÜZÜ Ü 
 

I – KURULU  HÜKÜMLER  
DERNE N ADI  
Madde 1 - Derne in ad   “ Y ld z Sosyal Hizmetler Derne i (Kulübü)’dür. 
zleyen maddelerde, Y ld z Sosyal Hizmetler Derne i (Kulübü), ‘DERNEK’ 

k sa ad yla an lm t r. 
 
DERNE N MERKEZ  VE FAAL YET ALANI 
Madde 2 - Derne in merkezi stanbul’dad r. Dernek amaç ve çal ma konu-
lar  do rultusunda merkez, ube temsilcilikleri ve iktisadi i letmeleri ile ülke 
çap nda ve var ise ube ve/veya temsicilikleri arac l yla yurt d nda da faali- 
yetlerde bulunur.  
 
DERNE N AMACI 
Madde 3 - Derne in amac  ; üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bi-
limsel ya ant lar na katk da bulunacak etkin çal malar yapmakt r. Derne in 
çal ma konular  a a da gösterilmi tir :        
 
3.01. Üyeler aras ndaki sosyal ili kileri kurmak ve geli tirmek, 
 
3.02. Y.T.Ü.Mezunlar , Ö retim Elemanlar n , Üniversite mensuplar n , Üni- 
versitenin geli mesine katk da bulunanlar  ve Y.T.Ü.mezunu olmayan fakat 
akademik çevrede, i , kültür, sanat ve medya dünyas nda etkin olan ki ileri bir 
araya getirerek kültürel ya amlar n n ve sosyal dayan man n geli mesine kat-
k da bulunmak,  
 
3.03. Üyelerin kültürel, sosyal, mesleki, bilimsel ve sportif geli melerini sa - 
layacak faaliyetlerde bulunmak, 
 
3.04. Y.T.Ü.’nün kurulu  ve geli im amaçlar na yönelik konularda hizmet ü-
retmek ve destek olmak, 
 
3.05. Y.T.Ü.’nün ve mezunlar n n tan t lmas  için her türlü sosyal ve kültürel 
etkinlikleri düzenlemek, 
 
3.06. Derne in amac na uygun dernekler ile vak flar ve kurulu larla i birli i 
yapmak, ortak faaliyetlerde bulunmak, 
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3.07.Derne i ve çevresini de erlendirecek projelerin üretilmesini sa lamak, 
 
3.08.Derne in uygun görece i sportif oyunlar ve sa l kl  ya am konular nda 
faaliyetlerde bulunmak. 
 
DERNE N ÇALI MA EKL  
Madde 4  -  Derne in çal ma ekli a a da gösterilmi tir : 
 
4.01.Dernek amaç ve çal ma konular  do rultusunda derne in kamuoyun- 
da yeterince tan nmas na ve sayg nl n n korunmas na çal r ;  
 
4.02. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, aç k oturumlar, forumlar ile 
fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, spor yar malar  ve benzeri etkinlik-
leri düzenler. 
 
4.03. Dernek içinde olu turulacak komiteler ve dan manlar arac l yla, 
amaç ve çal ma konular nda incelemeler ve ara t rmalar yapar. 
 
4.04. Yerle im yeri ile amaç ve çal ma konular  için gerekli arsa, bina, 
kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi ta nmaz mallar  sat n al r, üzerine her türlü 
haklar  koydurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, i letebilir ve her türlü 
in aat  yapt rabilir, ta n r mallar, menkul de erler ve haklar alabilir. 
 
4.05.  Bro ür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitaplar, CD, DVD, Web 
sayfalar  ve benzeri dokümanlar haz rlar ve yay nlar. 
 
4.06. Yurtiçi ve yurtd nda her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.   
 
4.07. Her türlü hediyelik, tan t c  ve e itici e yalar yapt r r ve da t r, 
fuarlara kat l r.  
 
4.08. Amaç ve çal malar n  gerçekle tirmek için yasalarda öngörülen 
di er çal malar  yapar. 
 
4.09. Sponsorluklar ve reklamlar al r. 
 
4.10.Amac n gerçekle mesi için gerek görülmesi halinde, 5072 say l  
Dernekler ve Vak flar n Kamu kurum ve Kurulu lar  ile ili kilerine  
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dair kanun hükümleri sakl  kalmak üzere, kamu kurum ve kurulu lar  ile 
görev alanlar na giren konularda ortak projeler yürütmek. 
 
4.11. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amac yla ube 
ve/veya temsilcilik açmak. 
 
4.12. Derne in amac  ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alan-
larda, di er derneklerle veya vak f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu - 
lar yla ortak bir amac  gerçekle tirmek için platformlar olu turmak.  
 
KURULU  VE KURUCULAR 
Madde 5  -  A a da ad, soyadlar , uyru u, meslekleri, ikametgah  yaz l  
Dernek kurucular  taraf ndan, 20.11.2000 tarihinde kurulmu tur.   
 
1. Prof.Dr.Ayhan ALKI , T.C. , Ö r.Üyesi , ( kametgah adresi) ;  
2. Prof.Dr.Ahmet AKSOY, T.C. , Ö r.Üyesi , ( kametgah adresi) ; 
3. Prof.Dr.Çelik AKTA  , T.C. , Ö r.Üyesi , ( kametgah adresi) ; 
4. Ya ar BÜYÜKÇET N , T.C. , adam  , ( kametgah adresi) ;  
5. Süleyman CANER , T.C. , adam  , ( kametgah adresi) ; 
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II – ÜYEL K HÜKÜMLER  
 
ÜYEL K KO ULLARI 
Madde 6 - Fiil ehliyetine sahip, 18 ya n  bitirmi , MK ve dernekler yasa- 
s nda belirtilen sürekli veya hak yoksunlu u veya hak s n rlamas  kapsam n- 
da kalmamak ko uluyla, Y.T.Ü. Mezunlar , Ö retim Elemanlar , Üniversite 
mensuplar , Üniversitenin geli mesine katk da bulunanlar ve Y.T.Ü. mezunu 
olmay p, akademik çevrede, i , kültür, sanat ve medya dünyas nda etkin 
olan ki iler derne e üye olabilirler. Türk vatanda  olmayanlar, ancak Türk 
vatanda lar nda aranan ko ullardan ba ka Türkiye’de ikamet etme hakk na 
sahiplerse üye kabul edilebilir.    
 
ÜYEL K TÜRLER  
Madde 7 – Derne in üç çe it üyeli i vard r : 
 
7.1. ASIL ÜYE : Dernek üyeli inin gerektirdi i her türlü hükümleri üstlen- 
lenmi  ve üyelik sorumlulu u ile haklar ndan yararlanan üyedir. Üyenin 
haklar , gereken ko ullar  içermek kayd yla her türlü göreve aday olmak ve 
oy kullanmay  ; yükümlülükleri ise, özel ve genel kurul toplant lar na kat l-
may , ödenti ve kat lma paylar n  zaman nda ödemeyi, amaç ve çal ma ko-
nular na ba l  olarak çaba harcamay  ve Derne in toplum içindeki olumlu 
görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.   
 
As l üyelerin e ine ve/veya bir aile ferdine tüzük hükümleri uyar nca ve giri  
ödentisinin yar s  ödenerek as l üye hakk  verilebilir. 
 
7.2. ONURSAL ÜYE : Ülkeye ya da Dernek amaç ve çal ma konular na 
belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katk lar  olan ki ilerle, üyeler 
toplulu u aras nda bulunmas nda yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun 
önerisi ve Genel Kurul’un onay  ile “Onursal Üye” seçilebilirler. Onursal 
Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklar na sahip olmay p kendilerinden, 
üye giri  ve y ll k ödentiler al nmaz. Onursal üyeler için ayr  bir defter 
tutulur. Onursal üyelikler Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul 
taraf ndan gözden geçirilir ve güncelle tirilebilir.  
 
7.3.YILDIZ ÜYE  : As l Üye haklar na sahip özel bir üyelik türüdür. Bu 
üyelik için artlar ve kontenjanlar her y l yönetim Kurulu taraf ndan 
belirlenir. 
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ÜYEL K LEMLER   
Madde 8 – Üyelik ko ullar n  içeren adaylar n derne e kabullerinde a a - 
daki kural ve yöntemler uygulan r : 
 
8.1. Dernekten temin edilen üyelik ba vuru formu doldurulup imzalan r ve 
dernek Yönetim Kurulu Ba kanl na sunulur. Y.T.Ü.mezunu ve mensubu 
olmayan ki iler için iki üyenin önerisi gereklidir. 
 
8.2. Adaya, üyelik ba vuru formunun dernek yönetim kurulu ba kanl nca 
al nd  tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde gerekli ara t rma ince-
lemenin yap larak iste in kabul ya da red edildi ine ili kin yaz l  cevap veri-
lir ; üyeli e kabulü bildiren yaz  ile onbe  (15) gün içinde üyelik yükümlü- 
lüklerinin yerine getirilmesi istenir.  
 
8.3. Aday belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra 
“Dernek Üye Defteri”ne kaydedilir ve kendisine “Üyelik Kimlik Belgesi” 
verilir.  
 
8.4. Kabul i lemleri sonuçlan ncaya kadar aday üye derne e devam edemez. 
Üyelik iste inin reddine ili kin dernek yönetim kurulu karar  kesin olup 
hiçbir yere itiraz edilemez. 
 
8.5. Red tarihinden itibaren aradan bir y l geçmeden talep yenilenemez, ta-
lep iki defa red edilmi  ise bir daha derne e giri  için ba vurulamaz.    
  
TES SLERDEN YARARLANMA KONUMLARI 
Madde 9 – Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konuklar  
derne in imkanlar ndan “Tesis Kullan m Yönetmeli i”nde öngörülen ko ul- 
lar çerçevesinde yararlanma hakk na sahiptir. Üyeler d ndaki ki ilerin ya-
rarlanma konumlar  a a da gösterilmi tir : 
 
9.1. A LE KONUMU : Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenen kurallar çerçe- 
vesinde, dernek üyelerine yaz l  talepleri ve gerekli evralar n teslimini 
takiben e  ve/veya çocuklar n n iale konumundan yararlanabilmeleri için ek 
kart verilir. Aile konumundan yararlananlar üyelerin sorumluluklar na 
ili kin hükümlere aynen uymak zorundad rlar. Üye çocuklar  ek kartlar ndan 
25 ya n  bitirdikleri güne kadar yararlanabilirler ve o tarihte kartlar n  iade 
etmek zorundad rlar. 
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9.2. KONUK KONUMU : Konuklar, yönetim kurulunun belirleyece i ku-
rallar çerçevesinde lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konu-
muna giren ki iler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma payla-
r n  ödemek ve üyelerin sorumluluklar na ili kin hükümlere aynen uymak 
zorundad r.  
 
9.3. VESAYET VE VELAYET KONUMU : Vesayet veya velayet alt nda 
olanlar n tesislerden yararlanmalar  ve çal malara kat lmalar  vasi veya ve-
lilerinin yaz l  iznine ba l d r.  
 
ÜYEL KTEN AYRILMA VE ÜYEL N DONDURULMASI 
Madde 10 – Üyelik, ölüm veya üyelikten ayr lma dile i ile sona erer. Her 
üye diledi i anda Yönetim Kurulu Ba kanl ’na yaz l  olarak ayr lma iste- 

ini bildirmekle üyelikten ayr lm  say l r. Ancak bu üyelerin mali sorumlu- 
luklar  ; yasal nedenin olu um tarihinde, di erlerinin ise ayr lma dile inin 
yap ld  hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti 
ve yararlanma paylar  tam olarak al n r. 
 
Üyenin iste i ve Yönetim Kurulu’nun kabulü ile üyelik toplam üç (3) y l  
a mayacak ekilde dondurulabilir. Bu süre bir defada veya birkaç y ll k kul-
lan labilir. Bu sürede ödenti al nmaz, seçme ve seçilme haklar  kullan la- 
maz.   
 
ÜYEL KTEN ÇIKARILMA 
Madde 11 – Üyelikten ç kar lma Yönetim Kurulu taraf ndan a a da 
gösterilen nedenlerle yap labilir : 

 
11.1. Derneklere üye olma hakk n  yitirmek ve tüzük hükümleri ile dernek 
yönetmeliklerine ayk r  davranmak. 

 
11.2. Yaz l  ikazlara ra men üyelik ödentisini alt  ay içinde ödememek. 
Ödeme yapmayan üyelere, ödentilerinin yap lmas  için ödeme tarihi 
belirtilerek taahhütlü mektup ile ödeme daveti yap l r, adresinde 
bulunamayan üye için bu davetiye dernek merkezinde 1 ay süre ile as l r. 

 
11.3. Dernek organlar nca verilen kararlara uymayanlar. 
 
ÜYEL KTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA L K N LEMLER 
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Madde 12 – Üyelikten ayr lma ve ç kar lmaya ili kin i lemler a a da 
gösterilmi tir : 

 
12.1. Üyelik s fat  sona eren üyenin, üyelikten ayr lma veya ç kar lma karar  
Yönetim Kurulu taraf ndan al n r. Ayr lan veya ç kar lan üyenin “Dernek 
Üye Defteri” içindeki kayd  derhal silinir ve dernek mal varl nda hak iddia 
edemez. Hakk nda üyelikten ç karma karar  verilen üyenin bu ç karma ka-
rar nda hakl  sebep bulunmad n  ileri sürerek genel kurula itiraz hakk  var-
d r. Üye ilk genel kurul toplant s na gündeme al narak sunulmak üzere, ka-
rar n kendisine tebli inden itibaren bir (1) ay içinde yaz l  itiraz n  Yönetim 
Kuruluna vermek zorundad r. Hakk nda üyelikten ç karma karar  verilen 
üye, savunmas n  genel kurulda bizzat yapabilece i gibi yaz l  olarak bir di-

er as l üye arac l yla da yapabilir. Genel Kurula verilen aç klay c  bilgi-
lerden sonra, genel kurulun bu konuda gizli oyla alaca  karar kesindir. 
 
12.2. Ölen üye d nda ayr lan ya da ç kar lan üyenin ödentileri, yararlanma 
paylar  veya borçlar  ödenmedi i takdirde tahsili için Yönetim Kurulu yasal 
yollara ba vurabilir. 
 
12.3. Ölen üyenin varsa e i veya bie aile ferdi, üyenin ölüm tarihini izleyen 
bir y l içinde ba vurmas  durumda aile konumuna kabul edilebilir. 
 
12.4. Üyelikten ç kar lan ya da dernek tesislerine sokulmamas na karar 
verilen ki iler, ba ka bir üyenin konu u olarak dahi bu yerlere giremezler. 
 
ÜYEN N HAKLARI 
Madde 13 – Üyelerin haklar , gereken ko ullar  içermek kayd  ile ola an ve 
ola anüstü genel kurullara kat lmay , her türlü göreve aday olmay , oy kul-
lanmay  ve derne in tüzük, yönetmelik ve yönetim kurulu kararlar  ile belir-
lenen artlar çerçevesinde tüm imkanlar ndan yararlanmay  kapsar. 
 
ÜYELER N YÜKÜMLÜLÜKLER  
Madde 14 – Üyelerin yükümlülükleri, dernek düzenine ve dernek organla- 
r nca verilen kararlara uymak, huzuru bozacak ve di er üyeleri rahats z ede-
cek davran larda bulunmamak, derne e sadakat göstermek, derne in ama-
c na uygun davranmak, özellikle amac n gerçekle tirilmesini güçle tirici ya 
da engelleyici davran lardan kaç nmak, özel ve genel kurul toplant lar na 
kat lmak, ödentilerini zaman nda ödemek, amaç ve çal ma  
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konular na ba l  olarak çaba harcamak, derne in toplum içindeki olumlu 
görüntüsünü, onur ve manevi ahsiyetini zedelememek, dernekten maddi 
menfaat elde etmemek ve bu tür giri imlerde bulunmamak ilkelerini kapsar. 

 
III – ORGANLAR VE GÖREVLER  

 
ORGANLAR 
Madde 15 – Derne in organlar  a a da gösterilmi tir : 
15.1. Genel Kurul 
15.2. Yönetim Kurulu 
15.3. Denetleme Kurulu 
15.4. Onur Kurulu 
 
GENEL KURUL 
Madde 16 – Dernek Genel Kurulu her y l (ola an olarak) ubat ay nda üye-
lerin kat lmas  ile toplan r ve üyelerin salt ço unlu unun kat l m yla dernek 
merkezinin bulundu u yerde çal malar na ba lar. 
 
GENEL KURUL ÇA RI YÖNTEMLER  
Madde 17 – Dernek Genel Kurulu’nun toplant ya ça r lmas nda a a daki 
yöntemler uygulan r : 
 
17.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula kat lma hakk na sahip üyeler 
listesini saptar ve tüm ödenti borçlar n n en geç Genel Kurul toplant  günün- 
de ödenmesi için borçlu üyelere uyar da bulunur. Ödenti borcu bulunan üye-
ler Genel Kurul’a kat lamazlar, seçme ve seçilme hakk na sahip olamazlar. 
 
17.2. Genel Kurul’a kat lma hakk  bulunan üyeler, en az onbe  gün önceden, 
günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yaz l  ya da elek-
tronik posta ile bildirilmek suretiyle toplant ya ça r l r. Bu ça r da, ço un-
luk sa lanamamas  sebebiyle toplant  yap lamazsa, ikinci toplant n n hangi 
gün, saat ve yerde yap laca  da belirtilir. lk toplant  ile ikinci toplant  ara-
s ndaki süre yedi günden az, altm  günden fazla olamaz.    
 
17.3. Toplant , ço unluk sa lanamamas  sebebinin d nda ba ka bir nedenle 
geri b rak l rsa, bu durum geri b rakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk 
toplant  için yap lan ça r  usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci 
toplant n n, geri b rakma tarihinden itibaren en geç alt  ay içinde yap lmas   
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zorunludur. Üyeler ikinci toplant ya, 17.2.de toplant ya ça r da belirtilen e-
saslara göre yeniden ça r l r. 
 
17.4. Genel Kurul toplant s  birden çok kez b rak lamaz. 
 
GENEL KURUL TOPLANTI  LKELER  
Madde 18 – Genel Kurul toplant lar nda a a da gösterilen ilkeler uygulan r  
 
18.1. Genel Kurul toplant lar , dernek merkezinin bulundu u yerde yap l r. 
Genel Kurul’a kat lacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen “Genel Ku-
rul Üyeleri Listesi”ndeki adlar  kar s na imza koyarak toplant ya girerler. 
mzalanan listeye göre Genel Kurul’a kat lan üyeler ile toplant  yeter say s  

ve karar say s , yönetim kurulu ba kan  ile sekreter taraf ndan imzalanan bir 
tutanak ile saptan r. 
 
Genel Kurul, kat lma hakk  bulunan üyelerin salt ço unlu unun, tüzük de i- 
ikli i ve derne in feshi hallerinde üçte ikisinin kat l m yla toplan r ; ço un-

lu un sa lanamamas  nedeniyle toplant n n ertelenmesi durumunda ikinci 
toplant da ço unluk aranmaz. Ancak, bu toplant ya kat lan üye say s , yöne- 
tim ve denetim kurullar  üye tam say s n n iki kat ndan az olamaz. 
 
18.2. Genel Kurul, sekreterin toplant  yeter say s n n sa land n  belirten 
tutana  okumas ndan sonra Yönetim Kurulu Ba kan  ya da Ba kan n görev- 
lendirece i bir üye taraf ndan aç l r. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan 
Ba kan , bir Divan Ba kan Yard mc s  ve üç Divan Sekreteri seçilir. 
 
18.3. Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görü ülür. Ancak toplant ya ka-
t lan üyelerin en az onda biri (1/10)  taraf ndan yaz l  olarak görü ülmesi is-
tenilen ve mevcut gündem maddeleriyle ili kili maddelerin gündeme konul-
mas  zorunludur.  
 
18.4. Genel Kurul kararlar , toplant ya kat lan üyelerin salt ço unlu u ile a-
l n r. u kadar ki, tüzük de i ikli i ve derne in feshi kararlar , ancak toplan- 
t ya kat lan üyelerin üçte iki (2/3) ço unlu u ile al n r.  
 
18.5. Genel Kurul’da, yönetim, denetleme ve onur kurulu üyelerinin seçim- 
leri gizli oylama ile di er konulardaki kararlar ise aksine karar al nmam sa 
aç k oylama ile yap l r. Gizli oylar, toplant  ba kan  taraf ndan mühürlenmi   
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ka tlar n veya oy pusulalar n n üyeler taraf ndan gere i yap ld ktan sonra 
aç k dökümü yap larak belirlenen oylard r. Aç k oylamada, divan ba kan n n 
belirtece i yöntem uygulan r.  
 
18.6. Her üyenin genel kurulda bir oy hakk  olup, oyunu kendisi 
kullanmak zorundad r.  
 
OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL  
Madde 19 – Ola anüstü Genel Kurul, Ola an Genel Kurul gündemi d n- 
daki zorunlu durumlarda a a da gösterilen ba vuru ve kararlar uyar nca 
Yönetim Kurulu taraf ndan en geç otuz gün içinde toplant ya ça r l r.  
 
19.1. Dernek üye say s n n be te biri (1/5) nin ayn  konu için yapacaklar  
yaz l  ve imzal  ba vurusu ile, 
 
19.2. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördü ü hallerde üçte iki (2/3) oy çok-
lu u ile alaca  karar ile, 
 
19.3. Denetim Kurulu’nun gerekli gördü ü hallerde alaca  karar ile, 
 
Ola anüstü Genel Kurul toplant s , Ola an Genel Kurul toplant lar ndaki 
yöntem ve ilkelere göre yap l r ve sadece toplant ya neden olan konunun 
üzerinde görü ülüp karar al n r. 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 20 – Genel Kurul, derne in en yetkili karar organ  olup görev ve 
yetkileri a a da gösterilmi tir :  
 
20.1. Türk yasalar  ile derne in amaç ve çal ma konular na ili kin gerekli 
kararlar  almak, 
 
20.2. Çal ma dönemi çal ma program  ile y ll k bütçe yönetmeli i, gelir ve 
gider çizelgelerini görü üp onaylamak, 
 
20.3. Çal ma dönemi yönetim ve denetleme kurullar  asil ve yedek üyeleri- 
ni seçmek, 
 
20.4. Geçen çal ma program na ili kin yönetim kurulu çal ma raporu ile  
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bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetim kurulunun denetim raporunu o-
naylamak, yönetim kurulu üyelerini aklamak, 

 
20.5. Dernek ana tüzü ünün de i tirilmesine ili kin yönetim kurulu tasar s - 
n  görü üp karara ba lamak, 
 
20.6. Dernek üyeli inden ç kar lanlar n, Yönetim Kurulu kararlar na kar  
yap lan itirazlar n  karara ba lamak, 
    
20.7. Derne e ta nmaz mal al n p gerekti inde mevcut ta nmaz mallar n 
sat lmas  konular nda yönetim kuruluna yetki vermek, 
 
20.8. Derne in da lmas na ve mal varl n n da t lmas na karar vermek, 
 
20.9. Yasalarda ya da dernek ana tüzü ünde Genel Kurul’da yap lmas  belir- 
tilen görevleri yerine getirmek, 
 
20.10. Yönetim Kurulunca dernek çal malar  ile ilgili olarak haz rlanacak 
yönetmelikleri inceleyip aynen veya de i tirilerek onaylanmas , 
 
20.11. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullar n n kamu görevlisi olmayan 
ba kan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminat- 
lar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve 
yolluk miktarlar n n tespit edilmesi, 
 
20.12. Derne in Vak f kurmas , 
 
20.13. Derne in feshedilmesi, 
 
20.14. Yönetim Kurulu’nca teklif edilen di er önerilerin incelenip karara 
ba lanmas . 
 
Genel Kurul derne in en yetkili organ  olarak derne in di er bir organ na 
verilmemi  olan i leri görür ve yetkileri kullan r. Genel Kurul, derne in di-

er organlar n  denetler ve onlar  hakl  sebeplerle her zaman görevden ala-
bilir.  
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YÖNET M KURULU 
Madde 21 -  Derne in yetkili yönetim organ  olan Yönetim Kurulu’nun 
olu um biçimi ve çal ma ilkeleri a a da gösterilmi tir : 

 
21.1. As l üyeler aras ndan Genel Kurul’da yap lan gizli oylamada her biri 
salt ço unlu u sa lamak art yla, as l üye adaylar  aras ndan en çok oy ala-
rak seçilmi  be  (5) as l üye ile yedek üye adaylar  aras ndan en çok oy ala-
rak seçilmi  be  (5) yedek üyeden olu ur. 
 
lk oylamada, yönetim kurulu için gerekli as l ve yedek üye say s na salt ço-
unluk sa lanarak ula lamamas  durumunda eksik kalan yönetim kurulu a-

s l ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yap lacak ikinci oylama salt ço-
unlu u sa layamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar aras ndan, eksik a-

s l ve yedek üye say s n n en fazla 2 kat  say da as l ve yedek üye aday  ile 
yap l r.  
 
As l üye ve yedek üye seçiminde adaylar n gere inden fazlas  e it oy al r ise 
bunlar n aras ndan yönetim kurulunun as l ve yedek üyelerini olu turacak o-
lanlar divan ba kan  taraf ndan kura yöntemiyle belirlenir.   

 
21.2. Yedek üyeler, bo alan as l üyeliklerin yerlerini al rlar. Yönetim Kurulu 
üye say s  bo almalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam 
say s n n yar s n n alt na dü erse, Genel Kurul, kalan Yönetim Üyeleri veya 
Denetim Kurulu taraf ndan bir (1) ay içinde toplant ya ça r l r. Ça r  yap l- 
mazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu 
toplant ya ça rmakla görevlendirir.  
 
21.3. Yönetim Kurulu seçildi i Genel Kurul toplant s ndan ba lamak üzere 
iki (2) y l süre ile görev yapar.  
 
21.4. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir (1) hafta içinde düzenleyece i ilk 
toplant s nda bir ba kan, bir ba kan yard mc s , bir sekreter ve bir sayman 
seçer. Yönetim Kurulu’nun di er üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre 
görevlendirilir. 
 
21.5. Yönetim Kurulu her ay ola an olarak toplan r ve gere inde ola anüstü 
toplant  yapabilir. 
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21.6. Yönetim Kurulu toplant  yeter say s  üç (3) olup kararlar ço unlukla a-
l n r. Oylar n e it olmas  halinde ba kan n oyu ço unlu u sa lam  olur.  
 
YÖNET M KURULUNUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 22 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri a a da gösterilmi tir :  

 
22.1. Yasalar ve tüzük hükümleri ile amaç ve çal ma konular n  gerçekle -
tirmek, Genel Kurul kararlar n  uygulamak, 

 
22.2. Derne i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir 
kaç na yetki vermek, 

 
22.3. Türk vatanda  olmayanlar n dernek üyeli ine kabulü halinde bunlar  
on (10) gün içinde mahalli en büyük mülki amirli ine bildirmek, 

 
22.4. Genel Kurul’un verdi i yetki ile ta nmaz mal sat n almak, derne e ait 
ta n r ve ta nmaz mallar  satmak, bina veya tesis in a ettirmek, kira sözle - 
mesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis etmek, der-
nek amac na uygun olarak ba ka yerlerde gayri menkuller kiralamak, 

 
22.5. Çal ma dönemi çal ma program n , bütçe yönetmeli ini, gelir ve gi-
der çizelgelerini haz rlamak ve uygulamak, 

 
22.6. Geçen çal ma dönemi raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini 
haz rlamak, 

 
22.7. Genel Kurul toplant lar n n tarihini, yerini, saatini ve gündemini sapta-
mak, 

 
22.8.Amaç ve çal ma konular  do rultusunda görev yapacak komiteleri 
kurmak ve raporlar  hakk nda karar almak, 

 
22.9.Dernek ana tüzü ünün haz rlanmas  ya da de i tirilmesine ili kin ça-
l malar yap p gereken tasar lar  genel kurulun onay na sunmak, 

 
22.10.Genel kurul toplant lar nda al nan kararlar  uygulamak, üyelere ve il-
gili yerlere duyurmak, 
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22.11. Geçen çal ma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan, görevi ve bi-
lanço gere i malvarl n  teslim almak, 

 
22.12. Derne e üye al nmas  veya üyelikten ç kar lmas  hususlar nda karar 
vermek, 

 
22.13. Yasalarda ya da dernek ana tüzü ünde, yönetim kurulunca yap lmas  
belirtilen görevleri yerine getirmek, 

 
22.14. Derne in görevlerini yerine getirmek amac yla ilgili yönetmelikleri 
haz rlamak, genel kurulun onay na sunmak  ve uygulamak, 

 
22.15. Gerekli görülmesi halinde ülke çap nda veya yurt d nda dernek faa- 
liyetlerini yürütmek amac  ile ube ve/veya temsilcilik açmak, üyelerin der-
ne in tesisleri d ndaki yerlerden yararlanmas  için özel ara t rmalar yap-
mak ve derne in amac n  gerçekle tirmek için her çe it karar  almak ve uy-
gulamak, 
 
DENETLEME KURULU 
Madde 23 – Derne in yetkili denetim organ  olan Denetleme Kurulu, as l 
üyeler aras ndan genel kurulda yap lan gizli oylamada her biri salt ço unlu- 

u sa lam  olmak art yla as l üye adaylar  aras ndan en çok oy alarak se-
çilmi  üç (3) as l üye ile yedek üye adaylar  aras ndan en çok oy alarak se-
çilmi  üç (3) yedek üyeden olu ur.  
 
lk oylamada denetleme kurulu için gerekli as l ve yedek üye say s na salt 

ço unluk sa lanarak ula lamamas  durumunda eksik kalan denetleme kuru- 
lu as l ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere yap lacak ikinci oylama salt 
salt ço unlu u sa layamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar aras ndan, 
eksik as l ve yedek üye say s n n en fazla iki (2) kat  say da as l ve yedek 
üye aday  ile yap l r.  
 
As l ve yedek üye seçiminde adaylar n gere inden fazlas  e it oy al r ise, 
bunlar n aras ndan denetleme kurulunun as l ve yedek üyelerini olu turacak 
olanlar divan ba kan  taraf ndan kura yöntemi ile belirlenir. 
 
Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapaca  ilk toplant s nda 
bir ba kan ve bir sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir  
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toplan r. Toplant  ve karar yeter say s  iki (2) dir. Denetim Kurulu as l üyeli- 

inde istifa veya ba ka sebeplerden dolay  bo alma oldu u takdirde yedek 
üyeler genel kurulda ald  oy çoklu u s ras na göre göreve ça r lmas  mec-
buridir. 
 
Denetleme Kurulu seçildi i Genel Kurul toplant s ndan ba lamak üzere iki 
(2) y l süre ile görev yapar.  
 
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri a a da gösterilmi tir : 

 
23.1. Dernek i lemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kay tlar n düzenli tutul-
mas n  sa lamak amac yla üç ayda bir derne in defterlerini ve belgelerini 
incelemek, 
 
23.2. Üç aydan fazla ara vermemek üzere, s k s k dernek veznesini denetle- 
mek, 
 
23.3. Yönetim Kurulu’nun kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyup uymad n  
izlemek, 
 
23.4. Hesaplar n düzenli i lenmesine ve giderlerin bütçeye uygunlu unu iz-
lemek, 
 
23.5.Eksik ve usulsüz buldu u harcamalar ile tüzü e ayk r  i lemler ve de-
netlemeleri konusunda Yönetim Kurulu’nu yaz  ile uyarmak, 
 
23.6. Hesap dönemi sonunda haz rlayaca  raporu Genel Kurul öncesi üye-
lere da t lacak biçimde haz rlatt rmak, 
 
23.7. Görev ve yetki alan  içinde, önemli gördü ü hususlar hakk nda, Genel 
Kurul’u ola anüstü toplant ya ça rmas n  Yönetim Kurulu’ndan istemek, 
 
23.8. Kendi içlerinden biri arac l yla Genel Kurul’da raporlar n  okumak, 
 
23.9. Genel Kurul’da Denetleme Kurulu’nu ilgilendiren sorular  cevaplan-
d rmak, 
 
23.10. Bu tüzükte öngörülen di er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
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Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabilece i gibi aralar ndan birine 
belirli konularda inceleme ve ara t rma görevi de verebilir.   
 
ONUR KURULU 
Madde 24 – Onur Kurulu’nun te kili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kuru-
lu’na tavsiye edebilece i cezalar a a da gösterilmi tir : 

 
24.1. SEÇ L  EKL  : Onur Kurulu as l üyeli ine karar al nd ktan sonra 24 
(yirmi dört) ay n  tamamlayan üyeler aras ndan Genel Kurul’da yap lan gizli 
oylamada her biri salt ço unlu u sa lamak art yla as l üye adaylar  aras n-
dan en çok oy alarak seçilmi  üç (3) as l üye ile yedek üye adaylar  aras n-
dan en çok oy alarak seçilmi  üç (3) yedek üyeden olu ur.  
 
lk oylamada onur kurulu için gerekli as l ve yedek üye say s na salt ço un- 

luk sa lanarak ula lamamas  durumunda, eksik kalan onur kurulu as l ve 
yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yap lacak ikinci oylama salt ço unlu- 

u sa layamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar aras ndan, eksik as l ve 
yedek üye say s n n en fazla iki kat  say da as l ve yedek üye aday  ile yap - 
l r. As l üye ve yedek üye seçiminde adaylar n gere inden fazlas  e it oy a-
l rsa, bunlar n aras ndan onur kurulunun as l ve yedek üyelerini olu turacak 
olanlar divan ba kan  taraf ndan kur yöntemiyle belirlenir.    
 
Yedek üyeler as l üyelerin mazeretleri veya çekilmeleri halinde, ald klar  oy 
s ras na göre onur kuruluna kat l rlar. Onur Kurulu, seçimi izleyen bir (1) 
hafta içinde yapaca  ilk toplant s nda bir ba kan seçer ve sonucu Yönetim 
Kurulu’na bildirir. Onur Kurulu ancak Yönetim Kurulu’nca kendisine veri- 
len i leri inceler, ço unlukla karar al r ve oylar n e itli i halinde ba kan n 
oyu ço unlu u sa lar.  
 
24.2. ÇALI MA USULÜ : Onur Kurulu ilgilileri kur l halinde veya raportör 
üye yoluyla dinler. ikayet edilen üyenin sözlü veya yaz l  savunmas  al n-
mad kça herhangi bir karar verilemez. Üye kendisine yaz l  olarak bildirilen 
ve savunmas n  kurula ula t rmaz ise mevcut duruma ve toplanan delillere 
göre karar verilir. Kurul ahit dinlemek ve gerekli incelemeleri yapma yet-
kisine sahiptir.  
 
24.3. D S PL N CEZALARI : Onur kurulunca, Yönetim Kurulu’na tavsiye 
edilebilecek cezalar a a da s ralanmaktad r : 
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24.3.1. Uyar  : En hafif ceza olup üyenin söz ve eylemini bir daha yapma- 
mas  için dikkatinin çekilmesidir. Uyar  cezas  Yönetim Kurulu taraf ndan 
yaz l  olarak yap l r ve üyenin siciline i lenmez. 
 
24.3.2. K nama : Üyenin söz ve eyleminin kötü bir ey oldu unu ve kendisi- 
nin ay pland n n yaz l  olarak bildirilmesidir. K nama cezas , Yönetim Ku-
rulu taraf ndandernek ilan tahtas na as l r ve üyenin siciline i lenir.  
 
24.3.3. Geçici Olarak Tesislerden Uzakla t rma : Bu ceza bir aydan az ve 
bir y ldan çok olmamak üzere, üyenin tesislere girmekten ve imkanlar ndan 
faydalanma haklar ndan al konulmas d r. Geçici uzakla t rma cezas  Yöne- 
tim Kurulu taraf ndan dernek ilan tahtas na as l r ve üyenin siciline i lenir.  
 
24.4. CEZALARIN TAKD R  :  Onur Kurulu kendisine intikal eden olay n 
mahiyetine, taraflar n durumuna ve özellikle, derne in ahengine ve varl na 
yapt  etkinin önem derecesine göre yukar daki cezalardan birini Yönetim 
Kurulu’na tavsiye yetkisine sahiptir. Hafifletici sebeplerin mevcudiyeti ha-
linde gerekçesini belirtmek suretiyle bir a a  derecedeki cezay  tavsiye ede-
bilir.    
 
24.5. CEZALARIN KES NL  VE TUTANAKLARI : Onur Kurulu çal -
malar , özel tutanaklarla tespit edilir ve bu tutanaklar kurulca imzalan r. Ça-
l ma sonunda verilecek tavsiye niteli indeki kararlar, tasdikli karar defteri- 
ne aynen i lenir ve karara kat lanlar taraf ndan imzalan r. Yönetim Kurulun- 
ca görü üldükten sonra karara ba lanan cezalar kesinle ir. 
 
24.6. KARARLARIN UYGULANMASI : Onur Kurulu’nun tavsiye kararla- 
r n  Yönetim Kurulu de erlendirit, karara ba lar, uygular ve gerekli tedbirle- 
ri al r. 
 
ORTAK HÜKÜMLER 
Madde 25 – Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste 
üç (3) toplant ya ya da özürlü olsa dahi bir çal ma dönemi içinde düzenle- 
nen toplant lar n yar s ndan bir fazlas na kat lmad klar  takdirde kurullardan 
ayr lm  say l rlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayr lan üyenin yerine 
ilk s radaki yedek üye , bir (1) hafta içinde asil üyeli e ça r l r.   
 
KARARLARIN UYGULANMASI 
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Madde 26 – Genel Kurulca yap lan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yö-
netim Kurulu taraf ndan Yönetim ve Denetleme Kurullar  ile derne in di er 
organlar na seçilen as l ve yedek üyelerin ad ve soyadlar , baba adlar , do-

um yeri tarihleri, meslekleri ve adresleri, Dernekler Kanunu ve ilgili yönet-
melik gere i l Dernekler Müdürlü ü’ne bildirilir. 

 
MAL  HÜKÜMLER 

 
ÇALI MA DÖNEM  VE BÜTÇE UYGULAMASI 
Madde 27 – Derne in çal ma dönemi 1 Ocak’ta ba lar, 31 Aral k’ta sona 
erer. Bütçenin yürürlü e girdi i 1 Ocak tarihi ile onanmas n n yap ld  ge-
nel kurul tarihi aras ndaki süre içinde yap lacak gider harcamalar  için yöne-
timde bulunan yönetim kurulu harcamaya yetkilidir.  
 
DERNE N GEL RLER  
Madde 28 – Derne in gelirleri a a da gösterilmi tir : 

 
28.1. Giri  Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her çal ma dönemi büt-
çesinde asil üyeli e kabul edilen üyeler için öngörülen tutard r. Giri  ödenti- 
sinin cinsi, ödeme artlar  ve hangi hesaba yat r laca  Yönetim Kurulu tara-
f ndan belirlenir. 

 
28.2. Y ll k Ödenti : As l üyeler için her çal ma dönemi bütçesinde öngörü- 
len ve üyeli e devam  süresince ödenmesi zorunlu tutard r. Aidatlar her y l 
Yönetim Kurulu’nca yeniden belirlenir.  
 
28.3. Yararlanma Pay  : Üyeler, konuklar ve yararlanma konumunda bulu- 
nanlar, dernek, lokal ve tesislerden yararlanmak istedikleri takdirde çal ma 
dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundad rlar. 

 
28.4. Kat lma Pay  : Lokal ve tesislerin yeniden in as  ya da mevcudunda 
yap lacak de i iklikler için öngörülen proje giderlerini kar lamak amac yla 
çal ma dönemi bütçesine konulan tutar olup üyelerden talep edilebilir. 

 
28.5. Dernek ta n r ve ta nmaz mallar yla haklar n n i letilmesinden ya da 
kiraya verilmesinden sa lanan gelirler ile menkul de erler gelirleri. 
 
28.6. Her türlü yay n ve piyango sat lar  ile toplant , fuar, gösteri, konser, 
spor yar malar  ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelir. 
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28.7. Her türlü ba , vasiyet ve yard mlar ile yard m toplama mevzuat hü-
kümleri uyar nca sa lanacak yard mlar. 
 
28.8. Ortakl klar ve iktisadi i letmelerden sa lanacak gelirler.  
 
28.9. Dernek mal varl ndan elde edilecek gelirler. 
 
28.10. Bu maddelerde yaz l  ödenti ve paylar  ödemeyenlerden al nacak 
faizler. 
 
28.11. Di er gelirler. 
 
Dernek, siyasi partilerden, i çi ya da i veren sendikalar ndan ve mesleki 
kurulu lardan herhangi bir maddi yard m kabul edemez ve ad  geçen 
kurulu lara yard m edemez. 
 
GEL R VE G DER UYGULAMALARINDAK  YÖNTEM 
Madde 29 – Derne in paras  bankalarda saklan r. Günlük i lerin görülebil- 
mesi için kasada yönetim kurulunun alaca  karar gere i kadar para bulunur. 
Derne in gelir ve gider uygulamalar nda a a da gösterilen yöntemler uygu-
lan r : 

 
29.1.Giri  ödentisi ve y ll k ödenti Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme 
artlar  ve takvimine göre tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ayr ca geciken ö-

dentiler ve paylar için yasal faiz ayarlamalar  yapmaya yetkilidir.  
 
29.2. Dernek gelirleri, Dernekler Kanunu yönetmeli ine göre bast r lan ve 
tasdik ettirilen al nd  belgeleri ile toplan r. Ba , yard m ve ödentileri topla- 
yacak yetkili ya da yetkililer, Yönetim Kurulu karar  ile belirtilir ve l Der-
nekler Müdürlü ü’ne bildirilir. Al nd  belgesine, ödenti ve ba  ödeyenin 
aç k kimli i yaz l r ve imzalan r.  
 
29.3. Giderlere ili kin harcamalarda fatura, kasa fi i ya da makbuz al n r. 
Belirtilen belgelerin sa lanamad  ödemelerde harcama belgesi düzenlenir 
ve ödemeyi yapan taraf ndan imzalan r.  
 
29.4. Al nd  belgeleri, fatura, makbuz ve harcama belgelerini saklama süre- 
si, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ili kin hükümler sakl  kal-
mak üzere be  (5) y ld r.  
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DEFTERLER 
Madde 30 – Dernek, Vergi Usul Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanu- 
nu ve bunlara ili kin ç kar lacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar. 
Dernekte, tutulmas  zorunlu defterler kullanmaya ba lanmadan önce il der-
nekler müdürlü üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullan lma- 
s na sayfalar  bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yap lmaz. 
Ancak bilanço esas na göre tutulan defterler ile form vya sürekli form yap-
rakl  defterlerin, kullan laca  y ldan önce gelen son ayda, her y l yeniden 
tasdik ettirilmesi zorunludur. 

 
30.1. Dernek Üyeleri Defterleri :  Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeli e giri  
tarihleri, giri  ve y ll k ödenti tahakkuk ve ödemeleri ve üyelikten ayr ld k- 
lar  tarih bu deftere yaz l r. 
 
30.2. Yönetim Kurulu Karar Defteri : Yönetim Kurulu’nun kararlar  tarih ve 
say  s ras yla bu deftere yaz l r ve tüm üyeler taraf ndan imzalan r. 
 
30.3. Gelen ve Giden Evrak Kay t Defteri : Derne e gelen ve giden yaz  ve 
di er evraklar tarih ve say  s ras na göre gereken aç klamalar yap lmak sure- 
tiyle bu deftere i lenir. 
 
30.4.Bilanço Esas  Defteri : Dernek ad na al nan paralar, al nd klar  yerler, 
al nma nedenleri ve ili kin oldu u hesaplar, alacaklar, borçlar ve varl kl  
yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ve kasa defterine i lenir.  
 
30.5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Her çal ma dönemine ili kin 
bütçenin gelir ve gider çizelgeleriyle bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu 
deftere i lenir.   
 
30.6. Demirba  Defteri : Derne in demirba  niteli indeki ta n r ve ta n-
maz mallar  bu deftere i lenir. 
 
30.7. Al nd  Belgesi Defteri : Al nd  belgelerinin serisi, ba lang ç ve biti  no. 
lar , verildi i ki iler, verili  ve iade tarihleri ile ilgililerin imzalar  bu deftere 
kaydedilir. 
 
30.8. Onur Kurulu Karar Defteri. 
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DERNE N BORÇLANMA USULLER  
Madde 31 – Dernek, genel Kurul karar  ile borçlanabilir. 
 
TÜZÜK DE KL  
Madde 32 – Tüzük de i ikli i genel kurul karar  ile yap l r. Tüzük de i ik- 
li i ancak genel kurul gündeminde yer alm sa veya toplant da haz r bulu-
nanlar n onda birinin (1/10) yaz l  iste i üzerine gündeme al narak genel ku-
rulca görü ülebilir. Tüzük de i ikli inin yap lmas  için dernek üyelerinin en 
az üçte ikisinin (2/3) ilk toplant da haz r bulunmas  gerekir. lk toplant da bu 
ço unluk sa lanamazsa üyeler ikinci toplant ya ça r l r kinci toplant  kat - 
lan üyeler ile yap l r. Ancak, ikinci toplant ya kat lan üye say s , yönetim ve 
denetim kurullar  üye tam say s n n iki kat ndan az olamaz. Tüzük de i ik- 
li ine ili kin karar toplant ya kat lanlar n üçte ikisinin (2/3) oyu ile al n r.        
 
DERNE N DA ITILMASI 
Madde 33 – Derne in özellikle da t lma için ça r lm  bulunan Genel Ku-
rul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) haz r bulunaca  ola anüstü genel ku-
rulda, toplant ya kat lan üyelerin üçte iki (2/3) oy ço unlu u ile da t labilir. 
lk toplant da 2/3 ço unluk haz r bulunmad  takdirde ikinci kez toplanmak 

üzere genel kurul üyeleri ça r l r. Bu ça r  üzerine toplanacak üyelerin sa-
y s  ne olursa olsun, derne in da t lmas  konusu görü ülür. Ancak kat lan 
üye say s , yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam say lar  toplam n n 
iki (2) kat ndan az olamaz. Genel Kurul’da da t lma karar n n haz r bulu- 
nan üyelerin 2/3 oy ço unlu u ile al nmas  zorunludur.  
 
KEND L NDEN DA ILMI  SAYILMA 
Madde 34 – Dernek kurulu  ve amaç artlar n  kaybetti i veya acze dü tü ü 
veya yönetim kurulunun tüzük gere ince kurulmas na imkan kalmad  veya 
tüzükte belirtilen toplant  yeter say lar n n bulunamamas ndan dolay  üst 
üste iki ola an genel kurul toplant s n n yap lamad  hallerde kendili inden 
da lm  say l r. 
 
TASF YE 
Madde 35 – Feshedilen veya kendili inden da lm  say lan derne in mal, 
para ve sair haklar  fesih karar n  genel kurulca tasfiye esaslar  tespit edi-
lerek karara ba lan r. Derne in bütün para, mal ve haklar  Y ld z Teknik 
Üniversitesi Vakf ’na intikal eder. 
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Ç DENET M 

Madde 36 – Derne in yönetim yeri, her çe it etkinlikleri, defterleri ve he-
saplar  her zaman denetlenebilir. Denetim s ras nda görevli memurlar tara- 
f ndan istenecek her türlü defter, belge ve yaz lar n dernek  yetkilileri tara-
f ndan gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerlerine ve eklerine girme iste i-
nin yerine getirilmesi zorunludur.  
 
TA INMAZ MAL ED NME 
Madde 37 – Dernek, ikametgah  ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlar- 
dan ba ka ta nmaz mala sahip olamaz. Sat n al nan ba  veya vasiyet yo-
luyla derne e intikal eden ta nmaz mallar dernek ad na tapuyla tescilinden 
itibaren otuz (30) gün içinde “Ta nmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak sure- 
tiyle mülki idare amirli ine bildirir. 
 
CEZA  HÜKÜMLER 
Madde 38 – Dernek faaliyetlerini ayk r  amaçlarla yönetmek isteyenler, üye 
olmalar  kanunen yasakland  halde üye olanlar ve bu ki ileri bilerek üye-
li e kabul edenler, Dernekler Kanunu ile ilgili kanunlara göre cezaland r l r. 
 
HÜKÜM EKS KL  
Madde 39 – Dernek ana tüzü ünde hüküm eksikli inin bulunmas  halinde 
Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulan r. 
 
YÖNETMEL KLER 
Madde 40 – Dernek ana tüzü ü hükümleri, Yönetim Kurulu’nun haz rlaya- 
ca  ve Genel Kurul’un onaylayaca , a a daki yönetmelik hükümleri ile 
birlikte uygulan r : 
40.1. Genel Muhasebe Yönetmeli i, 
40.2. Personel Yönetmeli i, 
40.3. Tesis Kullan m Yönetmeli i. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 41 – Bu ana tüzük 26.01.2008 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul 
toplant s nda kabul edilmi  ve yürürlü e girmi tir. 
 
YÜRÜTME 
Madde 42 – Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Genel Kurul kararlar  
çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir. 
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5.04.04. B R TE EKKÜR BELGES  
 
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. smail YÜKSEK taraf ndan, derne in hiz-
metlerini de erlendirmek ve onurland rmak için haz rlay p sunmu  oldu u 
TE EKKÜR BELGES  içeri i a a dad r. Ayr ca (boyutlar n uyumu sorunu 
nedeniyle küçültülerek konulmu  olan) belgenin asl  bir sonraki sayfada yer 
almaktad r. 
 
“ YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  
   SOSYAL H ZMETLER DERNE ’NE 
 
Toplumsal geli meye ivme kazand rmay  hedefleyen üniversitemizin üretti i 
eserlerin en de erlisi ve kal c s  olan ö rencilerimize destek vermeniz, ülke- 
mizin toplumsal, kültürel ve ekonomik ya am n n zenginle me sürecine katk  
da bulunmak ile ayn  anlam  ta maktad r. 
 
Bu desteklerinizle, günümüzün yükünü omuzlar nda ta yan sizler, hayata 
yeni at lan ve yükünüzü payla acak olan gençlerimizin yolculuklar na k 
tutmaktas n z. Üniversitemize olan gönül ba n z sizlere yeni görevler ve so- 
rumluluklar yüklemektedir. Y ld zl  ö rencilerimizin bir destekçisi olarak 
sahip oldu unuz bütün de erleri ve tecrübeyi sevgiyle bütünle tirerek ö ren- 
cilerimizin maddi ve manevi her türlü zorlu u a malar nda verdi iniz destek 
her zaman sayg , sevgi ve minnetle an lacakt r. 
 
Bu vesile ile 2010-2011 e itim-ö retim y l nda üniversitemizin ilham kayna-

 sevgili ö rencilerimize sa lam  oldu unuz burs deste inden dolay  te-
ekkür eder, sayg lar m  sunar m.  

                                                                                           m z a 
                                                                            Prof.Dr. smail YÜKSEK 
                                                                                          Rektör                   “ 
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5.04.05. YEN  DÖNEM ÇALI MALARI  

Kitab m z  olu turmaya devam etti imiz bu süre içinde, ku kusuz Vak f ve 
Derneklerimiz de kendi alanlar ndaki çal malar na, hiç h z kesmeden de-
vam etmektedirler. Daha güzele ve daha yararl  olana ula ma gayreti içinde 
olan bu kurulu lar m z, gere inde bir araya gelerek ortak olu umlar yarata-
bilmektedirler. Bu ba l k alt nda buraya koydu um aç klamalar, 2013 y l  
ba nda, bu kurulu lar m z n ortak bir amaç için bir araya geldiklerini gös-
termesi bak m ndan çok anlaml d r. 

A a da sundu um aç klamalar, Derne in Ba kan  Hamit YILDIRIM tara-
f ndan kaleme al nm t r.  

“ YSHD Yönetim Kurulu Ba kan ’n n Mesaj  

Y ld z Sosyal Hizmetler Derne i (Kulübü) Hisar tesislerini YTÜ’ye kazan-
d rm t r. Tesis okulumuzun tesisidir. Büyüyen ailemiz yeni tesislere lay k- 
t r. Görevimiz birlik ve beraberlik içinde sosyal yap m z  geli tirmektir. Bu 
güne kadar hizmet edenler ba r l  olmu tur. Yönetim Kurulumuz YTÜ de 
eme i geçenleri sayg  ve takdirle anmaktad r. 

2002 y l ndan itibaren derne in hedefi burs vermek, sosyal etkinlik yapmak 
ve hisar tesislerine destek vermek olmu tur. 

2010-2011 y l  yönetim kurulu bu hedefi geni leterek, di er vak f ve dernek-
lerle birlik ve beraberlik, YTÜ yönetimi ile i birli i yapmak, yeni sosyal te-
sisler kurmak, gelirini art rmak ve 100. y l nedeniyle yeni üyeler kazanmak 
eklinde hedefini geni letmi tir.  

2010-2011 y llar nda vak f ve derneklerle birlik ve beraberlik içinde etkin-
likler yap lm t r. 100.y l etkinlikleri f rsat olmu tur. Bu birlik ve beraberlik 
gerçekle mi tir. 2012-2013 y l  Yönetim Kurulu, YTÜ Vak f ve YTÜ Der-
nek Ba kanlar  temsilcilerinden olu mu tur.      

Yine bu olu um ile yeni bir iktisadi i letme kurulmu tur. ktisadi i letmenin 
gelirini, vak f ve derneklere e it olarak payla t rma, planlama, harcama ve 
bilançosunun yap lmas nda rektörlükle i birli i yap lmas  kararla t r lm t r.   
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Öncelikle gelirin art r lmas  için YILDIZ-SEM ile i birli i yaparak, yap l-
mayan e itimleri ilgili kurumlardan izin alarak gerçekle tirmeyi planlam t r 
 
YTÜ Teknopark kuluçka ofisi için projelere destek vermeyi, ö rencilere 
burs vermeyi ve yeni sosyal tesisler kurmay  hedeflemi tir. 
 
Bu tesisleri bizlere kazand ran, dernek içinde ve d nda hizmet eden tüm 
kahramanlara ve tesisi ya atanlara ükran borçluyuz.  
 
Derne imiz kurulu  amac  do rultusunda, YTÜ mezununa, personeline ve 
emeklisine, YTÜ’lü olmayan, akademik çevrelerde sayg n i , kültür ve sanat 
dünyas nda etkili ki ilere de kap s n  açm t r. Yönetim Kurulumuz sizlerle 
birlikte önceki yöneticileri örnek a makta, yap lan hizmetleri takdirle kar -
lamaktad r. YTÜ ailesi büyür ve büyümeye devam edecektir. Biz de bu bü-
yük ailenin lay k oldu u yere gelebilmesi için, derne imiz hizmetlerine de-
vam edecektir. Ülkemiz için projeler gerçekle tiren mezunlar m z, genç ne-
sillere, YTÜ ailesine yeni projeler üretecektir.  
 
Ba ar  Y ld z Teknik Üniversitesi’nindir. Y ld z Teknik Üniversitesi’ni, bir 
Y ld z Olarak Görmek bizleri mutlu edecektir.  
 
Hamit YILDIRIM [YSHD Yönetim Kurulu Ba kan ]                              “                       
 
5.04.06. YEN  YÖNET M SÜREC  
 
Y ld z Sosyal Hizmetler Derne i (Kulübü)’nün ba latt  yeni süreç ile ilgili 
olarak yap lan toplant da, 2013-2014 Yönetim Dönemi için seçilen Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görev da l m  a a daki gibidir :  
 
YÖNET M  KURULU 
Hamit YILDIRIM , Ba kan, As l Üye (Rektör Dan man )  
Emrah GÜNAY , Ba kan Yrd., As l Üye,  
                               (Ça da  Y ld zl lar Derne i Ba kan ) 
Yusuf Süleyman KARADA  , As l Üye, (KOSGEB) 
Av.Özgür NOYAN , As l Üye, (Rektör Dan man ) 
Prof.Dr.Kubilay KUTLU , As l Üye,  
                                (Y ld z Koruma ve Ya atma Derne i Ba kan ) 
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DENETLEME KURULU 
Müjdat AKGÜL , As l Üye 
M.Sadri EYÜPO LU , As l Üye, (YTÜ.Mezunlar Derne i Ba kan ) 
Hüseyin SARACO LU , As l Üye, (YTÜ.Vakf  Üyesi) 

Bu konu hakk nda Dernek Ba kan  taraf ndan yap lan aç klamalar bir önceki 
alt bölümde yer alm t r. Toplant ya Rektör Prof.Dr. smail YÜKSEK, YTÜ. 
Teknopark Yön.Kur.B k.Erdem BEKTA  da kat lm lard r. 

5.04.07. KT SAD  LETMELER 

Derne in ilgi alan  içinde olan ve i letilmesi konusunda öncelikli katk s  bu-
lunulan ktisadi letmeler, kurulmu  tesislerdir. Bu tesislerin ba nda da  

YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  H SARÜSTÜ TES SLER  
gelmektedir. Bu tesisler ile ilgili ayr nt l  bilgiler a a da verilecektir. Y ld z 
yerle kesinde bulunan ÇATI RESTAURANT ve YILDIZ BAHÇE (BAN-
KET) RESTAURANT de bu i letme ailesine dahildir. Bu i letmelerden, 
özellikle Hisar Tesisleri için, özel bir statü olu turulmu  olup, buraya üye o-
lunabilmektedir. Üyelik türleri dernek tüzü ünde belirtilmi  ve tan mlanm  
olup ayr ca bu üyelere üyelik kart  verilmektedir.Bunlardan bir örnek a a - 
da görülmektedir.  



168 
 
Tesislerle ilgili olarak, ileti im bilgileri a a dad r.    
 
H SARÜSTÜ SOSYAL TES SLER  
 
Adres   :  Rumelihisarüstü Mahallesi Salih Bey Sokak No.6 
                Rumelihisar  – STANBUL 
Telefon :  0 212 2877045 – 0 212 2571700 
Faks      :  0 212 2571110 
Web      :  :http://www.yildizhisar.com/ 
 
 
YILDIZ ÇATI RESTAURANT 
 
Adres  :  Y ld z Teknik Üniversitesi Be ikta  Kampusu,  
               B Blok, Kat 6   Be ikta  – STANBUL 
Telefon :  0 212 3272578 – 0 212 3832019 
Faks     :  0 212 3272578 
e-posta :  yildizcat @yildizcati.com 
Web     :  :http://www.yildizcat .com/  
 
 
YILDIZ BAHÇE RESTAURANT 
[BANKET RESTAURANT] 
 
Adres :   Y ld z Teknik Üniversitesi Be ikta  Kampusu, 
               Be ikta  – STANBUL 
Telefon :  0 212 2365549 – 0 212 3832024 
Faks     :  0 212 3272578 
e-posta :  yildizbahce@yildizbahce.com 
Web     :  :http://www.yildizbahce.com/    
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DERNEK BA KANIMIZ 

HAM T YILDIRIM 
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5.04.08. BA KANIMIZI TANIYALIM 
 
Dernek Ba kan m z Hamit YILDIRIM 1957 y l nda Sivas’ta do mu tur. 
Evli olup iki çocuk babas d r. 
 
Ya am boyu yapt  çal malar, çal t  kurumlar, ald  önemli görevler ve 
sosyal faaliyetleri, düzenli ekilde a a ya ç kar lm t r. Ba kan m z taraf n- 
dan verilen bilgilerden yola ç karak onu tan maya çal yoruz : 
 
E itim Süreci :  
lk ö retimi : Sivas, Selçuk lkokulu 

Orta ö retimi : stanbul, Pendik Lisesi 
Lise ö retimi : Kartal Lisesi 
Yüksek ö retimi : DMMA. n aat Fakültesi ; mezuniyeti : 1978 
Yüksek Lisans : stanbul Üniversitesi, letme Fakültesi Turizm letme   
                         htisas  MBA (1988)  
Yüksek Lisans : stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yön.Org.ve  
                         letme Pol. (MS. 1990) 
Yüksek Lisans : Y ld z Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ula t rma  
                         Anabilim Dal  ( n aat Yüksek Mühendisi – 1990) 
 
Askerlik ve Emeklilik Öncesi Çal malar  
MSB (Milli Savunma Bakanl )’na ba l  n aat – Emlak’in çe itli kademe- 
lerinde 1979 y l ndan itibaren in aat mühendisi olarak çal t . 1998 y l nda 
kendi iste iyle Yüksek Mühendis Yarbay rütbesinden emekli oldu. Hizmet 
süresi 20 y l fiili ve 25 y l itibari olarak hesapland . 
 
Emeklilik Sonras  Mühendislik Çal malar  : 
1.3.1998 – 1.3.2005 tarihleri aras nda BB.ULA IM A . – BB. B MTA  
bünyesinde BB Projeler Daire Ba kanl , Yat r m Planlama Müdürlü ü 
ZPP ve  BB-AKOM da çal t .   
1.3.2005 – 1.3.2006 tarihleri aras nda ALTINYALDIZ Ltd. .Tek.Md.olarak 
çal t . 
1.3.2006 – 1.4.2008 tarihleri aras nda PM. MECE Mü avirlikte, BB.i tiraki 
olan B MTA , Fatih ve Küçükçekmece lçeleri Deprem Odakl  Kentsel Dö-
nü üm Projesi çal malar na kat ld . 
1.4.2008–1.6.2008 tarihleri aras nda M MART ltd. .de Gen. Müd.de çal t .  
1.6.2008-31.12.2009 tarihleri aras nda TMM.Mü avirlikte, BB.7 Tepe 7 
Tünel projesinde çal t . 
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1.2.2011-1.5.2011 tarihleri aras nda Adalar Belediyesi’nde Fen leri Md.ve 
mar Md.v.olarak çal t . 

1.5.2011 tarihinden itibaren YTÜ.de “ n aat ve yap  i lerinden sorumlu rek- 
tör dan man ” olarak çal maktad r.    
 
Deprem le lgili Çal mas  : 
1992 y l nda Erzincan 3.Or.K.l  Afet Kontrol Merkezi Amiri, 
1999 y l nda Derince kriz masas nda BB.görevlisi, BB.Hisar tespit komis-
yonu görevlisi, 
1999-2005 aras  BB.-AKOM dan man , 
Bunlar n d nda :  
JIBA- BB. Raporu ; DMP [ stanbul Deprem Master Plan ] ve ZPP [Zeytin-
burnu Pilot Proje] ; Fatih ve Küçükçekmece lçeleri Deprem Odakl  Kentsel 
Dönü üm Projesi çal malar na kat ld . 2004 y l nda Bay nd rl k ve skan 
Bakanl  Deprem uras  üyesi olarak görev yapm t r. 
 
E itmenli i : 
2002-2010 tarihleri aras nda, Milli E itim Bakanl ’na ba l  okullarda Mil-
li Güvenlik Bilgisi dersi ö retmenli i yapm t r. Ders verdi i okullar un-
lard r : stanbul Üniversitesi Konservatuar Lisesi ; Peetevniyal Lisesi ; Fatih 
Ahmet Raim Lisesi ; Fener Rum Erkek Lisesi ; Florya Anadolu Lisesi ; Ka-
d köy Kemal Atatürk Lisesi ; Kad köy Kaz m men Lisesi ; Bostanc  
Hayrullah Kefo lu Lisesi ; Sar yer Vehbi Koç Lisesi ; Bahçeköy F.K.D. Li-
sesi ; Kad köy Özel Irmak Lisesi . 
 
Belgeleri : 
Yetkin Mühendis [15Ekim 2007 – TMMOB] ; Yap  Denetçisi [2007 – Bay. 
ve sk. Bak. 13162] ; Proje Mü aviri [1999 – Bay.ve sk.Bak.] ; Yap  Dene-
tim Uzman  [2000 – 1053 TMMOB.] ; Binalar n Deprem Güvenli ini nce-
leme [2003 – TÜ. – ODTÜ. – YÜ. – BÜ.] ; Binar n Deprem Güvenli ini 
kinci Kademe De erleme [2007 – ODTÜ.]. 

 
Sosyal Faaliyetleri : 
TMMOB. - MO [ n .Müh. st. b.si] ; TMMB (Türkiye Müh.Mim.Bir.], 
AKAY [Ara Kur.Acil Yrd.Der.kurucu üyesi],  DSD [Depremle Sava  Der-
ne i] , Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi, Fenerbahçeli- 
ler Vakf  Kalam  Yelken Kulübü Yön.Kur.Üyesi, TBK Caddebostan Türk 
Bal kadamlar Kulübü üyesi, YTÜ.Sosyal Hizmetler Derne i Kulübü Ba ka- 
n , YTÜ.Mezunlar Derne i üyesi, TESUD [T.Em.Sb.lar Der.], OYAK üyesi.      
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Yeni olu umun gerçekle mesi için bir araya gelen ba kanlar m z 
[Adlar  metin içinde geçmektedir] 

Kitab n yazar  Prof.Yavuz Aksoy’un, Y.T.Ü.Sosyal Hizmetler Derne i 
Ba kan  Hamit Y ld r m’  ziyaret hat ras  
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5.05. 

YTÜ.SPOR KULÜBÜ 
DERNE  

 
                                               Kurulu  Y l  : 2010 
 
5.05.01.DERNE N KURULU U 
 
Y ld z Teknik Üniversitesi’nde YTÜ.Spor Kulübü Derne i 2010 y l nda 
kurulmu tur. Merkezi stanbul’dad r. 30 Kas m 2010 tarihi itibariyle tescili 
gerçekle tirilmi  olup, bu tarihte fiilen kurularak faaliyete geçmi tir. 
 
5.05.02.DERNE N KURULU  AMACI 
 
Çe itli spor dallar na ait tak mlar n sportif koordinatörlü ünü yapmakt r. Bu 
ayn  zamanda bu tak mlar n federe olmalar n  sa lamak ve kendilerinin 
olmas  gereken müsabaka gruplar na kat l mlar n  sa lamakt r. Nitekim bu 
derne imiz kurulduktan sonra, basketbol, voleybol ve hentbol amatör bran -
lar nda üniversite tak mlar m z n liglere kat l m  sa lanm t r.  
 
5.05.03.SPORT F BA ARIMIZ 
 
Bu çal ma ve gayretlerin sonunda üniversitemizin Hentbol Tak m  2010-
2011 sezonunda stanbul Bölgesel Hentbol Ligi’ne kat lm  ve ligi 2.s rada 
bitirerek büyük bir ba ar  kazanm t r. 
Hentbol Federaqsyonu taraf ndan 2011-2012 sezonunda birinci lig B klas-
man na kabul edilen hentbol tak m m z, bu sezonu da lig ikincisi olarak ta- 
mamlam  ve play-off grubuna kat lmaya hak kazanm t r. 
 
5.05.04.DERNE N KURUCU ÜYELER  
 
YTÜ.Spor Kulübü Derne i, a a da adlar n  and m z üyeler taraf ndan ku- 
rulmu tur : 

Prof.Dr. smail YÜKSEK 
Prof.Dr.Mesut GÜNER 
Prof.Dr.Hayrullah A AÇCIO LU 
Prof.Dr.Ahmet KOYUN 
Prof.Dr.Mehmet Emin B RPINAR 
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ümit GÜMÜ AY 
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Yrd.Doç.Dr.Ali KOÇAK 
Ahmet TURGUT 
Olcay AKGÜL 
Özcan SADIÇ 
smail GÜNAL     

 
5.05.05.GEÇ C  YÖNET M KURULU 
 
Kurulu unu tamamlayan dernek ilk genel kurul toplant s n  yaparak, yöne- 
tim ve denetim kurulunu olu turmu tur. Bu toplant  sonunda seçimle olu an 
yönetim kurulu a a da adlar  yaz l  üyelerden olu mu tur. Kurul üyeleri 
aralar nda görev payla m  yaparak göreve ba lam lard r. 
 
Geçici Yönetim Kurulu 
Ba kan :                        Mustafa Ümit GÜMÜ AY 
Ba kan Yard mc s  :    Hayrullah A AÇCIO LU  
Genel Sekreter :           Ali KOÇAK 
Sayman :                       Ahmet TURGUT 
Teknik Sorumlu :         Ahmet KOYUN 
Üye :                              lkay Özkan ÖZDEM R  
Üye :                              Mehmet Emin B RPINAR  
 
5.05.06. LK YÖNET M KURULU 
 
Dernek 13.12.2010 tarihinde Ola an Genel Kurul Toplant s ’n  yaparak ken-
di tarihinin ilk Yönetim Kurulu’nu seçmi  oluyordu. Seçimle i  ba na gelen 
Yönetim Kurulu öyle olu mu tu : 
 
Ba kan :                        Mustafa Ümit GÜMÜ AY 
Ba kan Yard mc s  :     Ahmet KOYUN 
Genel Sekreter :          Ali KOÇAK 
Sayman :                       Ahmet TURGUT  
Teknik Sorumlu :         Onur ÇET N 
Üye :                             Mehmet Emin B RPINAR 
Üye :                       Hakan KARATA  
 
5.05.07. K NC  DÖNEM YÖNET M KURULU 
 
ki y ll k görev süresini tamamlayan (tamamlamak üzere olan) ilk yönetim  
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kurulu, Dernek Genel Kurulu’nu 25 Nisan 2012 tarihinde toplayarak kinci 
Ola an Genel Kurul Toplant s ’n  gerçekle tirmi tir. Bu toplant da Yöne-
tim Kurulu yeniden belirlenmi  ; seçilen yeni üyeler aralar nda görev payla- 

m  yapt ktan sonra kinci Dönem Yönetim Kurulu u ekilde olu mu tur : 
 
Ba kan :                          Ahmet TURGUT 
Ba kan Yard mc s  :       Hakan KARATA  
Genel Sekreter :             Muhammed Atilla SEV M 
Sayman :                         Ali KOÇAK 
Teknik Sorumlu :           Ayd n ÇTEN 
Üye :                               Ahmet KOYUN 
Üye :                               Mehmet Emin B RPINAR 
 
Bu yönetim kurulu halen göreve devam etmektedir.                
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YTÜMED Ba kanlar na Rektörümüz Say n Prof.Dr. smail YÜKSEK 
taraf ndan plaketlerinin verilmesi töreni 



179 

5.06. 

YTÜ MEZUNLAR DERNE  
[YTÜMED] 

Kurulu  Y l  :  1996 

5.06.01. DERNE N KURULU U 

Dernek 1996 y l nda, stanbul’da, Y ld z Teknik Üniversitesi mezunu olan 
ve adlar n  a a da and m z giri imci ki ilerin çaba ve çal malar  sonu-
cunda kurulmu tur. 

5.06.02. DERNE N KURULU  AMACI 

Derne in kurulu  amac  öyle aç klanm t r : 
“ Y ld z Teknik Üniversitesi mezunlar  aras ndaki dayan may  sa lamak ve 
artt rmak, mezunlar ile üniversite aras ndaki ileti imi kuvvetlendirmek, me- 
zunlar n birbirleriyle sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda fikir al veri inde 
bulunmalar na yard mc  olmak, mezunlar n sorunlar yla ilgilenmek, Türkiye 
de yüksek e itimin her yönü ile geli mesini sa lamak, Y ld z Teknik Üniver- 
sitesi ismi ile faaliyet gösteren di er dernek, vak f ve kurulu larla temas ve 
i birli i içinde bulunmak ve gerekti inde bu kurulu lar n çal malar na ka- 
t lmakt r. “ 

5.06.03. KURUCU ÜYELER 

Derne in kurulu unda görev yapm  olan üyelerin adlar  a a dad r :  
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Ya ar BÜYÜKÇET N 
Zübeyde ALKI  

.Gürhan SAATÇ O LU 
Hayri BA OL 
brahim ENOL 

Nergis ARSU 
Füsun YILMAZ 
 
5.06.04. YÖNET M KURULLARI 
 
1996 y l nda göreve ba layan Geçici Yönetim Kurulu, kurucu üyelerden o-
lu uyordu. Bu ba lang ç süreci, derne e üye kazand rmak ve kurulu bir dü-
zen kurmak çal malar yla geçmi tir.1997 y l  içinde ola an genel kurul top- 
lant s  yap lm  ve seçimle gelen yeni yönetim kurulu görevi devralm t r. 
ki y ll k yönetim dönemleri olarak düzenlenen bu çal ma sürecinde olu an 

yönetim kurullar  ve bu kurullarda görev alan üyelerin adlar  a a dad r : 
 
1.Yönetim Dönemi [9 Kas m 1997 – 30 May s 1999] 
Ba kan   :  Ya ar BÜYÜKÇET N 
2.Ba kan  :  Zübeyde ALKI  
Genel Sekreter :  .Gürhan SAATÇ O LU 
Sayman  :  Hayri BA OL 
Üye  :  brahim ENOL 
Üye  :  Füsun YILMAZ  
Üye  :  Murat F. SAYAR 
Üye  :  Göksel K SANCAK 
Üye  :  Ay e CO TURAN 
Üye  :  brahim ESK C O LU 
 
2.Yönetim Dönemi [30 May s 1999 – 26 May s 2001] 
Ba kan  :  Ya ar BÜYÜKÇET N 
2.Ba kan  :  Zübeyde ALKI  
Genel Sekreter  :  Ay e CO TURAN 
Sayman  :  Hayri BA OL 
Üye  :  Mehmet ATA B  
Üye  :  Cengiz Güçer HAM O LU 
Üye  :  Mustafa SÖZER 
Üye  :  Arzu KIZILOK 
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3.Yönetim Dönemi [26 May s 2001 – 24 May s 2003] 
Ba kan  :  Ya ar BÜYÜKÇET N 
2.Ba kan :  Arzu KIZILOK 
Genel Sekreter :  Nur URFALIO LU 
Sayman  :  F. Ne e MERD NLER 
Üye  :  Tankut GÜNDO AR 
Üye  :  K. Berke ERCAN 
Üye  :  Nilgün ENCAN 
Üye  :  Murat f. SAYAR 
Üye  :  Mustafa SÖZER 
Üye  :  Mehmet ATA B      
Üye  :  M. Tolga ÖZDEM R 
Üye  :  Numan AH N 
Üye  :  Behçet Murat TÜREN 
 
4.Yönetim Dönemi [24 May s 2003 – 28 May s 2005] 
Ba kan  :  Behçet Murat TÜREN 
2.Ba kan :  Murat ERDAL 
Genel Sekreter :  Nur URFALIO LU 
Sayman  :  Mehmet ATA B  
Üye  :  Arzu KIZILOK 
Üye  :  Ali Erdem KOÇAN 
Üye  :  K. Berke  ERCAN 
Üye  :  O. Suat TOPTA  
Üye  :  A. Murat KURTAY 
Üye  :  Güngör LAL 
Üye  :  Gökhan YALINAY 
Üye  :  Tankut GÜNDO AR 
Üye  :  Necmi CAN 
 
5.Yönetin Dönemi [28 May s 2005 – 16 Haziran 2007] 
Ba kan  :  Behçet Murat TÜREN  
2.Ba kan :  Ali Erdem KOÇAN 
Genel Sekreter :  Engin ÖZKAN 
Sayman : Mustafa SÖZER 
Üye  :  Bülent OVACIK 
Üye  :  Baykal HANCIO LU 
Üye  :  Engin TA   
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Üye  :  Arzu KIZILOK 
Üye  :  K. Berke ERCAN 
Üye  :  Cem KORÇAL  
Üye  :  Nazmi BAYAR 
 
6.Yönetim Dönemi [16 Haziran 2007 – 30 May s 2009] 
Ba kan  :  Mustafa SÖZER 
2.Ba kan :  Ali Erdem KOÇAN 
Genel Sekreter : Ay e CO TURAN 
Sayman :  Kemal ÖZDEM R 
Üye  :  Sadettin ÇOK 
Üye  :  Tahir Ç L 
Üye  :  hsan Ya ar MUN SER 
Üye  :  Engin TA  
Üye  :  Mehmet ATA B  
Üye  :  Ahmet GÜVENMAN 
Üye  :  Medet TURAN 
Üye  :  Baykal HANCIO LU 
 
7.Yönetim Dönemi [30 May s 2009 – 29 May s 2011] 
Ba kan  : Mustafa SÖZER 
2.Ba kan :  M.Sadri EYÜPO LU 
Genel Sekreter :  Gültekin GEREK 
Sayman  :  brahim ERYILMAZ 
Üye  :  Kemal AKYILDIZ 
Üye  :  Josef CEMAL 
Üye  :  Sadettin ÇOK 
Üye  :  Vedat TOSUNO LU 
Üye  :  Okan KIZILBEY 
Üye  :  Tahir Ç L  
Üye  :  Kemal ÖZDEM R 
Üye  :  Leyla MERS N 
Üye  :  Taylan ÖCALAN 
 
8.Yönetim Dönemi [29 May s 2011  -  ... ] 
Ba kan  :  M.Sadri EYÜPO LU 
2.Ba kan  :  Hürriyet Kubat BAYIR 
Genel Sekreter  :  Murat ZORLU 
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Sayman  :  Gültekin GEREK 
Üye         :  Taylan ÖCALAN 
Üye         :  Tolga YOLCU 
Üye         :  smail AKYILDIZ 
Üye         :  Ramazan ÇET NKAYA 
Üye         :  Muhammed Atilla SEV M 
Üye         :  Rü tü UÇAN 
Üye         :  Okan KIZILBAY 
Üye         :  Cüneyt Y T 
Üye         :  Josef CEMAL 

BA KANLARIMIZ 

YA AR BÜYÜKÇET N      BEHÇET MURAT TÜREN 
            [1996 – 2003]                              [2003 – 2007] 

MUSTAFA SÖZER            M.SADR  EYÜBO LU 
               [2007 – 2011] [2011 - ...] 
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5.06.05. DERNEK TÜZÜ Ü 
 
Madde 1 – Derne in ad  : Y ld z Teknik Üniversitesi Mezunlar Derne i 
olup, genel merkezi stanbul’dad r. Derne in k salt lm  ad  : YTÜMED’dir. 
Faaliyet alan  : ülke genelinde, yurt içi ve d nda faliyet gösterir. ube ve 
temsilcilikler açabilir. 
 
DERNE N AMACI 
Madde 2 – Derne in amac  : Y ld z Teknik Üniversitesi mezunlar  aras nda-
ki dayan may  sa lamak ve artt rmak, mezunlar ile üniversite aras ndaki 
ileti imi kuvvetlendirmek, mezunlar n birbiriyle sosyal, kültürel ve mesleki 
alanlarda fikir al veri inde bulunmalar na yard mc  olmak, mezunlar n so- 
runlar yla ilgilenmek, Türkiye’de yüksek e itimin her yönü ile geli mesini 
sa lamak, Y ld z Teknik Üniversitesi ismi ile faaliyet gösteren di er dernek, 
vak f ve kurulu larla temas ve i birli i içinde bulunmak ve gerekti inde bu 
kurulu lar n çal malar na kat lmakt r. 
 
DERNE N ÇALI MA KONULARI VE ÇALI MA B Ç M  
Madde 3 – Derne in çal ma konular  ve çal ma biçimi a a da belirtil-
mi tir :  
3.1.  Mezunlar n, Y ld z Teknik Üniversitesi yönetimi ve kendi aralar ndaki 
ileti imi sa lamak ve geli tirmek, 
3.2.  Üyelerini arkada l k, dostluk ve kar l kl  anlay  ba lar  ile birle tir- 
mek, sevgi ve sayg ya dayal  ili kileri geli tirmek, 
3.3.  Üyelerin sosyal, kültürel, moral ve mesleki kalk nmas nda katk da 
bulunmak, 
3.4.  Sosyal ve sportif nitelikli e itim, e lenme ve dinlenme ile bo  zaman- 
lar  de erlendirici etkin çal malar yapmak, 
3.5.  Amaç ve çal ma konular n  gerçekle tirecek kaynaklar  sa lamak üze-
re iktisadi giri imlerde bulunmak, 
3.6.  Yeni üyelerin al nmas n  özendirir ve yasalar ile ana tüzük hükümleri 
uyar nca As l, Fahri ve Onursal üye kaydeder, 
3.7.  Amaç ve çal ma konular  do rultusunda Y ld z Teknik Üniversitesi ile 
Derne in kamuoyunda yeterince tan nmas na ve sayg nl n n korunmas na 
çal r, 
3.8.  Topluma ve özellikle Y ld z Teknik Üniversitesi’ne yararl  olacak hiz- 
meti ve projeleri geli tirir, uygular ve ba ar l  olan ö renci ve üyeleri ödül- 
lendirir, 
 
 
 
 
 
 



185 
 
3.9. Amaç ve çal ma konular n  gerçekle tirecek mali kaynaklar  sa lar, ge-
li tirilecek her türlü hizmet projeleri ile çal malar  uygular, yönetmek ve / 
veya i letmek üzere ortakl klar, iktisadi i letmeler ve vak flar kurar, 
3.10. lgili Bakanl k izni ile, ulusal ve uluslararas  konferanslar, sempoz-
yumlar, paneller, aç k oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, 
konserler, spor ve benzeri yar malar düzenler,   
3.11. Milli E itim Bakanl  izni ve Y ld z Teknik Üniversitesi ile birlikte 
meslek kurslar  düzenleyip, sertifika verir, 
3.12. Dernek içinde olu turulacak komiteler ya da konular nda uzman ki iler 
arac l yla amaç ve çal ma konular nda incelemeler ve ara t rmalar yapt r r 
3.13. Yerle im yeri ile amaç ve çal ma konular  için gerekli arsa, bina, 
kamp, kulüp, sosyal tesisler gibi ta nmaz mallar  sat n al r ve satar, üzerine 
her türlü haklar  koydurabilir, kiraya verebilir, i letebilir, her türlü in aat  
yapt rabilir, ta n r menkul de erler ve haklar alabilir,   
3.14. Bro ür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yay nlar ve da t r, 
3.15. lgili Bakanl k izni ile yurt içi ve yurt d  her türlü gezi düzenler ya da 
düzenletir, 
3.16. Her türlü hediyelik, tan t c  ve e itici e yalar yapt r r ve da t r, 
3.17. Yard m Toplama Kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak ba- 

 ve yard m al r, ba  ve yard mlarda bulunur, 
3.18. Dernek yukar da belirtilen çal malar  ve di er faaliyetlerini yaparken 
hiçbir ekilde siyasetle u ra maz, Dernekler Kanunu’nun yasaklad  bütün 
durum ve faaliyetlerden kaç n r.  
 
ÜYEL K TÜRLER  
Madde 4 – Derne in üç tür üyeli i vard r : 
4.1. As l Üyelik : Kurulu undan bu yana Y ld z Teknik Üniversitesi’nin her 
hangi bir bölümünden (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezun 
olanlar derne in as l üyesi olabilirler.   
4.2. Fahri Üyelik: Y ld z Teknik Üniversitesi mezunu olmak art  aranmak- 
s z n Y ld z Teknik Üniversitesi’nde kadrolu ö retim elemanlar , Y ld z 
Teknik Üniversitesi’ndeki görevleri devam etti i sürece, fahri üyeli e kabul 
edilebilirler. Ancak Y ld z Teknik Üniversitesi’nde en az be  (5) y l kadrolu 
görev yapanlar n fahri üyelikleri ömür boyu devam eder. 
4.3. Onursal Üyelik : Ülkeye, Y ld z Teknik Üniversitesi’ne ya da dernek 
amaç ve çal ma konular na etkin ve önemli hizmetleri veya katk lar  olan 
ki ilere, üyeler toplulu u aras nda bulunmas nda yarar görülen, yönetim 
kurulu onay  ile Onursal Üye seçilebilirler. 
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4.4. Fahri ve onursal üyelerin üyelik i lemleri as l üyelik ile ayn d r. Fahri 
ve onursal üyeler toplant lara kat l p söz alabilirler ancak organlarda görev 
alamaz ve oy kullanamazlar. Kendilerinden üye giri  ve y ll k ödenekleri 
al nmaz. 
 
ÜYEL K KO ULLARI 
Madde 5 – Üyelik ko ullar  a a da belirtilmi tir : 
5.1. Medeni haklar  kullanmaya sahip olmak, 
5.2. Kamu haklar ndan yasaklanmam  bulunmak, 
5.3. Yüz k zart c  suçlardan veya dernekler kanununun kurulmas n  yasakla-
d  dernekleri kurmak ve yönetmek suçlar ndan birinden kesin hüküm giy- 
memi  bulunmak,  
5.4. A r hapis cezas na çarpt r lmam  olmak, 
5.5. Yönetim Kurulu’nun tespit etti i giri  ödene i ve genel kurulca belirle-
nen y ll k aidat ödene i ile dernek tüzü üne uymay  kabul etmek.  
Üyelik, iki dernek üyesinin teklifi, üyelik komitesinin önerisi ve yönetim 
kurulu karar  ile kesinle ir. 
 
ÜYEL K LEMLER  
Madde 6 – Üyelik ko ullar n  ta yan adaylar n derne e kabullerinde a a - 
daki kural ve yöntemler uygulan r : 
6.1. Aday n üyelik formunu doldurup imzalamas  ve ekleri ile birlikte Der- 
nek Yönetim Kurulu Ba kanl ’na sunmas , 
6.2. Üyelik formunun dernek yönetim kurulu ba kanl nca al nd  tarihi iz-
leyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli ara t rma ve incelemenin yap larak 
kabul ya da red edildi ine ili kin cevab n verilmesi, yeli e kabulü bildiren 
yaz  ile on be  (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi- 
nin istenmesi,  
6.3. Aday n belirtilen süre içinde, yükümlülüklerini yerine getirmesinden 
sonra, dernek üye defterine kimli inin i lenmesi ve üye kimlik belgesinin 
verilmesi, 
6.4. Y ld z Teknik Üniversitesi Mezunlar , mezun olduklar  y l istedikleri 
takdirde, giri  aidat  ve y ll k aidat ödemeksizin, iki (2) y l süresince 
YTÜMED’e üye olma hakk na sahiptirler. Ancak bu üyeler, yönetim kurulu 
taraf ndan belirlenen kimlik bedeli ödemekli yükümlüdürler. Bu üyeler ikin- 
ci y l n sonunda y ll k ödentilerini dernek tüzü ünün 33.maddesinde belirti-
len ekilde ödemekle yükümlüdürler. Üyelik iste inin reddine ili kin Dernek 
Yönetim Kurulu karar  kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.   
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ÜYEL KTEN AYRILMA 
Madde 7 – Üyelik, ölüm veya üyelikten ayr lma dile iyle sona erer. Her 
üye diledi i anda, Yönetim Kurulu Ba kanl ’na yaz l  olarak ayr lma iste-

ini bildirmekle üyelikten ayr lm  say l . Ancak bu üyelerin mali sorumlu- 
luklar , yasal nedenlerle ayr lanlar n, yasal nedenin olu um tarihinde, di er- 
lerinin ise ayr lma dile inin yap ld  hesap döneminin sonunda biter ve 
kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma paylar  tam olarak al n r. 
 
ÜYEL KTEN ÇIKARILMA 
Madde 8 – 8.1. Ödentilerini ödemedikleri için üstüste iki ola an genel kurul 
toplant s na kat lamayanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlar na uy- 
mayanlar, Dernek amaçlar n n gerçekle tirilmesini ve çal malar n n yürü- 
tülmesini zorla t ranlar, yetkisi olmaks z n derne i sorumluluk alt na sokan- 
lar ve dernek yönetmeliklerine ayk r  davrananlar n durumu <yönetim Kuru-
lu taraf ndan incelenir. Gerekirse savunmalar  al n r ve var lacak sonuca gö-
re uyar da bulunulabilir.  
8.2. Dernekten ç kanlar ve ç kar lanlar, dernek çal malar  ve varl  üzerin-
de hak ileri süremezler.  
 
ÜYEL KTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA L K N LEMLER 
Madde 9 – Üyelikten ayr lma ve ç kar lmaya ili kin i lemler a a da belir-
tilmi tir :   
9.1. Üyelik s fat  sona eren üyenin “ Dernek Üye Defteri”ndeki kayd  derhal 
silinir. 
9.2. Ölen üye d nda, ayr lan ya da ç kar lan üyenin ödentileri, yararlanma 
veya borçlar  ödenmedi i takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara ba vurur. 
9.3. Ölen üyenin varsa e i, ölüm tarihini izleyen bir y l içinde, ba vurmas  
durumunda aile konumuna kabul edilir.  
 
TES SLERDEN YARARLANMA 
Madde 10. Üyeler ve üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konuklar  
derne in tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen ko ullar çer- 
çevesinde yararlanma hakk na sahiptirler. Üyeler d ndaki ki ilerin yarar- 
lanma konumlar  a a da gösterilmi tir :  
10.1. Aile Konumu : Üye e i ile on sekiz (18) ya ndan küçük çocuklar  ve 
ölen üyenin e i ba vuru üzerine Yönetim Kurulu karar  ile aile konumuna a- 
l n rlar. 18 ya ndan küçük çocuklarla ortaö retim ö rencilerinin tesislerden 
yararlanmalar  ve çal malara kat lmalar  veli ya da vasilerin yaz l  izinlerine 
ba l d r. 
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10.2. Üyelerin birlikte olduklar  konuklar , lokal ve tesislerden yararlanabi-
lirler. Yararlanma konumlar na giren ki iler, tesislerin yönetmeliklerinde 
gösterilen yararlanma paylar n  ödemek ve üyelerin sorumluluklar na ili kin 
hükümlere aynen uymak zorundad rlar. 
 
DERNE N ORGANLARI VE GÖREVLER  
Madde 11 – Derne in organlar  unlard r : 
11.1. Merkez Genel Kurulu, 
11.2. Merkez Yönetim Kurulu, 
11.3. Merkez Denetleme Kurulu, 
11.4. Merkez Dan ma Kurulu, 
11.5. Merkez Onur Kurulu, 
11.6. ube kurulmas  halinde, ubelerin genel, yönetim, denetleme  ve 
dan ma kurullar . 
  
MERKEZ GENEL KURULU 
Madde 12 – Merkez Genel Kurulu, derne in en yetkili ve en üst organ d r. 
Genel Kurul toplant  tarihinden en az üç (3) gün önce kay t olan ve aidat 
borcu bulunmayan as l üyelerden olu ur. Ola an Genel Kurul, iki y lda bir 
May s ay  içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte top- 
lan r. Kurulu unu yapm  olan ubeler genel kurulda en az üç (3) delege, en 
fazla as l üye say s n n % 10 u oran nda kat l mda bulunabilirler. lk toplan- 
t da genel kurula kat lma hakk  olan as l üyelerin yar dan fazlas n n bu- 
lunmas  zorunludur.  
 
Madde 13 – Yönetim Kurulu, dernek tüzü üne göre genel kurula kat lma 
hakk  bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a kat lma hakk  bulu-
nan üyeler, en az on be  (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir 
gazetede ilan edilmek veya yaz l  ya da elektronik posta ile bildirmek sure-
tiyle toplant ya ça r l r. Bu ça r da ço unluk sa lanamamas  sebebiyle top- 
lant  yap lamazsa, ikinci toplant n n hangi gün, saat ve yerde yap laca  da 
belirtilir. lk toplant  ile ikinci toplant  aras ndaki süre yedi günden az, alt-
m  günden fazla olamaz. Toplant , ço unluk sa lanamamas  sebebinin d -

nda ba ka bir nedenle geri b rak l rsa, bu durum geri b rakma sebepleri de 
belirtilmek suretiyle, ilk toplant  için yap lan ça r  usulüne uygun olarak 
üyelere duyurulur. kinci toplant n n geri b rakma tarihinden itibaren en geç 
alt  ay içinde yap lmas  zorunludur. Üyeler, ikinci toplant ya, birinci f krada 
belirtilen esaslara göre yeniden ça r l r. Genel Kurul toplant s , bir defadan 
fazla geri b rak lamaz.      
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GENEL KURUL TOPLANTI LKELER  
Madde 14 – Genel Kurul toplant lar nda, a a da gösterilen ilkeler uygu-
lan r. 
14.1. Genel Kurul’a kat lacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen “Genel 
Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adlar  kar s na imza koyarak toplant ya girer- 
ler. mzalanan listeye göre Genel Kurul’a kat lan üyeler say s  ile toplant  
yeter say s , Yönetim Kurulu Ba kan  ve Sekreter taraf ndan imzalanan bir 
tutanakla saptan r.   
14.2. Genel Kurul, sekreterin, ço unlu un sa land n  belirten tutana  
okumas ndan sonra Yönetim Kurulu Ba kan  ya da Ba kan Yard mc s  tara- 
f ndan aç l r ve Genel Kurul’u yönetmek için bir divan ba kan , bir divan 
ba kan yard mc s  ve iki divan sekreteri seçilir. 
14.3. Genel Kurul gündemindeki maddeler görü ülür. Ancak toplant ya kat - 
lan üyelerin en az onda biri (1/10) taraf ndan yaz l  olarak görü ülmesi iste-
nilen ve mevcut gündem maddeleri ile ili kili maddelerin gündeme konul-
mas  zorunludur.  
14.4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakk  olup oyunu kendisi kullanmak 
zorundad r. 
14.5. Genel kurulda karar yeter say s  kat lanlar n yar dan bir fazlas d r. An- 
cak ana tüzük de i ikli i ve derne in kapat lmas na ili kin kararlarda ilgili 
maddelerdeki yeter say lar  aran r.  
 
OLA ANÜSTÜ GENEL KURUL 
Madde 15 – Ola anüstü Genel Kurul, ola an genel kurul gündemi d ndaki 
zorunlu durumlarda, a a da gösterilen ba vuru ve kararlar uyar nca, Yöne- 
tim Kurulu taraf ndan en geç bir ay içinde toplant ya ça r l r.  
15.1. Dernek üye say s n n be te biri (1/5)nin ayn  konu için yapacaklar  ya- 
z l  ve imzal  ba vuru,  
15.2. Yönetim Kurulu’nun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy ço-

unlu uyla alaca  karar,  
15.3. Denetleme kurulunun dernek hesap ve i lemleri ile ilgili olarak oybir-
li iyle alaca  karar. 
Ola anüstü Genel Kurul toplant s  ola an genel kurul toplant lar ndaki yön-
tem ve ilkelere göre yap l r ve sadece toplant ya neden olan konunun üze-
rinde görü ülüp karar al n r. 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 16 – Genel Kurul, derne in en yetkili karar organ  olup, görev ve 
yetkileri a a da belirtilmi tir : 
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16.1. Türk yasalar  ile derne in amaç ve çal ma konular na ili kin gerekli 
kararlar  almak, 
16.2. Çal ma dönemi, çal ma program  ile y ll k bütçe yönetmeli i, gelir 
ve gider çizelgelerini görü üp onaylamak, 
16.3. Çal ma dönemi yönetim ve denetleme kurullar  as l ve yedek üyeleri- 
ni seçmek, 
16.4. Geçen çal ma dönemine ili kin yönetim kurulu çal ma raporu ile bi- 
lanço ve gelir-gider çizelgelerini, denetim kurulunun denetim raporunu 
görü üp onaylamak ; Yönetim Kurulu üyelerini aklamak, 
16.5. Dernek ana tüzü ünün de i tirilmesine ili kin Yönetim Kurulu karar-
lar na kar  yap lan itirazlar  karara ba lamak, 
16.6. Yönetim Kurulu’nun onaya sundu u yönetmelikleri görü üp karara 
ba lamak, 
16.7. Dernek üyeli inden ç kar lanlar n, yönetim kurulu kararlar na kar  
yap lan itirazlar n  karara ba lamak, 
16.8. Derne e ta nmaz mal al nmas  ya da sat lmas  konular nda Yönetim 
Kurulu’na yetki vermek, 
16.9. Derne in uluslararas  çal mada bulunmas , yurt d ndaki kurulu lara 
kat lmas  ya da bunlarla i birli inde olmas , kurulmu  ya da kurulacak fede- 
rasyonlara üye olarak kat lmas  ya da ayr lmas  yönünde Yönetim Kurulu 
önerileri hakk nda karar almak,   
16.10. Derne in kapat lmas na ve mal varl n n da t lmas na karar vermek 
16.11. Yasalarda ya da dernek ana tüzü ünde, Genel Kurul’da yap lmas  
belirtilen görevleri yerine getirmek, 
16.12. Derne in ubelerinin aç lmas na ; yetkilerinin saptanmas na karar 
vermek. 
 
 YÖNET M KURULU 
Madde 17 – Derne in yetkili yönetim organ  Yönetim Kurulu’nun olu um 
biçimi ve çal ma ilkeleri a a da belirtilmi tir : 
17.1. Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmi  dokuz (9) as l üye ile yedi (7) ye-
dek üyeden olu ur, 
17.2. Yedek üyeler, bo alan as l üyeliklerin yerlerini al rlar. Yönetim Kurulu 
üye say s , bo almalar nedeniyle, yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam 
say s n n yar s ndan a a ya dü erse, yeniden seçim için Genel Kurul bir ay 
içinde toplant ya ça r l r, 
17.3. Yönetim Kurulu, seçildi i Genel Kurul toplant s ndan ba lamak üzere 
iki (2) y l süre ile görev yapar, 
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17.4. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyece i ilk 
toplant da bir Ba kan, bir Ba kan Yard mc s , bir Sekreter ve bir Sayman 
seçer. Yönetim Kurulu’nun di er üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre 
görevlendirilirler.  
17.5. Yönetim Kurulu en az alt  (6) üye ve Ba kan veya Ba kan Yard mc s  
haz r bulunarak her ay ola ahn olarak toplan r ve gerekti inde ola anüstü 
toplant  yapabilir. Kararlar oy çoklu u ile al n r, e itlik halinde ba kan n oyu 
iki oy say l r. Geçerli özürü olmadan Yönetim Kurulu toplant lar na üst üste 
üç defa kat lmayan üye, yönetim kurulundan ç km  say l r ve yerine ilk 
yedek üye al n r. 
 
YÖNET M KURULUNUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 18 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri a a da belirtilmi tir : 
18.1. Yasalar ve ana tüzük hükümleri ile amaç ve çal ma konular n  gerçek- 
le tirmek, Genel Kurul kararlar n  uygulamak,  
18.2.Genel Kurul karar yla kendisine verilen yetki do rultusunda yine Genel 
Kurulu karar  ile belirlenen yerlerde dernek ubelerinin aç lmas na, yetkile- 
rinin saptanmas na ve kurucular n n belirtilmesine karar vermek,  
18.3. Derne i, ba kan arac l yla temsil etmek ya da gerekti inde di er ku-
rul üyelerine yetki vermek,  
18.4. Çal ma dönemi çal ma program  ile bütçe yönetmeli i, gelir-gider çi- 
zelgelerini haz rlamak ve uygulamas n  yapmak, 
18.5. Geçen çal ma dönemi çal ma raporu ile bilanço, gelir-gider çizelge- 
lerini haz rlamak, 
18.6. Ba kan n önerisi üzerine, üyelik nitelik ve ko ullar n  yitiren, amaç ve 
çal ma konular ndan uzakla an üyelerin ç kar lmas na, ayk r  söz ve eylem- 
lerinden ötürü üyelerin cezaland r lmas na karar vermek,   
18.7. Genel Kurul toplant lar n n tarihini, saatini, yerini ve gündemini sap- 
tamak,  
18.8. Dan ma kurulunu olu turmak, 
18.9. Yönetim ile amaç ve çal ma konular  do rultusunda görev yapacak 
komiteler kurmak ve raporlar  hakk nda karar almak, 
18.10. Personel Özlük Haklar  Yönetmeli i uyar nca, derne in yönetsel ve 
mali i lerini yürütecek personeli ve i çilerle dan manlar  atamak ve gerekti- 

inde i lerine son vermek,  
18.11. Dernek ana tüzü ü ile yönetmeliklerin haz rlanmas  ya da de i tiril-
mesine ili kin çal malar yap p, gereken tasar lar  Genel Kurul’un onay na 
sunmak,  
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18.12. Ortakl k, iktisadi i letme ve vak f kurulmas na ya da kurulmu  ya da 
kurulacak ortakl klar ile vak flara destek karar  vermek, 
18.13. Genel Kurul toplant lar nda al nan kararlar  üyelere ve ilgili yerlere 
duyurmak, 
18.14. Geçen çal ma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’nda, görevi ve bi- 
lanço gere i malvarl n  teslim etmek,  
18.15. Yasalarda ya da dernek ana tüzü ünde, yönetim kurulunca yap lmas  
belirtilen görevleri yerine getirmek. 
 
DENETLEME KURULU 
Madde 19 – Derne in yetkili denetim organ  bulunan Denetleme Kurulu, 
Genel Kurul’da aç k oyla, iki y l için seçilen üç (3) as l ve üç (3) yedek 
üyeden olu ur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapaca  
ilk toplant s nda bir Ba kan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulu, ba kan n 
ça r s  üzerine en az üç ayda bir toplan r. Geerli özrü olmadan toplant ya 
kat lmayan üye kuruldan ç km  say l r ve yerine ilk yedek üye al n r. Top- 
lant  ve karar yeter say s  iki (2) dir.  
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri a a da belirtilmi tir : 
19.1. Derne in bütçe, hesap ve i lemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde 
en az üç ayda bir yapaca  inceleme sonuçlar n  ve önerilerini Yönetim Ku-
rulu’na bildirmek, 
19.2. Yönetim Kurulu’nca haz rlanan çal ma dönemi program  ile bütçe yö-
netmeli i ve gelir gider çizelgelerinin görü elece i toplant da haz r buluna-
rak dilek ve önerilerini belirtmek,  
19.3. Yönetim Kurulu’nca haz rlanan geçen çal ma dönemi çal ma raporu 
ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakk ndaki sonuçlar n  bir raporla Genel 
Kurul’a sunmak, 
19.4.Yönetim Kurulu’nun toplant lar na, Yönetim Kurulu’nun daveti üzeri- 
ne, oy hakk  olmaks z n kat lmak. 
 
DANI MA KURULU   
Madde 20 – Dan ma Kurulu, Yönetim Kurulu eski ba kanlar , fahri ve 
onursal üyeler ile Y ld z Teknik Üniversitesi toplulu undan, Yönetim Kuru-
lu’nun üçte iki (2/3) ço unluk oyuyla seçilmi  en az yedi (7) ki iden olu ur. 
Dan ma Kurulu her y l en az üç kez toplan r ve ilk toplant s nda bir Ba kan, 
bir Ba kan Yard mc s  ve bir Sekreter seçer. Toplant  karar ve yeter say s  
ola an ço unluktur. Dan ma Kurulu, Ba kan ya da Yönetim Kurulu Ba ka-
n  taraf ndan düzenlenmi  gündem gere ince toplant ya ça r l r ve toplant  
karar tutana n n bir örne i Yönetim Kurulu’na gönderilir.     
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DANI MA KURULUNUN GÖREV VE YETK LER  
Madde 21 – Dan ma Kurulu’nun görev ve yetkileri a a da gösterilmi tir : 
21.1. Dernek amaç ve çal ma konular  ile üyeler aras nda sevgi, sayg  ve 
anlay  içeren dü ünce yöntem ve kurallar  üzerinde çal malar yaparak Yö- 
netim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak, 
21.2. Dernek ve Y ld z Teknik Üniversitesi’nin, kamuoyunda sayg nl n  
artt racak çal malar yapmak ve  önerilerde bulunmak, 
21.3. Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, de i iklikler ve tasar mlar 
hakk nda görü lerini Yönetim Kurulu’na sunmak, 
21.4. Bir çal ma dönemine ili kin çal malar  ile önerilerini, Yönetim Ku- 
rulu’na sunmak, 
21.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un di er konulardaki istek ve dilekle-
ri hakk ndaki görü  ve kan lar n  belirtmek. 
 
ONUR KURULU 
Madde 22 – Genel Kurul taraf ndan, iki y l için belirlenecek üç (3) as l ve 
üç (3) yedek üyeden olu ur. lk toplant s nda, Ba kan, Ba kan Yard mc s  ve 
Sözcü’sünü belirler. Her ay toplan r. 
 
ONUR KURULUNUN GÖREVLER   
Madde 23 – Tüzü ün ilgili maddeleri uyar nca, üyelikten ç kar lma konular  
hakk nda inceleme yap p, Yönetim Kurulu onay na sunmak ve üyeleri genel 
disiplin konular nda uyarmak. 
 
ORTAK HÜKÜMLER 
Madde 24 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç 
(3) toplant ya ya da özürlü olsa dahi bir çal ma dönemi içinde düzenlenen 
toplant lar n yar s ndan bir fazlas na kat lmad klar  takdirde kurullardan ay- 
r lm  say l rlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayr lan üyenin yerine ilk 
s radaki yedek üye, bir hafta içinde as l üyeli e ça r l r.  
 
YÜRÜTME B R M  
Madde 25 – Dernek Yürütme Birimi, birim görevlileri ile uzman dan man- 
lar ve çal ma komitelerinden olu ur. Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu’nun 
gözetim ve yönetiminde, dernek organlar n n kararlar n  uygulamak, lokal 
ve tesislerin kurulmas , iktisadi i letmeler ve vak flar n derne e ili kin i lev 
ve i lemlerini yerine getirmek, dernek hizmet ve çal malar n n yürütülmesi-
ni sa lamakla görevlidir.  
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UZMAN DANI MANLAR 
Madde 26 – Dernek, amaç ve çal ma konular nda yard mc  ve yararl  ol-
mak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman dan man, spor, sa l k, 
hukuk, mali, bas n, teknik ve Yönetim Kurulu’nun gerek gördü ü konularda 
yönetim, denetleme ve dan ma kurullar  ile yürütme birimine dan manl k 
yaparlar.  
 
ÇALI MA KOM TELER  
Madde 27 – Dernek amaç ve çal ma konular nda yard mc  ve yararl  olmak 
üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) ki iden olu an çal ma komi- 
teleri kurabilir. Çal ma Komiteleri, Yönetim Kurulu ve Dan ma Kurulu’ 
nun karar almalar na ya da Yürütme Birimine yard mc  olabilecek etüt, ara - 
t rma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir. 
 
YÜRÜTME B R M  GÖREVL LER  
Madde 28 – Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konular n n gerekti i ölçüler 
de Yürütme Birimi görevlileri, Yönetim Kurulu’nca atan r. Yürütme birimi 
görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Haklar  Yönetmeli i”nde göste-
rilir. 
 

UBELER / UBELER N KURULU U / HUKUKSAL DURUM 
Madde 29 – Gerekli görülen yerlerde Genel Kurul karar yla ube aç labilir. 
Genel Kurul karar  ile ube aç lacak yerlerde en az alt  aydan beri hizmet 
eden en az üç (3) ki iye ube kurma yetkisi ve izni, dernek Yönetim Kuru- 
lunca verilir. Derne in merkez yönetim kurulu, kurulacak ube ve bunun 
için yetki verilen en az üç (3) ki ilik kurucular kurulu hakk nda ald  karar , 
karar defterine yaz p alt n  imzalar. Bu karar n tasdikli bir örne i veya foto-
kopisi ilgili ube kurucular na verilir ya da gönderilir. ube açmaya yetkili 
k l nanlar, kurucular n ad ve soyadlar n , baba adlar n , do um yeri ve tarih- 
lerini, meslek ve sanatlar n , ikametgah ve uyruklar n , ube merkezi ile ad- 
resini, ubenin aç laca  yerin en büyük mülki amirli ine bildirirler. Bu bil- 
dirime dernek ana tüzü ünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de 
eklerler. Bu bildirim ile ube kurulu u tamamlanm  olur. 
 
Madde 30 – ubeler, yasalar ve ana tüzük hükümleri gere ince derne e 
ba l , dernek merkezi ile ili ki ve karar yetkileri “ ube Yönetmeli i” hü-
kümleri ile belirlenmi  ; varl  ve haklar  dernek bünyesine dahil, dernek 
amaç ve hizmet konular  do rultusunda Yönetim Kurulu karar  ile özerk   
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faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm i lemlerden do an hak ve 
borçlar ndan ötürü ubenin sorumlu oldu u ba ms z konutlu dernek iç 
organ d r. Bu tüzü ün dernek tüzel ki ili ine ili kin di er hükümleri de ube 
kapsam nda ve ubeye ili kin olarak geçerli olup k yasen uygulan r. Uygula- 
maya ve merkez- ube ili kilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’ 
nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak haz rlanacak “ ubeler Yö- 
netmeli i”nde gösterilir. 
 

UBELER N ORGANLARI ; GÖREV VE YETK LER  
Madde 31 – ubelerin organlar  ile görev ve yetkileri a a da belirtilmi tir : 
31.1. ube Genel Kurulu : ubeye kay tl  üyelerin kat lmas  ile iki (2) y lda 
bir Mart ay nda toplan r, 
31.2. ube Yönetim Kurulu : ube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen be  
(5) as l ve be  (5) yedek üyeden olu ur. 
31.3. ube Denetçileri : ube Genel Kurulu’nda seçilen üç (3) as l ve üç (3) 
yedek denetçiden olu ur. 
31.4. ube Genel Kurulu’nun ça r  yöntemleri, toplant  ilkeleri, ola anüstü 
toplant  ile görev ve yetkileri hakk nda, ubeye ili kin ve ube kapsam nda 
kalmak üzere bu ana tüzü ün 14.,15.,ve 16. maddelerindeki hükümler k ya- 
sen uygulan r. 
31.5. ube Yönetim Kurulu’nun olu um ve çal ma biçimi, görev ve yetkile-
ri hakk nda, ubeye ili kin ve ube kapsam nda kalmak üzere bu ana tüzü-

ün 17. ve 18. maddelerindeki hükümler k yasen uygulan r. 
31.6. ube Denetçileri’nin olu um ve çal ma biçimleri ile görev ve yetkileri 
hakk nda, ubeye ili kin ve ube kapsam nda kalmak üzere bu tüzü ün 19. 
maddesi hükümleri k yasen uygulan r, 
31.7.Bu ana tüzü ün, dernek tüzel ki ili ine ili kin di er hükümleri de u-
beler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez- ube ili kilerine ili kin hü- 
kümler Dernek Yönetim Kurulu’nca haz rlanacak “ ubeler Yönetmeli i”n 
de gösterilir. 
 
MAL  HÜKÜMLER 
ÇALI MA DÖNEM  VE BÜTÇE UYGULAMASI 
Madde 32 – Derne in çal ma dönemi 1 Ocak’ta ba lar 31 Aral k’ta sona 
erer. Derne in bütçesi, y ll k bütçe yönetmeli i ile gelir ve gider çizelgele-
rinden olu ur. Bütçenin yürürlü e girdi i 1 Ocak tarihi ile onaylanmas n n 
yap ld  Genel Kurul tarihi aras ndaki süre içinde yap lacak gider ve harca- 
malar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon kat    
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say s  ile çarp lm  tutar n  a amaz. Y ll k Bütçe Yönetmeli i’nde, harcama 
yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin al nma biçimleri, gider ve harcamaya ili kin 
belgeler, kasada kalacak para tutar , bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri 
gibi konular gösterilir. 
 
Madde 33 – Derne in gelirleri a a da belirtilmi tir : 
33.1. Giri  ödentisi : Bir defaya özgü olarak, 2006 y l  için elli yeni türk 
liras  (50 YTL), 2007 y l  için elli yeni türk liras  (50 YTL) üyeli e kabul 
edilen üyeler için öngörülen tutard r.    
33.2. Y ll k ödenti : Genel Kurulca üyeler için her çal ma dönemi bütçesin-
de öngörülen ve üyeli in devam  süresince zorunlu tutarlar olup, elli yeni 
türk liras  (50 YTL) dir. 
33.3. Yararlanma pay  : Üyelerle konuklar  ve yararlanma konumlar nda bu-
lunanlar n Dernek, Lokal ve Tesislerden yararlanmak istedikleri takdirde ça- 
l ma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundad rlar.  
33.4. Kat lma pay  : Lokal ve tesislerin yeniden in a ya da mevcutlarda de- 

i iklik için öngörülen proje giderlerini kar lamak amac  ile çal ma döne- 
mi bütçsinde konulan tutar olup üyelerden tahsil edilir.   
33.5. Dernek ubelerine kaydedilen üyelerden al nan giri  ve y ll k ödenti- 
lerin % 50 oran ndaki tutar  Genel Merkeze aktar l r. 
33.6. Dernek ta n r ve ta nmaz mallar  ile haklar n n i letilmesinden ya da 
kiraya verilmesinden sa lanan gelirler ile menkul de erler gelirleri, 
33.7. Her türlü yay n ve piyango sat lar  ile toplant , fuar, gösteri, konser, 
spor yar malar  ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler, 
33.8. Her türlü ba , vasiyet ve yard mlar ile Yard m Toplama Kanunu hü-
kümleri uyar nca sa lanacak yard mlar, 
33.9. Ortakl klar ve iktisadi i letmelerden sa lanacak gelirler, 
33.10. Dernek mal varl ndan elde edilecek gelirler, 
33.11. Dernekler kanunu ve dernekler yönetmeli inde yer alan gelirler, der- 
ne in yararlanabilece i gelirlerdir. 
 
Dernek siyasi partilerden, i çi ya da i  veren sendikalar ndan ve mesleki 
sendikalardan ve mesleki kurulu lardan herhangi bir maddi yard m kabul e- 
demeyece i gibi, çi leri Bakanl ’n n izni olmadan, d  ülkelerdeki gerçek 
ve tüzel ki ilerden yard m alamaz. 
 
GEL R VE G DER UYGULAMALARINDAK  YÖNTEM BORÇLANMA USULÜ   
Madde 34 – Derne in gelir ve gider uygulamalar nda a a daki yöntemler 
uygulan r :  
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34.1. Giri  ödentisinin tamam  üyelik i lemleri s ras nda, y ll k ödentinin tü- 
mü Nisan ay nda tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken ödentiler 
için yasal faiz ayarlamalar  yapmaya yetkilidir. 
34.2. Dernek gelirleri, dernekler kanunu ve yönetmeli i esaslar na uygun 
olarak, dernekçe bast r lan al nd  belgesi veya banka dekontu ve hesap özeti 
ile tahsil edilir. 
34.3. Giderlere ili kin harcamalarda fatura, fi , makbuz al n r veya tutanak 
tutulur. Belirtilen belgelerin sa lanamad  ödemelerde harcama belgesi dü-
zenlenir ve ödemeyi yapan taraf ndan imzalan r. 
34.4. Al nd  belgeleri ile fatura, fi , makbuz ve tutanaklar ile harcama belge-
lerini saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ili kin hü-
kümler sakl  kalmak üzere be  (5) y ld r.  
34.5. Derne in borçlanma usulleri : Dernek amac n  gerçekle tirmek ve fa- 
aliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmas  halinde, yönetim kurulu ka-
rar  ile borçlanma yapabilir. Ancak borçlanma, toplam y ll k üye aidat geliri-
nin % 50 sini geçemez.  
 
DEFTERLER 
Madde 35 – Dernekte a a da yaz l  defterler tutulur : 
a) letme hesab  esas nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a daki 
gibidir : 
1. Karar defteri : Yönetim kurulu kararlar  tarih ve numara s ras yla bu def- 
tere yaz l r ve kararlar n alt  toplant ya kat lan üyelerce imzalan r.  
2. Üye kay t defteri : Derne e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derne e 
giri  ve ç k  tarihleri bu deftere i lenir. Üyelerin ödedikleri giri  ve y ll k ai- 
dat miktarlar  bu deftere i lenebilir. 
3. Evrak kay t defteri :  Gelen ve giden evraklar, tarih ve s ra numaras  ile bu 
deftere kaydedilir. Gelen evrak n as llar  ve giden evrak n kopyalar  dosya- 
lan r. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar ç kt s  al nmak su-
retiyle saklan r. 
4.Demirba  defteri : Derne e ait demirba lar n edinme tarihi ve ekli ile kul- 
lan ld klar  veya verildikleri yerler ve kullan m sürelerini dolduranlar n ka- 
y ttan dü ürülmesi bu deftere i lenir. 
5. letme hesab  defteri :  Dernek ad na al nan gelirler ve yap lan giderler 
aç k ve düzenli olarak bu deftere i lenir. 
6. Al nd  belgesi kay t defteri : Al nd  belgelerinin seri ve s ra numaralar , 
bu belgeleri alan ve iade edenlerin ad , soyad  ve imzalar  ile ald klar  ve 
iade ettikleri tarihler bu deftere i lenir.  
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b) Bilanço esas nda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar a a daki gibidir.  
1. (a) bendinin 1.,2.,3. ve 6.alt bentlerinde kay tl  defterler, bilanço esas nda 
defter tutulmas  durumunda da tutulur.  
2. Yevmiye defteri ; Büyük defter ve Envanter defteri : Bu defterlerin tu- 
tulma usulü ile kay t ekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Ba-
kanl ’na verdi i yetkiye istinaden yay mlanan Muhasebe Sistemi Uygula- 
ma Genel Tebli leri esaslar na göre yap l r. 
 
Dernekte tutulmas  zorunlu olan defterler kullan lmaya ba lanmadan önce, il 
dernekler müdürlü üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullan l- 
mas na, sayfalar  bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yap l-
maz. Ancak bilanço esas na göre tutulan defterler ile form veya sürekli form 
yaprakl  defterlerin, kullan laca  y ldan önce gelen son ayda, her y l 
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 
 
D ER HÜKÜMLER / 
 
ANA TÜZÜK DE KL  
Madde 36 – Dernek ana tüzü ü, Genel Kurul’a kat lan üyelerin üçte iki 
(2/3) oy ço unlu u ile de i tirilebilir. 
 
DERNE N KAPATILMASI 
Madde 37 – Dernek, özellikle kapat lma için ça r lm  bulunan Genel Ku- 
rul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) haz r bulunaca  ola anüstü Genel 
Kurul’da, toplant ya kat lan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoklu u ile kapat la- 
bilir. lk toplant da 2/3 ço unluk haz r bulunmad  takdirde, ikinci kez 
toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri ça r l r. Bu ça r  üzerine toplanacak 
üyelerin say s  ne olursa olsun, derne in kapat lmas  konusu görü ülür. An- 
cak kapat lma karar n n, haz r bulunan üyelerin 2/3 oy çoklu u ile al nmas  
zorunludur. Derne in kapat lmas , Yönetim Kurulu taraf ndan, be  (5) gün 
içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.       
 
HÜKÜM EKS KL   
Madde 38 – Dernek ana tüzü ünde, hüküm eksikli inin bulunmas  halinde, 
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulan r. 
 
YÖNETMEL KLER 
Madde 39 – Derne in amaçlar n n gerçekle tirilmesine ili kin olarak belir- 
lenmi  organlar , görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklar n düzen-  
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lenmesi, e  yürütüm sa lanmas , üyeler aras nda görü  birli inin sürdürül-
mesi ve dayan man n güçlendirilmesi, üye ili kilerinin disipline edilmesi, 
çal ma program  ve bütçe ile uygulamaya konulan program n en iyi ekilde 
gerçekle mesi ve ayr ca dernek gelirlerinin toplanmas nda ve giderlerin ya- 
p lmas nda uygulanacak biçim ve yollar n kurallara ba lanmas , etkinlik ö- 
zellikleri, sosyal yard mlar ve benzerlerine ili kin konularda uzman eleman- 
lar n raporlar na dayanarak, objektif ölçüler ve de erler getirilmesi, bunlar n 
uygulanmas  ve gerekli görülen tüm konular n çözümü için Genel Kurul 
karar ndan geçmek suretiyle yönetmelik, yönergeler yay nlanarak sa lan r.  
 
Ç DENET M EKL  

Madde 40 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu ta- 
raf ndan iç denetim yap labilece i gibi, ba ms z denetim kurulu lar na da 
denetim yapt r labilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya ba ms z denetim 
kurulu lar nca denetim yap lm  olmas , denetim kurulunun yükümlülü ünü 
ortadan kald rmaz. Denetim kurulu taraf ndan en geç y lda bir defa derne in 
denetimi gerçekle tirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen 
hallerde denetim yapabilir veya ba ms z denetim kurulu lar na denetim 
yapt rabilir. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 41 – Bu ana tüzük 29 May s 2011 tarihinde yap lan Ola an Genel 
Kurul toplant s nda kabul edilmi  ve yürürlü e girmi tir. 
 
YÜRÜTME 
Madde 42 – Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetki-
lidir. 
 
5.06.06. DERNE N ÖNEML  ETK NL KLER  
 
Mezunlar Derne i’nin a a da konu ba l klar  itibariyle s ralad m önemli 
etkinlikleri bulunmaktad r. Bunlar, süreklilik kazand  ve kat l m n yüksek 
oldu u için önemsenmekte ve baz lar  da gelenekselle mi  bulunmaktad r. 
 
Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi Mezunlar öleni’dir. 4 Ekim 1997 
tarihinde ilk kez ya anan ve daha sonraki y llarda genellikle Haziran, Tem-
muz aylar nda gerçekle tirilen bu ölenler hiç aksamadan devam etmektedir. 
Genellikle mezuniyet günlerine rastlamas  için Haziran, Temmuz aylar  se-  
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çilmi se de daha sonra gelen istekler üzerine bu ölenin üniversitenin aç l  
ile ili kilendirilmesi kararla t r lm t r. Böylece ölen günü, üniversitenin 
e itim ö retime ba lad  haftan n Cumartesi günü yap lmas  uygun bulun- 
mu  ve bu da ölen tarihi hakk ndaki ikircikli durumu ortadan kald rm t r.   
 
Y ld z Teknik Üniversitesi’nin tarihi süreci içerisinde, tüm kurum ve bölüm- 
lerinden mezunlar bu ölene kat lmaktad r. Dernek, bu ölen s ras nda mezu- 
niyetlerinin 25, 30, 35, 40 ve 45 y l n  dolduranlara, üniversitemizi mezuni- 
yetleri süresince en iyi ekilde ve ba ar yla temsil ettikleri için ükran belge- 
si vermektedir. Mezunlar öleninde ayr ca, ba ar l  y ld zl lara, ba ar  ödülü 
verilmektedir. Bu ödüller : 
 
1) Bürokrasi Alan nda Ba ar  Ödülü, 
2) Giri imcilik Alan nda Ba ar  Ödülü, 
3) Sanayi Alan nda Ba ar  Ödülü, 
4) Sanat Alan nda Ba ar  Ödülü. 
olmak üzere dört kategoride düzenlenmi  olup, her y l seçilen sahiplerine bu 
ödüller takdim edilmektedir.       
 
Mezunlar n arkada lar yla bir araya geldikleri bu ölene ayr ca y ld z mezu-
nu milletvekilleri de davet edilmektedir. Üst düzey bürokratlar ve kendi a- 
lanlar nda ba ar l  olmu  y ld zl  mezunlar da davet edilenler aras ndad r.  
 
kinci önemli etkinlik, Y ld zl y z Cumartesi Toplant lar  olarak adland r - 

lan uygulamad r. Bu toplant lar n ilki 5 Nisan 2008 tarihinde düzenlenmi tir. 
Toplant lar genellikle, üniversitenin Y ld z Kampüsü konferans salonunda 
yap lmaktad r. Bu toplant lar saat 10 da ba lay p saat 16 ya kadar devam et- 
mektedir. Gün boyunca ö renciler konular n uzman  ki ilerle bir arada olup, 
tan ma ve konular  tart ma olanaklar na sahip olunmaktad r. Bu toplant lar 
adeta bir seminer ortam nda gerçekle mekte ve bu ekilde kat lanlar aras n- 
da bilgi aktar m  sa lanm  olunmaktad r. Bu toplant larda sunulan tebli ler, 
derne in web sitesinde yay nlanmakta ve y l sonunda bir kitap haline getiril- 
mektedir.    
 
Her y l Haziran ay n n son haftas nda düzenlenen Aram za Ho geldiniz ! 
kokteyli, yeni mezunlara derne i tan tmak ve bu yolla yeni üyeler kazanmak 
amac na yöneliktir. Ayr ca üyelerin dernekle sürekli bir ili ki içinde olmala-
r  için bir mesaj verilmektedir.   
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Üniversitemizde her y l düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu etkinli i 
ortak bir giri imle gerçekle tirilmektedir. Bu giri imciler aras nda Mezunlar 
Derne i de bulunmaktad r. Üniversitemizin bu etkinli ine katk  veren di er 
kurulu lar m z, Y ld z Teknik Üniversitesi Vakf , Y ld z Koruma ve Ya at-
ma Derne i ve Ça da  Y ld zl lar Derne i’dir. Bu baloda, üniversitemizi 
birincilikle bitiren mezunumuza Rektör taraf ndan, dernek ad na bir ödül ve- 
rilmektedir.  
 
Dernek her y l Ramazan aylar n n ilk haftas nda iftar yeme i vermektedir. 
Üniversitenin her kesiminden davetli kat l m  olmakta ve güzel bir ak am 
geçirilmesi sa lanm  olmaktad r. 
 
Mezuniyetinin üzerinden 50 y l geçmi  eski mezunlar n bir araya getirilmesi 
amac yla her y l May s ay  sonunda bir toplant  düzenlenmektedir. Üniver- 
siteye ve derne e büyük katk da bulunan bu mezunlara, günün an s n  ya at- 
mak için birer plaket sunulmaktad r. Dernek taraf ndan haz rlanan 50.Y l 
y ll klar  ilgililerin adreslerine gönderilmektedir.  
 
Dernek bir ilgi alan  olarak Briç Turnuvas  düzenlemektedir. 2008 y l ndan 
itibaren süregelen bu uygulama ilgiyle kar lanmaktad r. Derne in benzeri 
di er organizasyonlara aç k oldu u da bilinmektedir. 
 
Kahvalt  toplant lar  ve musiki geceleri düzenlenerek, mezunlar n sosyal ya- 
ama kat lmalar na ve güzel gün ve geceler geçirmelerine olanak sa layan 

eylemler yap lmaktad r. 
 
Dernek, üniversite içinde faal durumda bulunan ö renci kulüpleri ile de ir- 
tibat sa lamaktad r. Kulüplerin gerçekle tirdikleri çe itli etkinliklere destek 
verilmektedir. Ayr ca gerek fuar ve gerekse meslek odalar  düzeyinde, me-
zunlar n kat l m n n sa lanmas na katk  verilmekte, buralar n yöneticileriyle 
ileti im kurulmaya çal lmaktad r. Bu ekilde, mezunlar  bu kanallara yön- 
lendirmenin olanakl  oldu u dü ünülmektedir.     
 
Belli bir say s n n üzerinde mezununun üniversitemizi seçti i lise ile temasa 
geçilerek, bu lisenin müdürü geleneksel mezuniyet gününe davet edilerek bu 
okul müdürüne bir ükran Plaketi verilmektedir. Bu plaket, o liseden me- 
zun olanlar taraf ndan takdim edilmektedir.    
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5.06.07. DERNE N 2013 YILI AJANDASI 
 
YTÜ.Mezunlar Derne i, 2013 y l  için bir Ajanda haz rlam . Bu ba l k al- 
t nda, bu ajandan n içeri ini konu edinece iz. Bak n Dernek bu ajandada ne- 
ler öngörmektedir : 
 
“YTÜ Mezunlar Derne i olarak üniversitemizle birlik ve beraberli imizi pe- 
ki tirebilece imiz, yeni ileti im yollar  kurabilece imiz bir projeyi hayata 
geçirmek gayesindeyiz. 
 
Üniversitemiz bu y l süresince bir çok sempozyuma, seminerlere, organizas- 
yonlara ev sahipli i yapaca ndan, oldukça yo un bir süreç içine girilmek- 
tedir. Biz de YTÜ Mezular Derne i olarak, say s  onbinleri bulan üniver- 
sitemiz mezunlar n , ö retim hayatlar na devam eden ö rencilerimizi, tüm 
ö retim üyelerimizi, meslek ve ticaret odalar n  ve di er üniversitelerin ilgili 
birimlerini bir araya toplayacak, ayn  zamanda da onlar n üniversitemizde 
gerçekle tirilen faaliyetlerden, y l içerisindeki önemli bulu malardan haber- 
dar olmalar n  sa layacak, 2013 – YTÜ Mezunlar Derne i Ajandas ’n  
olu turmaya ba lam  bulunmaktay z.  
 
Böylesine önemli bir çal mada, Mezunlar Derne i olarak Y ld zl ’n n Ajan- 
das ’nda sizleri de yan m zda görmek istiyoruz. Bu ajanda, birli imiz ola- 
cakt r. Bu senenin önemli bir projesi olan Y ld z Teknik Üniversitesi 2013 
Y l  Mezunlar Derne i Ajandas ’nda imdiden yerinizi ay rman z  tavsiye 
ederiz. 
 
Bu gaye ile üniversitemiz içerisinde birlik ve beraberli in sa lanmas n , da- 
yan ma ve ileti im olana n n art r lmas n  diler ve geçmi  yüz y l m z n 
sembolü haline gelecek bu önemli y l m z n ba ar l , huzurlu ve sa l kl  geç- 
mesini temenni ederiz. “ 
 
5.06.08. DERNEK LET M B LG LER  
 
YTÜ. Mezunlar Derne i’nin merkez ve ubelerine ula abilmek için ileti im 
araçlar  olan bilgiler a a da sunulmu tur :  
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Merkez : 
Adres  :  YTÜ. Merkez Kampüsü, Y ld z, stanbul 
Telefon  :  0 212 3833174 
                0 212 2360204 
Cep tel. :  0 533 4891185 
Faks     :  0 212 2360069 
e-posta :  ytumed@ytumed.org.tr 
               www.ytumed.org.tr 
 
Kocaeli ubesi : 
Kocaeli ( zmit) ubesi : Dursun Meydanl  
Tel :  0 532 7936116 
e-posta :  dmeydanli@hotmail.com 
 
Bursa ubesi : 
Bursa : Mustafa Ya tu 
Tel.  :  0 533 3906600 
e-posta :  m.yagtu@bursacimento.com.tr 
 
Edirne ubesi : 
Edirne :  Mustafa can 
Tel. :  0 507 3884758 
e-posta :  cozummuh@gmail.com 
 
Edirne  :  Yelda Yalç n Gürkan 
Tel. :  0 532 5884952 
e-posta  :  yalyelda@yahoo.com 
 
zmir ubesi : 
zmir  :  Cihen Emre 

Tel. :  0 505 4148173 
e-posta :  insmuhcihanemre@hotmail.com                        
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Mediko – Sosyal Merkezi’nin içinde yer ald  tarihi kö k 



 
 
 
 
 

BÖLÜM 6 
 

YILDIZ TEKN K  
ÜN VERS TES ’NDE 

BENZER H ZMETLER  VEREN 
KURULU LAR 

 
 
6.01. G R  
 
Bu son bölümde, üniversitemizin kendi hizmet birimleri hakk nda bilgiler 
sunmak istiyorum. Vak f ve Derneklerin varl k ve hizmet ilkelerini anlay p 
benimsedikten sonra, bu kez ayn  ya da benzer hizmeti veren ya da üreten 
birimleri de tan tman n yerinde olaca n  dü ünerek bu bölümü açm  bulu- 
nuyorum. Bu bölümde, Rektörlü e ba l  olarak çal an ve bu birimce denet-
lenen, personeli üniversiteden ücret alan ve bu kurulu larda görev yapanla- 
r n sorumluluklar  personel yasas nda tan mlanm  olan kurumlar  konu edi-
nece iz. Ortak Amaç saptan rsa, konu olan bütün kurulu lar n, Y ld z Üni-
versitesi’ne hizmet sunmak oldu u kolayca anla lacakt r. 
 
Bu hizmet birimlerinin de birer kurulu  yönergesi veya tüzü ü vard r. Bun-
lar ilerideki sayfalar m zda yer bulacakt r. Bu bölümde konu edilecek ve bu-
rada  tan t lacak olan kurulu lar m z unlard r : 
 
- YTÜ.Mezunlar Koordinatörlü ü 
- Ö renci Rehberlik ve Dan manl k Merkezi (ÖREM) 
- YTÜ.Teknolojileri Transfer Merkezi 
- YTÜ.Sürekli E itim Uygulama ve Ara t rma Merkezi (SEM) 
- Bilimsel Ara t rma Projeleri Koordinatörlü ü 
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06.02. 

YTÜ.MEZUNLAR 
KOORD NATÖRLÜ Ü 

 
06.02.01. KURULU U 
 
Türkiye’nin ça da  Cumhuriyet Üniversitelerinden biri olan Y ld z Teknik 
Üniversitesi, bilgi ve h z ça  olarak adland r lan 21.yüzy l n de erlerine sa-
hip bir Üniversite olmak için çal malar na devam ederken, ö rencilerinin 
mesleki ve meslek d  bilimsel birikimlerinin artt r lmas n n yan  s ra, me- 
zunlar n üniversiteye olan aidiyetlerini güçlendirmek için belirli çal malar-
da bulunmakt r. 
 
Mezunlar m z n, Y ld z Teknik Üniversitesi’nin bir çok olanaklar ndan fay-
dalanabilmeleri, kendi mezun olduklar  bölümlerle i birli i içerisinde bulu-
narak topluma yararl  projeler üretebilmeleri ve okulun düzenledi i sosyal 
sorumluluk projelerine dahil olabilmeleri için 2009 y l nda, üniversitemiz 
bünyesinde, Mezunlarla leti im Koordinatörlü ü kurulmu tur. 
 
06.02.02. AMACI 
 
Mezunlar Koordinatörlü ünün amac , çe itli alanlarda faaliyet gösteren 
YTÜ mezunlar na ula mak, mezunlar n üniversiteleri ve bölümleri ile güçlü 
ili ki tesis etmesini sa lamak, mezun-ö renci ve mezun-akademisyen i bir-
li ini sa layacak projeler geli tirmektir. Y ld zl  kimli ini ve markas n  ile-
riye ta makt r. 
 
Mezunlar Koordinatörlü ü sadece üniversitede geçen sürede de il, tüm ha-
yat boyunca gururla ta yaca n z Y ld zl  ruhunu ya atabilmek, mezunlar n 
kendi aralar nda ve üniversite ile ileti imi sürdürmek amac  ile çal malar 
yapmaktad r. 
 
06.02.03. HEDEFLER  
 
Mezunlar Koordinatörlü ü olarak hedeflerimiz unlard r : 
- Mezun adres, kurum, e-posta adreslerini temin ederek, ileti imi en üst dü-
zeyde devam ettirmek, 
- Y ld z Üniversitesi’nin marka de erini yükseltmek,   
 
 
 



207 
 
- Mezun Dernekleri ile ileti imi sürdürmek, 
- Ö rencilerimize i  ve staj yeri bulabilmek, 
- Ö renci Kulüplerimizin faaliyetlerini koordine etmek ve geli tirmek,  
- Hayat n her alan ndaki ba ar l  Y ld zl lar  tan tmak ve ö rencilerimizle bir 
araya gelerek tecrübelerini payla mak, 
- Sosyal sorumluluk projeleri geli tirmek, 
- Mezunlar m z n aileleri ile birlikte yararlanabilece i tesisler, ortamlar, ak-
tiviteler olu turmak, 
- Her y l düzenledi imiz Y ld zl lar Günü’nde mezunlar m z ve ö rencileri-
mizle biraraya gelmek,  
- Sizlerden gelen her türlü öneri, ele tiri ve bilgileri ilgili ofislere iletmektir. 
 
06.02.04. FAAL YETLER  
 
Y ld z Günü : Her y l geleneksel hale gelen Y ld z Günü May s ay n n son 
haftas nda gerçekle tirilmektedir. Y ld z Günü’nde, mezun, ö renci, akade-
misyen ve personelimiz, sevdikleri ile birlikte YTÜ Davutpa a Kampüsü’n- 
de bir gün geçirerek, arkada lar  ve aileleri ile güzel bir gün geçirmeleri, 
Y ld z  soluklamalar , üniversitemizdeki de i im ve geli meleri görmeleri 
amaçlanmaktad r.  
 
Mezun Web Sitesi : Koordinatörlü ümüz kurulu unu takiben ilk etapta tek-
nolojik alt yap  kurulmas  ve güçlendirilmesi için çal malara ba lam t r. 
Bu kapsamda YTÜ Enformatik Bölümü deste i ile www.mezun.yildiz.edu.tr 
internet sitesi kurularak faaliyete geçirilmi tir. 
 
Mezun Bilgi Bankas  : Mezun Bilgi Sistemi ad  alt nda, sosyal payla m 
a lar  mant  ile çal an bir bilgi bankas  hayata geçirilmi tir.  
 
Mezunlar m za , Ö rencilerimize Staj mkanlar  :  Mezun ve ö renci- 
lerimize internet adreslerinden ve çe itli kaynaklardan edinilen i  ve staj ola-
naklar , Y ld zl  ö renci ve mezunlar m za ilan edilmektedir. 
 
Mezun Bülteni : Ayl k olarak yay nlanan mezun bülteni, Üniversitemiz ve 
mezunlar m z ile ilgili geli meleri mezun ve ilgililere ula t rmaktad r. 
 
Ayr ca faaliyetlerimiz aras nda, Bölümler Baz nda Mentorluk Projesi ve 
Mezunlar taraf ndan verilen Giri  Dersleri projesi yer almaktad r.  
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Mezunlar Koordinatörlü ünün YTÜ.100.Y l Etkinliklerine Katk s  : 
Bu projelerden birincisi Bilim Staj  Projesi ‘dir. Ba ar l  liselerin ba ar l  
ö rencilerine, YTÜ laboratuarlar nda 2 haftal k bilim staj  yapt rarak, hem 
içlerindeki bilimsel ilgiyi artt rmak, bilinçlendirmek, hem de YTÜ’yü tan ta- 
rak bu ba ar l  ö rencilerin, üniversite tercihlerinde YTÜ’nün yer almas n  
sa lamakt r. Bir di er proje ise Mühendislik Tak m Tasar m  yar mas d r. 
Üniversitemiz BEST (Board of European Students of Technology) Kulübü, 
liselerde elemelerini yapaca  Mühendislik Tak m Tasar m  yar mas n n 
liseler aras  finalini, YTÜ enliklerinde Davutpa a Kampüsü’nde yapacakt r. 
Üçüncü projemiz ise, Üniversitede lk Dersim projesidir.  
 
Sosyal Sorumluluk Projeleri : Koordinatörlü ümüz, gerek tek ba na ge-
rekse üniversitemiz birimlerinin sosyal sorumluluk projelerine destek ver-
mektedir. Bu kapsamda YTÜ’den burs alan ö rencilerle, FLO firmas  spon-
sorlu unda ayakkab  yard m  yap lmas , Bayburt Helva Köyü Okulu için 
Okul Derne i arac l  ile bilgisayar laboratuar  yap lmas , Ba c lar’da lise 
ö rencilerine deri mont yard m  yap lmas , F nd kzade Hekimo lu Ali Pa a 
lkokulu’na temizlik jeli ba  yap lmas , YTÜ Kulüpler Birli i 2013 Sos-

yal Sorumluluk projesi Artvin av at Yat l  Bölge Okuluna destek verilmesi 
gibi projeler yürütülmü  ve yürütülmektedir. 
 
06.02.05. KOORD NATÖRLÜK YÖNET M  
Koordinatörlük kuruculu unu, Makine Fakültesi ö retim üyesi Doç.Dr.Sü- 
leyman Sevilgen yapm t r. Halen koordinatörlük görevini Mimarl k Fakül-
tesi ö retim üyesi Yrd.Doç.Dr.Deniz Güney yürütmektedir.  
 
06.02.06. LET M B LG LER    
Adres :  Y ld z Teknik Üniversitesi ~ Y ld z Kampüsü O Blok Be ikta  / st. 
Telefon :  +90 212 383 31 89 
Web :   www.mezun.yildiz.edu.tr 
E-posta :  mezun@yildiz.edu.tr  
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06.03 

 
Y ld z Teknik Üniversitesi 

Ö RENC  
REHBERL K ~ DANI MANLIK 

VE 
SOSYAL DESTEK MERKEZ  

[ÖREM] 
 

06.03.01. ÖREM NASIL KURULDU ? 
 
Bu konulara ilgi duyanlar, ku kusuz bunu da ö renmek isteyecektir ! Bu bi- 
rimin kurulu  öyküsü sevgili hocam z Dr. Selva ÜNAL’ n an lar nda var ! * 
 
“ 1959 y l nda Fulbright Bursu kazanarak,“ ngilizce’nin ikinci dil olarak ö - 
retilmesi’ konusunda, U.S.A.da San Francisco State Üniversitesi’nde 6 ay 
e itim gördü. 1960 y l nda yurda döndü. Y ld z Teknik Üniversitesi’nde o-
kutman olarak görevine devam etti. Amerika’da e itim gördü ü s rada, ö - 
rencilerin ders d  hayat n n önemini fark etti ve 1962 de A. .D.Bursu’nu 
kazanarak 1 y l süreyle Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde ö rencilerin 
ders d  hayat  üzerine master e itimi yapt . 1963 te yurda döndü ve ÖREM 
[Ö renci Rehberlik Bürosu] kuruldu. “ 
 
Dr.Selva Ünal an lar n  yazarken bir vefa örne i vererek, ÖREM’in fikir 
babas n n Prof.Dr.Bozkurt GÜVENÇ oldu unu belirtmektedir. Kendi an lar  
içinde de bu nedenle Prof.Güvenç’e te ekkür etmektedir. 
 
Böylece bu hizmet biriminin, kurulu  y l n n 1963 oldu unu ö renmi  bulu- 
nuyoruz. Bir de bu kurulu un gerçekle mesinde Selva Ünal’ n gayret ve ilgi- 
sini görüyoruz.Kuruldu u y ldan bu y la kadar, hiç aksatmadan hizmet veren 
bu birim sadece ö rencilere de il, zaman zaman personele de hizmet etmi - 
tir. Dr. Selva Ünal emekli oldu u 1995 y l na kadar hiç aksatmadan bu biri-   
 
* Yavuz AKSOY [Editör] ; BANA YILDIZI ANLAT ; Dr.Selva Ünal an s  ;  
    Y ld z Teknik Üniversitesi Yay n  ; 2011, s. 208 
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min gerek ba nda gerekse içinde oldu. O kadar ki, 1995 y l ndan sonra da 
ve hala, ÖREM ile ili kisini devam ettirmektedir.  

ÖREM’in geli mesi ve çok iyi hizmetler verebilmesi için ku kusuz ba kaca 
gönüllü y ld zl lar n da katk s  olmu tur. Yönetim ya da yöneticilik görevi, 
atamayla olmaktad r. Bu göreve getirilenler, normal mesai düzeni içinde, 
esas i lerini yaparken, bu i  için ayr ca zaman yaratarak ÖREM’e hizmet 
edenleri adlar  ile an yoruz : 

Selva ÜNAL ;  Hüsniye ÖZKAN ; Aysel Ü AN ; Günay GÖKHAN ; Sevgi 
ERTÜRK ; Sevtap SÖZKESEN ; Rabiha UCUN ; Sevim ASLAN ; Naz m 
ARI ;  Müzeyyen ALGÜL ; Ahmet KALEL  ;  Betül AYDINLIK ; Nurten 
VARDAR ; Banu D R  ; Atilla ATAMAN ; Elif KARSLIG L ; Saniye 
DEM REL. 

ÖREM’in kurulu  amac  ve buna ba l  olarak görevi, ba l kta da belirtildi i 
gibi ö rencilere rehberlik ve dan manl k hizmeti vermektir. Ayr ca rehabi-
litasyon hizmeti de verilmekte ve bir psikolog sürekli olarak bulunmaktad r. 

Dr. Selva ÜNAL 
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06.03.02. ÖREM YÖNERGES  
 
Birinci Bölüm  
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar 
 
Amaç 
Madde 1 – Bu yönergenin amac , Y ld z Teknik Üniversitesi ö rencilerine 
verilecek rehberlik, dan manl k ve sosyal hizmetlerin amac na, faaliyet 
alanlar na, i leyi ine ili kin esaslar  düzenlemektir.  
Kapsam 
Madde 2 – Bu yönerge, Y ld z Teknik Üniversitesi ö rencilerine verilecek 
rehberlik dan manl k ve sosyal hizmetlerin amac na, merkezin faaliyet alan- 
lar na, YTÜ.Ö renci Rehberlik, Dan manl k ve Sosyal Destek Merkezi’nin 
i leyi ine, yönetim organlar na, görev ve yetkilerine ili kin esaslar  kapsar. 
Dayanak 
Madde 3 – 2547 say l  Yüksekö retim Kanunu’nun 22.,46.,47.ve 54. madde- 
leri ve 5102 say l  Yüksekö retim Ö rencilerine Burs, Kredi Verilmesine 
li kin Kanun hükümlerine dayan larak haz rlanm t r. 

Tan mlar 
Madde 4 – Yönergede yer alan ;   
Üniversite : Y ld z Teknik Üniversitesi’ni, 
Rektörlük : Y ld z eknik Üniversitesi Rektörlü ünü, 
Merkez : YTÜ.Ö renci Rehberlik, Dan manl k ve Sosyal Destek Merkezini 
Merkez Müdürü : YTÜ.Ö renci Rehberlik, Dan manl k ve Sosyal Destek   
                            Merkezi Müdürünü, 
Yönetim Kurulu :  YTÜ.Ö renci Rehberlik, Dan manl k ve Sosyal Destek  
                            Merkez Yönetim Kurulunu, 
Rehberlik Uzman  : Ö rencilere rehberlik ve psikolojik dan manl k hizmet-  
                             leri sunan personeli ifade eder. 
 
kinci Bölüm 

Merkez 
Madde 5 – Merkez, Y ld z Teknik Üniversitesi’nin Y ld z, Davutpa a ve 
Maslak kampüslerinde faaliyet gösterir. Merkez faaliyetlerini, üniversite- 
nin ‘Sa l k, Spor ve Kültür Daire Ba kanl ’, ‘Ö renci leri Daire Ba kan- 
l ’, ‘Bilgi lem Daire Ba kanl ’, ‘Mezunlar Koordinatörlü ü’, ‘Halkla 
li kiler Koordinatörlü ü’, Fakülteler ve Meslek Yüksek Okullar  ve di er 

birimlerle birlikte yürütür.     
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Merkezin Görevleri 
Madde 6 – Üniversitede ö renim gören ö rencilere rehberlik, dan manl k 
ve sosyal destek hizmetleri sunmak ve her türlü sa lanm  destek ile bu des- 
teklerden yararlanan ö renci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve ta- 
kiplerini sa lamakt r. 
Ek 4.1. : YTÜ.Senatosu’nun 11.11.2010/09 gün ve say l  toplant s n n 4.s - 
ra say l  karar , eki 2. 
Rehberlik Hizmetleri : Rehberlik ve Psikolojik Dan manl k Hizmetleri o- 
larak s n fland r l r. Merkez rehberlik hizmetlerini üniversitenin Sa l k, Spor 
ve Kültür Daire Ba kanl , Mediko-Sosyal Sa l k Merkezleri ile birlikte 
yürütür. Merkeze ba vuran ö rencilerin do ru yönlendirilmesi amac yla 
Merkez Ofisi’nde tam zamanl  bir psikolog bulundurulur. Rehberlik ve Psi- 
kolojik Dan manl k hizmetinin takibi, Merkez ve Sa l k, Spor ve Kültür 
Daire Ba kanl , Mediko-Sosyal Sa l k Merkezince yap l r. Yeterli say da 
Rehberlik Uzman  (Psikolog, Sosyal Hizmet Uzman  ve Psikometrisi) Mer-
kez Yönetim Kurulu’nun önerisi do rultusunda Rektörlükçe görevlendirilir. 
Rehberlik hizmeti sunacak personelin çal ma usul ve ekilleri Sa l k, Spor 
ve Kültür Daire Ba kanl , Mediko-Sosyal Sa l k Merkezleri Ba hekimi ile 
koordineli bir ekilde belirlenir.  
Dan manl k Hizmetleri üniversitenin, Ö renci leri Daire Ba kanl  ve 
Fakülteler ve Meslek Yüksek Okullar  Sekreterlikleri ile birlikte yürütülür. 
Merkeze ba vuran ö rencilerin ders, kariyer planlama ve ki isel geli imleri-
ni takip etmek amac yla ilgili ö retim üyelerinden al nacak dan manl k ve 
Ö renci leri Daire Ba kanl ’ndan al nacak ö renci bilgileri merkez tara- 
f ndan de erlendirilerek, ö rencilere, dan manl k hizmeti sunulur. Dan - 
manl k hizmeti ders ba ar s , kariyer planlama ve ki isel geli im konular n  
kapsar. 
Sosyal Destek Hizmetleri, Burs Destek Hizmeti, Yemek Destek Hizmeti, 
Sosyo-Kültürel Destek Hizmeti, Yurt Bursu ile ayni ve nakdi yard mlar ola- 
rak s n fland r l r. 
a) Burs Destek Hizmeti : Vak flar, yard m severler, gerçek ve tüzel ki ile- 
rin yapacaklar  ba lardan sa lanan kaynaklar, maddi deste e gereksinimi 
olup gerekli ba ar  düzeyini sürdüren üniversite ö rencilerine tahsis edilir. 
Bu kaynaklardan faydalanacak ö rencilerin seçimi Üniversite Burs Bilgi 
Sistemi arac l yla yap l r. Merkez, Burs Bilgi Sistemi’nin i letilmesi için 
Enformatik Bölümü ve Bilgi lem Daire Ba kanl  ile birlikte çal r. “Y l-
d z Teknik Üniversitesi Burs Yönergesi”nde Burs Bilgi Sistemi’nin çal ma 
esaslar  belirlenmi tir. 
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b) Yemek Destek Hizmeti : Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Ye- 
mek Destek Burslar  ö rencilere merkez taraf ndan tahsis edilir. htiyac  olan 
ö renciler Burs Bilgi Sistemi arac l yla belirlenir. 
c) Sosyo-Kültürel Destek Hizmetleri : Merkez, ö rencilerin, üniversitesi- 
nin zengin kültürel etkinliklerinden yararlanmalar na yard mc  olur. bilimsel 
sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek ö renci-
lerin geli mesine katk  sa lar. Üniversiteye yeni gelen ö rencilerin, üniver- 
siteyi tan malar  ve daha kolay adapte olabilmeleri için organizasyonlar dü-
zenler. Ayr ca Merkez, üniversite d i nda ö renci çal t rabilecek kurumlarla 
i birli i yapar ve isteyen, ihtiyac  olan ö rencileri yönlendirir.   
d) Yurt Bursu : Y ld z Teknik Üniversitesi bünyesindeki yurtlarda kalmak 
isteyip, maddi durumu iyi olmayan ve ba ar l  YTÜ ö rencilerinin ücretsiz 
olarak kalmalar  sa lanmaya çal l r. Yurt Bursu kontenjan  o y lki yurt 
ba vurular  gözönüne al narak, Sa l k-Spor ve Kültür Daire Ba kanl  ile 
Burs Yönergesi esaslar  çerçevesinde belirlenir. 
Ek 4.1 : YTÜ.Senatosu’nun 11.11.2010/9 gün ve say l  toplant s n n 4.s ra 
say l  karar , ek.3   
e) Ayni ve Nakdi Yard mlar : Merkez, ba  yolu ile kendisine ula t r lan 
para, g da, giysi ve kitap gibi yard mlar , gereksinimi olan ö rencilere ula - 
t r r. htiyac  olan ö renciler Burs Bilgi Sistemi arac l yla belirlenir. Kay t-
lar  Merkez’de tutulur. 
 
Üçüncü Bölüm 
Merkez Organlar  ve leyi i 
Madde 7 – Y ld z Teknik Üniversitesi Ö enci Rehberlik, Dan ma ve Sos- 
yal Destek Merkezi organlar  : 
a) Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Ba kan  E itim-Ö retimden sorumlu 
Rektör Yard mc s ’d r. Sa l k-Spor ve Kültür Daire Ba kan , Mezunlar Ko-
ordinatörü, Halkla li kiler Koordinatörü ve Merkez Müdürü di er üyelerdir. 
ÖREM Yönetim Kurulu salt ço unlukla toplan r ve oy çoklu u ile karar al r. 
Her E itim-Ö retim y l nda en az 2 (iki) kez ola an toplan r. Bunun d nda 
gerekli görülen hallerde ola anüstü toplan p kararlar alabilir.    
b) Merkez Müdürü : Rektör taraf ndan üniversite akademik personeli ara- 
s ndan üç y ll na görevlendirilir. Müdür merkezi temsil eder. Merkez çal - 
malar n n amac na uygun ve düzenli olarak yürütülüp geli tirilmesi, Merkez 
çal anlar n n uyum içinde ve verimli çal malar  için gerekli ko ullar  sa - 
lar. Merkez’de görev alacak idari ve teknik personelin görevlendirilmesi ö-
nerisini ÖREM Yönetim Kurulu’na iletir ; Rektör’ün onay  ile görevlendir-
me gerçekle ir.   
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Rehberlik Uzmanlar  : ÖREM’de sunulan rehberlik hizmetlerine yetkinlik 
düzeyine göre katk da bulunan tam zamanl  çal an personele Rehberlik Uz- 
man  denir Rehberlik uzmanlar  ö rencilerin çok yönlü geli imlerini destek- 
leyici ve ruh sa l n  koruyucu hizmetler sunar. Bu hizmetler, ö rencilere 
do rudan sa lanan rehberlik ve psikolojik dan manl k hizmetleri oldu u ka 
dar bu hizmetlerin etkin bir ekilde geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas  için  
yap lan e itsel ve di er merkezlerle i birli ine yönelik dolayl  çal malar  
kapsar. Rehberlik uzmanlar , psikolojik yard m alanlar ndan birinde (Reh- 
berlik ve Psikolojik Dan manl k, Klinik Psikolojisi, Sosyal Hizmetler veya 
Psikiyatri programlar nda) en az lisans e itimi görmü , gençlerle çal ma 
konusunda ilgi ve deneyimi olan, gönüllü çal ma ruhuna sahip ve ekip çal  
mas na uygun kimseler aras ndan seçilirler. 
 
Dördüncü Bölüm 
Görev ve Sorumluluklar 
ÖREM Yönetim Kurulu’nun Görevleri ve Sorumluluklar  
Madde 8 – Yönetim Kurulu,Merkez’in faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili ko- 
nular  görü ür ve karara ba lar. Yönetim Kurulu, üniversitenin ö rencilerine 
verdi i hizmetlerin geni letilmesi amac yla stratejiler olu turur. Ortaya ç -
kan ihtiyaçlar do rultusunda yeni projeler geli tirir, al nan kararlar n uygu- 
lanmas  için gerekli görevlendirmeleri yapar. 
Ek 4.1 : YTÜ..Senatosu’nun 11.11.2010/9 gün ve say l  toplant s n n 4.s ra 
say l  karar , eki 4    
 
Merkez hizmetlerinde görevlendirilecek elemanlar n saptanmas  ve görevlen 
dirilmeleri ile ilgili konularda Merkez Müdürü’nün teklifini inceler ve Rek- 
törlü e görevlendirilmek üzere önerilmesine karar verir. Merkezin çal ma 
program n  düzenler.  
 
Y ld z Teknik Üniversitesi’nde ö renim gören engelli ö renciler ile ilgili ça- 
l malar  özellikle takip eder. Merkez faaliyetlerinde, üniversite mensuplar - 
n n gönüllü çal malar n  te vik eder. 
 
Merkez Müdürü’nün Görev ve Sorumluluklar  
Madde 9 – Görevi :  a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve 
denetlenmesini sa lamak, 
b) ÖREM Yönetim Kurulu’na kat lmak ve Yönetim Kurulu’nda al nan ka- 
rararlar  uygulamak, uygulatmak.  
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Sorumluluklar : 
1. ÖREM çal malar yla ilgili, Rektör’e kar  sorumludur ve Merkezi, mer-
kez d nda temsil eder.  
2. ÖREM’deki hizmetlerin amac na uygun olarak sunulmas  ve geli tirilme-
sine öncülük etmek,  
3. ÖREM çal anlar n n birlikte uyum içinde çal malar na ve kendilerini ge 
li tirmelerine yard mc  olmak, 
4. ÖREM çal malar n n genel gözetim ve denetimini sa lamak, 
5. ÖREM çal malar  ile daha iyi sunabilmesi için tüm çal anlar, i birli i ya 
pabilecek ilgili ki i ve birimlerin kat l m n  sa lamaya çal mak, 
6. Di er birimlerle i birli i ve ileti imi sa lamak, 
7. ÖREM Yönetim Kurulu toplant lar na kat lmak. 
 
Rehberlik Uzmanlar n n Görev ve Sorumluluklar  
Sorumluluklar 
Madde 10 – 1) Tercihen, gönüllü ya da k smi zamanl  çal ma deneyimi ol- 
mak, 
2) Çal ma günlerinde, ÖREM ‘de olmad  zamanlarda, gerekti inde ula - 
labilir olmak, 
3) Ba vuran ö rencilerin ön görü melerini yapmak, 
*  Öngörü meler tam zamanl  çal anlara ba vuru say s na göre haftal k ve  
    e it olarak da t l r. 
*  Ön görü mesi yap lan ö renciyi en sa l kl  ve k sa zamanda yararlanabi-   
    lece i ÖREM bünyesindeki hizmetlerden birisine ya da üniversite içi/d    
    hizmetlerden birisine yönlendirr ve hizmetin ne olaca n  aç klar,   
*  Ön görü meyi yapan uzman, ö rencinin ÖREM için gerekli kay tlar n   
    tutar. 
4) ÖREM bünyesindeki yap lan toplant lara kat lmak,  
5) Üniversiteyi tan tma program n n düzenleme çal malar na kat lmak, 
6) Ö rencilerin gereksinim duyduklar  konularda seminer, panel gibi e itsel 
    çal malar düzenlemek, 
7) K smi zamanl  ve gönüllü çal anlara gözetim ve destek sa lamak, 
Ek 4.1 :  YTÜ.Senatosu’nun 11.11.2010/9 gün ve say l  toplant s  karar  
8) Ders/alan çal mas  için ya da gönüllü olarak çal mak üzere gelen ö ren-  
    cilere gözetmenlik yapmak ve proje yürütmek, 
9) Ö renci yarar na olacak konularda, di er ö renci hizmet birimleriyle 
    [bölümler, yurtlar, ö renci i leri, burs ofisi, mezunlar derne i, vb.] i bir- 
    li i yapmak, 
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10) Ö renci yarar na olacak konularda, ö renci temsilcilik ve kulüpleriyle 
ili ki ve i birli i içinde olmak, 
11) Rapor ve tutanak yazmak,  
12) Yap lan çal malar n de erlendirilmesi ve geli tirilmesi amac yla veri 
toplamak, verileri bilgisayara kaydetmek ve yorumunu yapmak, 
13) Ö renci yarar na olacak konularda, bro ür, el kitab  gibi kaynak yay nlar 
geli tirmek, 
14) Web sayfas n  haz rlamak ve güncelli ini sa lamak, 
15) ÖREM hizmetleri çerçevesinde planlanan ve ko ullara göre yap lmas  
gereken her türlü hizmetlere yetkinli i çerçevesinde kat lmak. 
 
Merkez dari Personelinin Görev ve Sorumluluklar  
Madde 11 – Merkez çal anlar  merkez faaliyetlerini, Merkez Müdürü’nün 
verdi i görevler çerçevesinde yürütür. Ba vuruda bulunan ö rencileri kar - 
lar ve do ru hizmete en k sa zamanda eri mesine yard mc  olur. Sekreterlik 
i lerini en k sa sürede tamamlar.  
Sorumluluklar 
1) ÖREM bünyesindeki bireysel ve grup görü me randevular n  ayarlamak,    
Verilen randevular  ilgili rehberlik uzman na yaz l  ya da sözlü olarak ilet- 
mek, 
2) Bireysel görü me iste iyle ba vuran ö rencilerin i lerini (ba vuru formu, 
ön görü me için randevu, formu sorumlu uzmana verme vs.) takip ederek 
sonland rmak, 
3) Acil görü me için gelen ö rencileri en k sa zamanda ilgili uzmanla görü - 
türmek, 

4) ÖREM yaz malar n  yapmak, 
5) ÖREM ile ilgili haberle meyi sa lamak, 
6) ÖREM etkinlikleri (seminer, konferans, okul tan tma program , vb.) için 
yer ayarlamak, pankart, ilan verme ve ileti im için gerekli giri imlerde bulun-
mak, 
7) ÖREM’deki her türlü dosyalama i ini yapmak, 
8) Uzmanlar n verdi i i i yapmak, 
9) Haftal k ÖREM toplant lar na kat lmak, 
Yürürlük 
Madde 12 – Bu yönerge Y.T.Ü.Senatosu taraf ndan kabul edildi i tarihte yü-
rürlü e girer. 
Yürütme 
Madde 13 – Bu yönergeyi Y ld z Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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06.03.03. ÖREM’DEN BURS DESTEK H ZMET  
 
Y ld z Teknik Üniversitesi’nde, YTÜ.bursu yan s ra, Y ld z Teknik Üniversi-  
Tesi Vakf  (YTÜV), Mezunlar Derne i (YTÜMED), Ça da  Y ld zl lar 
Derne i (ÇYD) arac l yla çok say da ö renciye BURS olana  sa lanmak- 
tad r. Ayr ca üniversite d ndan da bir çok vak f, dernek, kurulu  ve ki inin 
YTÜ.ö rencilerine verdi i burslar  da topluca dikkate al rsak, bu konuda ko- 
ordinasyonu sa layan ve ihtiyaç sahibi ö rencilere ula t rmay  amaçlayan 
ÖREM, ö rencilere sa lanan bu olanaklar , belirli kriterlere göre onlara ula - 
t rmaktad r.  
 
ÖREM, 2009-2010 döneminde, 1836 ö renciye, 2373260.00 TL burs v er- 
mi tir.  
 
06.03.04. ÖREM LE LET M   
 
Adres  :  Y ld z Teknik Üniversitesi 
              Y ld z Kampüsü  S Blok 
               Y ld z – Be ikta  
Telefon :  + 90 212 3832697 
Faks     :  + 90 212 3832698 
e-posta :  orem@yildiz.edu.tr 
 

YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  
SÜREKL  E T M UYGULAMA VE ARA TIRMA 

MERKEZ  [SEM] 
06.04. V ZYON 
 
Bilgi toplumuna geçi  sürecinde, e itim alanlar n n çe itlili i ve yüksek hiz- 
met kalitesiyle, ki i ve kurumlara ya am boyu e itim, ara t rma ve dan - 
manl k deste i veren, alan nda öncü bir merkez olmak amaçlanmaktad r. 
 
Merkez Yönetim Kurulu : 
Prof.Dr.Güler ARAS 
Prof.Dr.Taner YILMAZ 
Doç.Dr.Abdullah BAL 
Yrd.Doç.Dr.Hatice Gülru YÜKSEL 
Müdür ve Müdür Yard mc lar  
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YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  
TEKNOLOJ LER  TRANSFER MERKEZ  

6.05. Merkez, üniversitedeki bilgi ve teknoloji birikimini sanayiye aktararak, 
sanayimizin uluslararas  rekabet gücünün artmas na katk  sa lamak ve üni- 
versite ile sanayi aras nda arayüz görevi görmek üzere kurulmu tur. Bu ama-
c  gerçekle tirmek üzere hizmet vermektedir. 
 
Merkez Yönetim Kurulu 
Prof.Dr.Ahmet TOPUZ 
Prof.Dr.Kutay ÖZAYDIN 
Prof.Dr.Hüseyin AF AR 
Prof.Dr.Ahmet Dursun ALKAN 
Prof.Dr.Ahmet KARAASLAN 
Prof.Dr. smail TEKE 
Genel Müdür Olcay AKGÜL 
 
 

 
 

B L MSEL ARA TIRMA PROJELER  
KOORD NATÖRLÜ Ü 

 
6.06. Koordinatörlü ün kendini tan m için kulland  Vizyon ve Misyon 
aç klamas  a a dad r :  
 
Vizyonumuz 
YTÜ.’nün prestijli bir dünya üniversitesi olmas na katk da bulunmak ... 
 
Misyonumuz 
Ülkemize ve insanl a fayda sa layacak bilimsel ara t rmalar n yap lmas n  
ve yayg nla t r lmas n , disiplinler aras  ulusal ve uluslararas  i birli inin 
geli tirilmesini sa lamak ...   
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B T R RKEN 
[YAZARIN K TAP HAKKINDA SON SÖZLER ] 
 
Üniversitemiz 100.y l n , 2011 y l nda kutlad . Bu kutlama ölenine iki kitap 
ve bir konser ile kat ld m. Bu kitab mla da öncekilere önemli bir katk  sa la- 
lad m  dü ünüyorum. Bu kitab  yazmak zor i ti.  ki y l u ra  verdim ve bu 
süredeki emeklerim ve çal malar m sonunda, bu kitap ortaya ç km  oldu. 
 
Bu kitab n yaz lmas  iste i ve fikri, Sosyal .Hizmetler Derne i Ba kan  say n 
Hamit Y ld r m’dan geldi. Bunu ba arabilece ime beni ikna eden odur. Bu 
nedenle say n Y ld r m’a özel bir te ekkür borcum vard r. Ayr ca, vak f ve 
derneklerle ileti im kurulmas , belge ve bilgi toplanmas  sürecinde büyük 
deste ini gördü üm say n Seval Durmaz Kas m’a da te ekkür ederim. 
 

e ba larken, vak f ve dernekler yöneticilerine yaz lacak kitap hakk nda ön 
bilgilerek vererek, onlardan katk  bekledim. Elbette tek ba na ar ivim ve 
kaynak olarak kullanaca m elimdeki belgeler ve kitaplar yeterli de ildi. Yö-
neticilerimizin çok farkl  davran lar  oldu. Baz lar  hiç katk  vermezken kimi 
de bekletimin ötesinde i in içinde oldu. Katk  verenlere elbette bir te ekkür 
borcum bulunmaktad r. Baz  yöneticilerle bizzat görü tüm, onlarla bir çok te-
lefon görü mem oldu. Web sayfalar na girerek oralardan bilgiler toplad m. 
Baz  bilgilerimi güncelle tirdim.Baz  sevgili Y ld zl  emektar dostlar m n an - 
lar ndan yararland m. An lar ndan al nt  yapt m say n Dr.Selva Ünal’a, sa-
y n Prof.Dr.Ya ar Özdemir’e ve say n Prof. smet A ary lmaz’a ayr  ayr  te-
ekkür ediyorum. 

 
Üniversitemizin 100.y l n  kutlama program  içerisinde, daha önce taraf m- 
dan telif edilen ve üniversitemizce yay mlanan YÜZÜNCÜ YILINDA YILDIZ 
TEKN K ÜN VERS TES  (1911-2011) ile bu kez editörlü ünü yapt m ve 14 ar-
kada mla gerçekle tirdi imiz BANA YILDIZI ANLAT An lar Kitab  da üniver- 
sitemizce yay mlanm t r. Bu kitap önceki kitaplar ma dahil edilirse, önemli 
bir YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES  KÜLL YATI yap m ndan söz edilebilir. 
 
Kitab m  sevgili Y ld zl lara arma an ediyorum. Bu kurum ve kurulu larda 
görev alan yöneticileri ve üyelerini kutluyorum. Okuruma sevgiler, sayg lar 
sunuyorum. 
 
Be ikta , 30 Mart 2013                                                  Prof.Yavuz AKSOY 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
    
 
 






