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ÖNSÖZ

YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin 100. yÕlÕnÕ, 2011 yÕlÕ süresince, coúkuyla
ve içtenlikle kutladÕk. Bütün YILDIZLILAR tek yürek olup, kurumumuza layÕk bir çok eylemin izleyicisi ve tanÕ÷Õ olduk. Akademik, kültürel ve sanatsal düzeyde bir çok etkinlik planlandÕ, programlandÕ ve uygulandÕ. Rektörlü÷ümüz ve Akademik Birimler tarafÕndan düzenlenen
etkinliklere en büyük destek, vakÕf ve derneklerimizden geldi.
Devlet Üniversiteleri yarÕ-özerk kuruluúlardÕr ; bugünkü yapÕmÕz böyle.
Mali yönden devlet deste÷i bulunmaktadÕr. Bir çok karar, yasalar ve
yönetmeliklere göre özgürce alÕnsa da, mali yönden tahsis edilen ödenek
ile iúler yürümektedir.Ancak bu ödenek kullanÕlÕrken sÕkÕ bir mali denetim uygulanÕr. Yani verilen para sizindir ama, harcarken bir çok mali
kurala uymak zorunlulu÷u vardÕr. Bu durum, bazÕ konularda yöneticilere zaman zaman güçlük çÕkarÕr. YÕllarca (22 yÕl) bu kurumda yöneticilik yapmÕú bir kiúi olarak, deneyimlerime ve gözlemlerime dayanarak
söylüyorum ki, bazÕ destek birimlerimizden bu yardÕmlar alÕnmamÕú olsaydÕ, pek çok iú sonuçsuz ya da baúarÕsÕz kalacaktÕ. Bunlar arasÕnda
öyle acil olanlarÕ vardÕr ki, hemen çözümlenmesi gerekir. Ancak iúi bitirecek tahsis o anda yoktur. Özellikle temsili ortamlarda ve a÷Õrlama
ve törenler gibi harcamalarÕn bütçede neredeyse karúÕlÕ÷Õ bulunmamaktadÕr. Bu gibi durumlarda biricik destek, bu örgütlerden gelmektedir.
Bu destek sadece rektörlü÷e de÷il, iúin önem ve önceli÷ine göre baúta
dekanlÕklar olmak üzere, baúkaca birimlere de verilmektedir.
AyrÕca sosyal dayanÕúma, sa÷lÕk ve spor gibi disiplinlerdeki bazÕ harcamalarÕn karúÕlÕ÷Õ da bu birimlerden sa÷lanmaktadÕr. Bir çok malzeme
eksi÷inin giderilmesinde, personelin ve üyelerin çeúitli durumlarÕyla ilgilenme konusunda ilginç uygulamalarla destek sa÷landÕ÷ÕnÕn tanÕ÷Õ bir
kiúi oldu÷umu belirtmeliyim.

YukarÕdaki açÕklamalar içinde, sözü edilen ve DESTEK verdi÷i anlaúÕlan birimler nelerdir ?
Pek çok benzeri kurumda oldu÷u gibi, üniversitemizin de ilk yÕllarÕndan itibaren kurulmuú çeúitli dernekler ve bir de vakÕf vardÕr. Hatta bir
zaman, 1970 li yÕllarda yaúanmÕú bir sendika deneyimimiz de olmuútur.
Bu sendika kuruluúunda görev almÕú bir kiúi olarak, ileride yeri gelince, aynÕ zamanda anÕlarÕmÕzÕ da içeren bazÕ bilgiler verilecektir. Ancak bu kitabÕn yazÕlmasÕnÕn esas amacÕ, üniversitemizde halen etkin olan VAKIF ve DERNEKLER hakkÕnda bilgiler edinmek, kuruluúlarÕndan baúlayarak, amaç ve etkinliklerinin neler oldu÷unu ö÷renmek ve
her biri birer sivil toplum kuruluúu olan bu kurumlarÕmÕzda görev yapanlarÕ tanÕmak ve anmaktÕr. Bu gibi görevler özveriyle ve zaman yaratarak yapÕlan hizmetler olmasÕ nedeniyle, bu kurumlarÕmÕzda görev alanlarÕ takdirle ve úükranla anmak gerekmektedir.
Bu kitabÕn yazÕlmasÕnÕn temel amacÕ, yukarÕda özet olarak sözü edilen
kurumlarÕmÕzÕ tanÕmak ve tanÕtmaktÕr. KitabÕmÕzda konu edilecek sivil
toplum kuruluúu olarak VAKIF ve DERNEKLER úunlardÕr :

VAKIFLAR
- YÕldÕz Üniversitesi VakfÕ
- YÕldÕz Teknik Üniversitesi VakfÕ

DERNEKLER
- YÕldÕz Koruma ve Yaúatma Derne÷i
- Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i
- YÕldÕz Sosyal Hizmetler Derne÷i
- YTÜ. Spor Kulübü Derne÷i
- YTÜ. MezunlarÕ Derne÷i [YTÜMED]
- YTÜ. Mezunlar Koordinatörlü÷ü
Burada adÕndan söz edilen VakÕf ve Dernekler için ayrÕ bölümler açÕlacak ve herbiri için foto÷raflarla da desteklenen sayfalar düzenlenecektir. Böylece yeni bir TARøHÇE kitabÕmÕz gerçekleúecektir.
Üniversitemizin 100. yÕl kutlamalarÕ nedeniyle, tarafÕmdan telif edilen
YÜZÜNCÜ YILINDA YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø (1911-2011)
adlÕ kitabÕm, üniversitemizce yayÕmlanmÕútÕr.

AyrÕca Editörlü÷ünü yapmÕú oldu÷um ve 14 ö÷retim üyesinin katkÕsÕyla
gerçekleútirilen BANA YILDIZI ANLAT adlÕ kitabÕmÕz da üniversitemizce yayÕmlanmÕútÕr. Bu kitaplarla, halen yaúanan üniversitemizin
geçmiúi hakkÕnda gerçek bilgiler ve belgeler sunularak, yeni ve gelece÷in YÕldÕzlÕlarÕ yeterince bilgilendirilmiú olmaktadÕr. AyrÕca gelece÷e
gönderme yapÕlarak, ilerideki yÕllarda üniversitemize ait bilgilere
ulaúmak isteyenler için önemli bir kaynak eser yapÕlmÕútÕr. KitabÕn son
kÕsmÕnda, bir de ALBÜM bulunmakta ve ilgilenenler için bu kitaplar,
kanÕmca, yeterince bilgi sunmaktadÕr.
øúte bu kitabÕmÕzla da yine üniversitemizi yakÕndan ilgilendiren yeni bir
TARøHÇE kitabÕ hazÕrlamÕú oluyoruz. Bu kez tarihçe konumuz :
100.YILINDA YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
VAKIF VE DERNEKLERø
olacaktÕr. Bu aynÕ zamanda, kitabÕmÕzÕn adÕdÕr. Böylece, önceki kitaplarÕmÕzla birlikte bir arada düúünülürse, üniversitemizin bütün kesimleri
hakkÕnda, geçmiúe dönük bilgileri de içeren bir bütünlük içinde, hayli
geniú kapsamlÕ bir çalÕúma yapÕlmÕú oldu÷u anlaúÕlacaktÕr.
Kimler okur, kimler ilgilenir, bilmiyorum ! Kitap yazarken böyle bir
duygu yaúarsÕnÕz. Ancak yayÕmlanmÕú 25 kitabÕ bulunan deneyimli bir
yazar için bu kitap ile ilgili olarak farklÕ bir düúüncem ve hayalim var !
Umuyorum ki sadece VakÕf ve Derneklerde görev yapanlar de÷il, bütün
YÕldÕzlÕlar bu kitabÕ okuyacak, VakÕf ve Derneklerimizi tanÕyacak ve bir
süre sonra kendileriyle bütünleútireceklerdir. Belki bu kitabÕ okuduktan sonra derneklerimize üye olma sayÕsÕ giderek artacaktÕr.
40 yÕlÕnÕ fiilen bu kurumda hizmet vererek geçirmiú ve öncesi ve sonrasÕ
ile 60 yÕlÕn anÕlarÕna sahip bir YÕldÕzlÕ Akademisyen olarak, üniversitemize bu úekilde katkÕda bulunmaktan mutluyum. YÕldÕzlÕ olmakla övünüyor, bu derneklerden ilk ikisinin üyesi olmakla da iftihar ediyorum.
SaygÕ ve sevgilerimle ...
østanbul, YÕldÕz , 20 MayÕs 2012

Prof. Yavuz AKSOY
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BÖLÜM 1
100.YILINDA
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø

01.01. GøRøù
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø’nin kuruluúu, 1911 yÕlÕna kadar gitmektedir. OsmanlÕ ømparatorlu÷u’nun son zamanlarÕnda, ülkede bazÕ konularda eleman gereksinmesi ortaya çÕktÕkça, AvrupalÕlaúma sürecini yaúayan
OsmanlÕ Devleti’nde Avrupa’dakine benzer e÷itim kurumlarÕ açÕlmasÕ moda
haline gelmiútir. øúte Kondüktör Mekteb-i Alisi de bunlardan birisidir. Bu
okul ile baúlayan süreç, 100 yÕl sonra, günümüzde, YÕldÕz Teknik Üniversitesi olarak devam edecektir.
YukarÕda adlarÕnÕ andÕ÷ÕmÕz bu iki e÷itim kurumu arasÕnda, 100 yÕl içinde yer
alan baúka yapÕlanmalar da vardÕr. Kuruluúundan baúlayarak bütün de÷i- úim
süreçlerini ele alarak, bundan sonraki alt-bölümlerde yeterince aydÕnla- tÕcÕ
bilgiler sunulacaktÕr.
Bu konuya baúlarken, kaynaklar arasÕnda da gösterece÷imiz ve tarafÕmdan
telif edilen, üniversitemizce yayÕmlanarak satÕúa sunulan*
YÜZÜNCÜ YILINDA YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø (1911-2011)
adlÕ kitabÕm okunursa, buradakinden çok daha fazla bilgilere ulaúÕlacaktÕr.

01.02. KONDÜKTÖR MEKTEB-ø ALøSø
OsmanlÕ Devletinde 1789 yÕlÕnda sonra, Padiúah III.Selim döneminde, Avrupa’ya açÕlma kararÕ verilince, Avrupa’nÕn bir çok okul modeli bu topraklara
taúÕnmaya baúlamÕútÕr. Baúta FransÕzlar olmak üzere, bir çok ülke okullar açarak, OsmanlÕ e÷itim sistemine egemen olmuúlardÕr. Galatasaray Sultanisi
* Bu kitap sadece, üniversitemiz yerleúkelerindeki kitapçÕlarda satÕlmaktadÕr.
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(Lisesi)’nin 1867 yÕlÕnda kurulmasÕ da bu geliúme içinde yer almÕútÕr. BaúlangÕçta askeri okullar bu konuda öncülük etmiútir. Mühendishane-i Sultani gibi teknik konularÕn iúlendi÷i e÷itim kurumlarÕ görülmeye baúlan-mÕútÕr.
Keza Mühendishane-i Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri
Hümayun kara ve deniz ile ilgili teknik konularda eleman yetiútiren ve
Mekteb-i Harbiye, kara ve deniz subaylarÕnÕ yetiútiren birer okul olarak
teúkilatlanmÕúlardÕr. Keza TÕp OkullarÕ çok olmasa da görülmeye baúlamÕútÕr. Orta düzeyde (orta-lise) e÷itim kurumlarÕ ülkenin her yerinde, yabancÕ
ülkeler eliyle bolca açÕlmÕútÕr. Bu konuda yabancÕ ülkeler müthiú bir rekabet
içindedirler. Bu okullardan bazÕlarÕ günümüzde dahi etkin durumdadÕr. Buna
OsmanlÕ tarihinde Frankofoni HarekatÕ denilmektedir.*
Bu okullaúma süreci içinde Kondüktör Mekteb-i Alisi de yer almaktadÕr. ølk
kez demiryollarÕ konuúulmaya baúlanmÕú ve Avrupa’lÕlar Anadolu’da demiryolu yapÕlmasÕ iúini üstlenmiúlerdir. Ancak demiryollarÕnÕn yapÕlmasÕ bu
iúin sadece bir boyutudur. Bir de bu iúin iúletmecilik ve yöneticilik yönleri
vardÕr ki AvrupalÕ bunun için østanbul’da bir okul kurulmasÕnÕ önermektedir.
Paris’teki Ecole de Conducteur örnek alÕnarak, gerek teúkilat úekli, gerekse
e÷itim araç ve gereçleri aynen getirilmiú ve Sultanahmet’te tahsis edilen bir
binada, Kondüktör Mekteb-i Alisi [Kondüktör Yüksek Okulu] adÕyla
e÷itime baúlanmasÕ hazÕrlÕklarÕ tamamlanmÕútÕr. 29 A÷ustos 1911 günü kayÕt
iúlemleri yapÕlarak, böylece ilk ö÷renciler alÕnmÕútÕr.
OsmanlÕ Devleti’nde, bayÕndÕrlÕk iúlerinde ve karayollarÕnda teknik iúlerde
çalÕúanlara genelde Kondüktör denilmektedir. ùimdi buna bir de demiryolu
boyutu eklenmiú olacaktÕr.
Kondüktör Mekteb-i Alisi 1922 yÕlÕna kadar e÷itim hizmetine devam etmiú-tir.
Bu 11 yÕllÕk sürede, 66 kondüktör mezun vermiútir. Bu tarihten itibaren, 1922
de, okul Nafia Fen Mektebi adÕyla e÷itim hizmetine devam edecektir.
Kondüktör Mekteb-i Alisi’nin kuruluúunu ve ilk müdürlü÷ünü yapan HazÕm
Bey’dir. Hizmet süresi 1911-1912 olarak 2 yÕl kadardÕr. HakkÕnda fazla bir
bilgimiz bulunmamaktadÕr. Sadece aritmetik ve cebir dersleri verdi÷ini biliyoruz.Ondan sonraki yönetim dönemini øbrahim Selahattin Bey devam ettirmiútir. Hizmet süresi 1913-1931 yÕllarÕ arasÕnda tam 18 yÕldÕr. Ancak dikkat
* Frankofoni (Francophonie) : sadece FransÕzca konuúulan yer anlamÕndadÕr.
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edilirse, øbrahim Selahattin Bey’in müdürlük görevi 1922 yÕlÕndan itibaren
Nafia Fen Mektebi’nde devam etmiútir. Buna göre Kondüktör Mekteb-i Ali-si
okulundaki görevi 1922 de sona erdi÷ine göre, bu okuldaki hizmet süresi 9
yÕldÕr.

01.03. NAFøA FEN MEKTEBø
1922 yÕlÕndan itibaren okul hedef büyüterek, bu kez teknik eleman yetiútirmek üzere yeniden teúkilatlanacaktÕr. Bu nedenle de BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õna
ba÷lÕ bir okul olmaktan çÕkmÕú, Nafia BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ bir tekniker okulu
olmuútur. BazÕ teknik hareketlili÷in görülmeye baúlandÕ÷Õ bu ülkede, teknik
elemana olan gereksinme kaçÕnÕlmaz olarak artmaktadÕr. øúte, Nafia Fen
Mektebi’nin ortaya çÕkmasÕnÕn gerekçesi budur.
Bundan önceki süreçte, 1912 yÕlÕnda Balkan SavaúÕ ile baúlayan ve devam
süreçte, ardarda gelen savaú yÕllarÕ ve sonrasÕnda østanbul’un iúgal edilmiú
olmasÕ, bu tür kurumlarÕn yaúamÕnÕ sürdürebilmesinde güçlüklerle karúÕlaúmasÕna neden olmaktadÕr. En büyük sorun yerleúke meselesidir. Sultanahmet’teki binaya iúgal kuvvetleri tarafÕndan karargah olarak kullanÕlmak üze-re
el konulunca okula yer aranmÕú ; Çemberlitaú’ta bir paúaya ait büyükçe bir
Konak bu okula tahsis edilmiútir. Bir zaman sonra aynÕ sorun tekrarlana- cak
ve bu yerleúim sorunu iúgal süresince devam edecektir. Daha sonra
Kuruçeúme’de bir kona÷a taúÕnÕlacaktÕr. Bütün bu zor koúullara ra÷men e÷itime devam edildi÷i anlaúÕlmaktadÕr. Kuruçeúme’deki yerleúim 1937 yÕlÕna
kadar devam edecektir.
ArtÕk savaúlar bitmiú, Cumhuriyet ilan edilmiú ve ülkede imar hareketleri
baúlamÕútÕr. Ancak yeteri kadar teknik eleman bulunmadÕ÷Õndan bu iúlerin bir
kÕsmÕ yabancÕlara yaptÕrÕlmaktadÕr. Bu durumu gören zamanÕn yönetici-leri,
ileri düzeyde teknik bilgiye sahip elemanlar yetiútirmek üzere yeni bir
yapÕlaúmaya gereksinme oldu÷unu görmüúlerdir. Baúta Nafia Vekili (BayÕndÕrlÕk BakanÕ) Ali Çetinkaya (1878-1949) olmak üzere yöneticiler, mühendis
yetiútirilmesini öngören bir e÷itim sistemine geçilmesini ye÷lemiúlerdir.Tam
da bu sÕralarda Avrupa’daki benzeri e÷itim kurumlarÕ her yönüyle incelemeye alÕnarak, uygun görünenler örnek olarak seçilmiútir. Böylece, bir Teknik
Okul kurulmasÕnÕn ilk adÕmlarÕ atÕlmÕú olmaktadÕr. 1937 yÕlÕnda, Nafia Fen
Mektebi kapatÕlacak ; yerine østanbul Teknik Okul’u kurulacaktÕr.
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Nafia Fen Mektebi sürecinde yöneticilik yapan üç müdür úunlardÕr :
1) øbrahim Selahattin [Görev süresi : 1922 – 1931]
2) Cevdet Erdemi [Görev süresi : 1931 – 1935]
3) AtÕf Tansu÷ [Görev süresi : 1935 – 1937]
AtÕf Tansu÷’un görev süresi, Teknik Okul sürecini de kapsadÕ÷Õndan 1960
yÕlÕna kadar gitmiútir. Demek ki bu yönetici hocamÕz 1935 yÕlÕndan 1937 yÕlÕna kadar, Nafia Fen Mektebi Müdürlü÷ünü, sadece 2 yÕl süreyle yürütmüú
olmaktadÕr.

01.04. øSTANBUL TEKNøK OKULU
østanbul Teknik Okulu 3074 sayÕlÕ ve 19.12.1936 günlü resmi gazetede yayÕmlanan 2443 sayÕlÕ, Nafia Vekilli÷i (BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õ) Teúkilat Kanunu’na ek bir kanunla kurulmuútur. Böylece, østanbul’da teknik eleman (mühendis) ve ara elaman (tekniker) yetiútirmek üzere yeni bir okul kurulmuú
oluyordu. Bu okul artÕk Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ olacaktÕ. Okul 1937
yÕlÕnda faaliyete geçiyordu. Bu nedenle üniversitemiz tarihi içinde 1937 yÕlÕnÕn özel bir yeri bulunmaktadÕr.
Nafia Fen Mektebi’ne göre çok daha kapsamlÕ ve geliúmelere de uygun bir
ortamÕn sa÷lanaca÷Õ bir mekan arayÕúÕna giriúiliyor ve o tarihlerde, boúaltÕlmÕú olan YÕldÕz SarayÕ müútemilatÕndan olan bir kÕsÕm yer ve binalar, bu okula tahsis ediliyordu. Böylece østanbul Teknik Okulu YÕldÕz’daki kampüse
yerleúiyordu. Burada bulunan ve dört ayrÕ binadan oluúan úimdiki MimarlÕk
Fakültesi’nin oldu÷u yerde Damatlar Dairesi bulunuyordu. øúte bu süreçte
Mimar Emin Onat tarafÕndan bu binalar tek bir çatÕ altÕnda toplanarak ve e÷itime uygun hale getirilerek, ilk önemli hamle yapÕlmÕú oluyordu. AyrÕca
birkaç ahúap köúk ile Çukur Saray diye adlandÕrÕlan bina da (harap da olsa) bu
okula tahsis edilmiúti. Bunlar zaman içinde de÷erlendirilerek hepsinden en iyi
úekilde yararlanma çareleri bulunacaktÕr. Bulvar tarafÕndaki bina (sar-maúÕklÕ
bina) henüz yoktur ve yapÕmÕna çok daha sonralarÕ, 1957 de baúlan- mÕútÕr.
Yani Teknik Okul kurulduktan tam 20 yÕl sonra ...
Bu okulun önemli özelliklerinden biri, içinde ö÷renci yurdu’nun bulunmasÕydÕ. Bu yurt için, úimdiki rektörlük binasÕnÕn oldu÷u mekan ve çukursarayÕn alt kÕsmÕ kullanÕlÕyordu [yemekhane ve çamaúÕrhane olarak].
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Okulda iki ayrÕ formasyona göre e÷itim yapÕlacaktÕ. Biri dört yÕl süreli lisans
e÷itimini öngören mühendislik, di÷eri ise iki yÕl süreli ön lisans e÷itimini öngören tekniker (fen memuru) kÕsÕmlarÕ bulunacaktÕ. Bu amaca uygun olarak
teúkilatlanarak, e÷itime baúlanÕlmÕútÕr.
ølk aúamada ønúaat Bölümü ve Makine Bölümü kurulmuútur. ønúaat bölümünde yol, demiryolu, su iúleri, köprü ve yapÕ iúleri olmak üzere çeúitli opsiyonlar bulunmaktaydÕ.
Okul 1941 yÕlÕna kadar BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ olarak varlÕ÷ÕnÕ devam
ettirmiútir. 26.9.1941 günlü ve 4922 sayÕlÕ yasayla kurulan Teknik Okulu,
artÕk Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ bir yüksek e÷itim kurumu oluyordu.
AynÕ yasayla kurulan ve gelece÷in østanbul Teknik Üniversitesi’ni ve gelece÷in YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ni oluúturacak bu okullar, kuruluú sürecini
tamamlamÕú, geliúmeye dönük plan ve programlar yapmaya baúlamÕúlardÕr.
1942 ve 1943 yÕllarÕnda iki yeni bölüm kurulmuútu. Bunlar Elektrik Bölümü
ve MimarlÕk Bölümü’dür. Ö÷renci kabulündeki çarpÕklÕk nedeniyle ilk baúta
yeteri kadar ö÷renci bulunamadÕ÷Õ için MimarlÕk Bölümü’nün e÷itime baúlamasÕ birkaç yÕl ertelenmiútir. 1953-1954 yÕlÕndan itibaren yeniden açÕlmÕútÕr.
1949-1950 ö÷retim yÕlÕnda da Harita-Kadastro Bölümü’nün açÕldÕ÷Õ ve e÷itime baúladÕ÷Õ görülecektir. Türkiye’de bu alanda bir ilk olan bu formasyondaki e÷itim süreci BakanlÕ÷Õn 7.5.1949 gün ve 10659 sayÕlÕ kararÕyla sa÷lanmÕú olmaktadÕr.
Böylece, yaklaúÕk on iki yÕl içinde, beú bölümü bulunan bir yüksek okul ortaya
çÕkmÕú olmaktadÕr. Türkiye’de ilk kez, burada, bir de økinci Ö÷retim olarak
adlandÕrÕlan akúam e÷itimi süreci baúlatÕlmÕútÕr. Bu úekilde, çalÕúan yetenekli
genç mühendis adaylarÕna çok önemli bir úans tanÕnmÕú oluyordu. Bu ö÷retim
16.00 da baúlayÕp 21.00 ya da gününe göre 22.00 ye kadar devam ediyordu.
Cumartesi günü de ders yapÕlan bu ö÷retimin süresi 5 yÕldÕ. Böylece gündüz
ö÷retimi programÕ ile eúde÷er olmasÕ sa÷lanÕyordu.
Bu süre içinde bir úey daha yapÕldÕ ve bir yÕl süreli Mühendislik KurslarÕ
açÕldÕ. Nafia Fen Mektebi mezunlarÕndan, isteyenler, bu kurslara devam
edebildiler. BaúarÕ gösterenlerin mühendis olmalarÕ sa÷lanmÕú oluyordu. Bu
kurslar 1938 yÕlÕndan baúlayarak, birer yÕl süreli olarak 3 yÕl devam etmiútir.
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Nafia Fen Memuru olan bu mezunlardan kurslara katÕlan 304 kursiyerden 212
si baúarÕ göstererek mühendis diplomasÕ almaya hak kazanmÕúlardÕr. Bu
kurslar ileriki tarihlerde, 1947 ile 1950 yÕllarÕ arasÕnda yeniden açÕlmÕútÕr. Bu
kurslardan sonra mühendislik unvanÕ alanlarÕn sayÕsÕ 362 ye yükselmiú-tir. Bu
kurslarÕn açÕlmasÕnÕn bir nedeni de, kursiyerlerin savaú yÕllarÕna rast- layan
süredeki ma÷duriyetlerini gidermeye yöneliktir.
Bu süreç 1969 yÕlÕna kadar devam edecektir. YÕldÕz Teknik olarak anÕlan ve
tanÕnan bu okulun mezunlarÕnÕn iú yaúamÕnda çok baúarÕlÕ olmalarÕ, okulun
tanÕnmasÕnda elbette çok önemli bir etken olmuútur. Böylece giderek okula
girme iste÷i artmÕú, e÷itimin kalitesi de yÕldan yÕla hayli geliúmiútir. Bu aúamada, bir de o günkü adÕyla øhtisas ProgramÕ yani bugünkü adÕyla Yüksek
Lisans ProgramÕ baúlatÕlmÕútÕ. Böylece, bu okuldan, sadece mühendis ve mimar de÷il, artÕk yüksek mühendis ve yüksek mimar da çÕkacaktÕ.
Böylesine hÕzla büyümenin en önemli bedeli, yerleúmede yaúanan sÕkÕntÕdÕr. O
süreci yönetenler hÕzla çözümler üretmeye çalÕúmÕúlar, mevcut mekanlarÕ en
iyi úekilde kullanmak için gerekenleri yaparken, bir yandan da yeni bir proje
ile ön cephedeki binanÕn yapÕmÕ gerçekleútirilmiútir. 1957 yÕlÕnda ya- pÕmÕna
baúlanÕlan bina 1959 yÕlÕnda tamamlanmÕútÕr.
1937 – 1969 yÕllarÕ arasÕnda varlÕ÷ÕnÕ devam ettirmiú olan østanbul Teknik
Okulu süreci içinde yönetim görevinde bulunan müdürlerimiz ve bölüm
baúkanlarÕmÕzÕn adlarÕ aúa÷ÕdadÕr :
Okul Müdürleri :
- AtÕf Tansu÷ [Görev süresi (Teknik Okuldaki) : 1937 – 1960]
- Vakkas Aykurt [Görev süresi : 1960 – 1963]
- Adnan Ergeneli [Görev süresi : 1963 – 1969]
ødari kadroda görev yapanlar ise úunlardÕr :
[Müdür YardÕmcÕlarÕ]
Bedi IlgÕm ; Ahmet A.Karadeniz ; Necmettin Tufan ; Ekrem Azak; Seyfettin
Saraço÷lu ; Bozkurt Güvenç ; Gazanfer Erim
Bölümleri yönetenler ise aúa÷Õda, adlarÕyla anÕlmÕúlardÕr :
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ønúaat Bölümü BaúkanlarÕ :
Rahmi ArÕ ; Sait Kuran ; Vakkas Aykurt ; Ziya Baban ; Hüsnü Kesero÷lu ;
Hayrettin Dönmezer ; O÷uz Atay
Makine Bölümü BaúkanlarÕ :
Güher Dosdo÷ru ; Hilmi øleri ; Rauf Usman ; Bedi IlgÕm ; Saip Alpay ; Ni-hat
Saydam ; Süreyya Yarasa ; Mümtaz Balsöz ; Faruk Suner ; øbrahim Hakdiyen ; Necdet Tükel
Elektrik Bölümü BaúkanlarÕ :
Nedim Bilgen ; Haldun Gürmen ; Adnan Ergeneli ; Burhan Demirkut ; Ali
Berkol ; Kemal HalÕcÕ ; Çelik Aktaú
MimarlÕk Bölümü BaúkanlarÕ :
Orhan Safa ; Emin Necip Uzman ; ørfan Bayhan ; Maruf Önal ; Suha Toner
Harita-Kadastro Bölümü BaúkanlarÕ :
Ekrem Ulsoy ; Macit Erbudak

01.05. øSTANBUL DEVLET MÜHENDøSLøK VE
MøMARLIK AKADEMøSø
1969 yÕlÕ ortalarÕnda, üniversitemiz tarihinde, yeni bir sürecin baúladÕ÷Õna tanÕk olduk. 3.6.1969 günlü ve 1184 sayÕlÕ kanun, tüm Türkiye’de Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademileri kurulmasÕnÕn önünü açmÕú oluyordu.
Bu kanunla østanbul’da, østanbul Teknik Okulu østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi olarak yeniden teúkilatlanarak e÷itim ve ö÷re-tim
etkinliklerine çok daha farklÕ bir boyutta devam edecek demekti. Çünkü artÕk
akademik bir çalÕúma ortam ve disiplininin sürdürülece÷i bu e÷itim ku-rumu,
eski alÕúÕlagelen mesai anlayÕúÕnÕn dÕúÕna çÕkarak, bundan böyle araú-tÕrmaya,
yayÕn yapmaya, akademik çalÕúmalara katÕlmaya ; yönetim ve me-sai
koúullarÕyla da tam gün görev yapÕlan akademide, yarÕ özerk bir çalÕúma
ortamÕna uyum sa÷lamaya çalÕúÕlacaktÕ. Akademi, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna
ba÷lÕ bir e÷itim kurumu olarak devam edecektir.
Bu kanunla, aynÕ zamanda uygulanan yönetmeli÷e ve kanunun geçici maddelerine göre yapÕlan intibaklar sonucu, profesör ve doçent unvanÕna sahip
olacak kiúiler belirleniyordu. Akademi yönetimi, bu unvanlara sahip akade-
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misyenler tarafÕndan oluúturulacaktÕ. Bu uygulamalardan sonra, 3 yÕlÕn sonunda Akademi, 51 profesör, 23 doçent, 27 ö÷retim görevlisi, 21 okutman, 4
uzman ve 124 asistan’dan oluúan bir kadrolaúmaya ulaúmÕútÕ.*
Kanunla kurulan birimler úunlardÕ :
- Temel Bilimler Bölümü
- Elektrik Bölümü
- Makine Bölümü
- ønúaat Bölümü
- Harita-Kadastro Bölümü
- MimarlÕk Bölümü
Akademinin baúÕnda artÕk bir müdür de÷il, bir baúkan bulunacaktÕ : Akademi BaúkanÕ. Baúkan kendisine üç yardÕmcÕ seçiyordu ve bunlar Baúkan
YardÕmcÕsÕ olarak görevlendiriliyorlardÕ. BaúkanÕn ve Baúkan YardÕmcÕlarÕnÕn profesör olmalarÕ gerekiyordu. Bölümleri, Bölüm BaúkanÕ yönetecekti ve
onlarÕn da profesör olmasÕ gerekiyordu. Onlar da kendilerine iki yardÕmcÕ
seçiyordu ; ancak bunlarÕn profesör olmasÕ gerekmiyor, aranan koúula göre
tam gün çalÕúan bir akademisyen olmalarÕ yeterli oluyordu.
Temel Bilimler Bölümü, Yüksek Matematik Kürsüsü, Fizik Kürsüsü, Kimya
Kürsüsü bir araya getirilerek oluúturulmuútu. Bu oluúumun sonunda “ö÷rencisiz bölüm olmaz” ilkesi gere÷ince, bu bölüm de, ilk kez kendi ö÷rencilerine e÷itim verecekti. AraútÕrmalar sonucunda, kuruluú gerekçesine uygun bir
e÷itimin ancak Matematik Mühendisli÷i gibi bir e÷itim disiplini ile yürütülebilece÷i anlaúÕlmÕútÕ. Gerekli araútÕrmalar ve çalÕúmalar yapÕlÕyor, e÷itim
programÕnÕn 1976 yÕlÕ itibariyle faaliyete geçmesi sa÷lanÕyordu. 1976-1977
ö÷retim yÕlÕnda ilk ö÷renciler alÕnarak e÷itim etkinli÷ine baúlanÕyordu.**
Kanun yürürlü÷e girdikten yaklaúÕk bir yÕl sonra ø.T.Ü., Anayasa Mahkemesinde dava açarak yukarÕda adÕ anÕlan kanunun iptalini istiyordu. Anayasa
Mahkemesi ise çarpÕcÕ bir kararla, ø.T.Ü.’nin bu talebini reddediyor ve üstelik bazÕ maddeleri iptal ederek ve de÷iútirerek, Akademinin, tam bir üniversite gibi yapÕlanmasÕnÕ sa÷layacak kararÕ oluúturuyordu.
* østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi 1973-1974 Rehberi, s.11
** Bu konudaki tüm ayrÕntÕlar için bakÕnÕz :
Yavuz Aksoy, Yüzüncü YÕlÕnda YÕldÕz Teknik Üniversitesi (1911-2011),
Y.T.Ü.YayÕnÕ, 2011, s.95
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Bunun sonucunda Bölümler birer Fakülte, Kürsüler birer Bölüm, Bölüm
BaúkanlarÕ da Dekan oluyordu. Tek de÷iúmeyen unvan ise Akademi BaúkanÕ idi. Bu yeni yapÕlanmaya uygun yeni yönetim organlarÕ oluúturuluyor ;
örne÷in fakültelerde Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu ; Akademide ise Akademi Yönetim Kurulu ve Akademi Senatosu faaliyete geçiyorlardÕ. Bu yeni oluúum büyük bir heyecan yaratmÕútÕ.
9.7.1971 gün ve 1472 sayÕlÕ yasayla, önceden kurulmuú olan ve giderek yozlaúan Özel Yüksek Okullar sorunu çözülmeye çalÕúÕlÕyordu. Bu tür yüksek
okullarÕn mühendislik bölümleri bulunanlar, henüz yeni kurulmuú olan Akademimize ba÷lanÕyordu. Henüz kurulalÕ iki yÕl olan Akademi, çaresiz bunu
kabulleniyor ve böylece aúa÷Õda adlarÕnÕ sÕraladÕ÷Õm özel yüksek okullar bu
úekilde tasfiye edilmiú oluyorlardÕ :
- Galatasaray Mühendislik Özel Yüksek Okulu
- Ca÷alo÷lu Mühendislik ve MimarlÕk Özel Yüksek Okulu
- Vatan Mühendislik ve MimarlÕk Özel Yüksek Okulu
- KadÕköy Mühendislik ve MimarlÕk Özel Yüksek Okulu
- IúÕk Mühendislik ve MimarlÕk Özel Yüksek Okulu
- østanbul Kimya Mühendisli÷i Özel Yüksek Okulu
Bunlardan Ca÷alo÷lu, IúÕk Mühendislik ve MimarlÕk Yüksek OkullarÕ ile østanbul Kimya Mühendisli÷i Özel Yüksek Okulu hemen tasfiye edildiler. Di÷er üç okula ise ö÷renci alÕnmayarak, mevcut ö÷rencilerin e÷itimine devam
edildi ve üç yÕl içinde ayrÕlan ya da mezun olanlarla sayÕlarÕ hayli azalan di÷er
ö÷renciler, akademideki eúde÷er bölümlere kaydÕrÕlarak bu zorlu süreç bir
bakÕma sonlandÕrÕlmÕú oluyordu.
Bu özel okullarÕn devletleútirilmesi sÕrasÕnda, sadece ö÷renciler de÷il, mevcut
personel ile birlikte mekan ve donanÕm transferi de sa÷lanmÕútÕ. Bunun sonucu
olarak, bu okullardan devralÕnan mekanlar, Akademiye yeni kampuslar için
fÕrsat yaratÕyordu.
Bu yÕllar aynÕ zamanda, ülkede pek çok huzursuzlu÷un ve anarúinin yaúandÕ÷Õ yÕllar olarak siyasi tarihimizde yer almÕútÕr. Bunun sonucu olarak, Akademide de olaylÕ ve kesintili e÷itim günleri peúpeúe gelmeye baúlayacaktÕr. Bu
yÕllar, baúta ö÷rencilerimiz olmak üzere, yöneticiler, ö÷retim elemanlarÕ ve
hatta memurlarÕmÕz için de çok zor geçmiútir. Büyük ma÷duriyetler yaúandÕ.
Psikolojik travmalar insanlarÕ iúinden, dersinden ve hatta mesle÷inden
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so÷uttu. Akademinin içinde, giriúinde ve civardaki semtlerde ölümlü olaylar
yaúandÕ. Bütün bunlar gösteriyor ki çok huzursuz bir ortamda iúler yürütülmeye çalÕúÕlmÕútÕr. Birer haftalÕk kesintilerin yanÕ sÕra, bir yarÕyÕla varan uzunlukta kesintiler dahi yaúanacaktÕr.Bu sürecin zorlu÷u yöneticilere de yansÕmÕútÕ ve 1970 li yÕllarÕn baúlarÕnda 4-5 ayda bir Akademi BaúkanÕ de÷iúikli÷inin yaúandÕ÷Õ görülecektir. Aúa÷Õda yöneticiler tanÕtÕrken, verilen görev
süreleri ile ilgili tarihlere dikkatinizi çekmek isterim.
Bu olaylarÕn bir yansÕmasÕ da, sÕkÕyönetim sürecinin baúlamasÕ ve olaylarÕn
yo÷un oldu÷u okulumuza bir bölük askerin sürekli olarak yerleúmesiydi. Yurt
çoktan kapatÕlmÕútÕ. Derneklerin faaliyetine son verilmiúti. Ders yokla- malarÕ
görevli subaylar tarafÕndan çok sÕkÕ denetlenmekteydi. Dersliklerin oldu÷u
koridorlarda silahlÕ iki asker nöbet tutmaktaydÕ. AyrÕca polisler Aka-deminin
hemen civarÕnda, genellikle caminin yanÕnda, toplu halde hazÕr bu- lunurlardÕ.
Bir olay çÕkmasÕ halinde derhal müdahale edilirdi.
Birkaç ö÷retim üyesinin evi bombalandÕ. Prof.Macit Erbudak ve Prof.Ahmet
Karadeniz bu úanssÕz olayÕ yaúadÕlar. Birkaç ö÷retim üyesi ölüm tehdidi almÕútÕ. Doç.M.Ali Topbaú ve bu kitabÕn yazarÕ da bu tehdidi alanlar arasÕndaydÕ. ønsanlar tedirgin ve korku içinde yaúama devam ediyorlardÕ. YanÕ baúÕnda bomba patlayan bir memurumuz, uzun süre tedavi görmek zorunda
kalmÕútÕ.
1970-1980 yÕllarÕ arasÕna rastlayan bu süreç büyük sancÕlar içinde geçecek ve
bizler Akademi olmanÕn ve yeni unvanlar almÕú akademik kimli÷imizin
sevincini yaúayamadan, bunlarÕ yaúamak zorunda kalacaktÕk. 1980 yÕlÕnÕn 12
Eylül gününden sonra her úey birden bire de÷iúecek ve 1982 yÕlÕna kadar
geçecek iki yÕl içinde derlenip toparlanma süreci yaúanacaktÕr. 1982 yÕlÕ, kurumumuz için yeni bir geliúmenin baúlangÕç yÕlÕydÕ. Çünkü o yÕl içinde, YÕldÕz Üniversitesi kurulacaktÕ. Bundan sonraki alt-bölümde onun öyküsü yer
alacaktÕr.
Bu süreci yöneten yöneticilerimiz ise aúa÷Õda tanÕtÕlacaktÕr.
- 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÷Õúman [Görev süresi : 1.2.1973 – 16.5.1977]
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Son Baúkan Prof.Dr.Muzaffer Sa÷Õúman’Õn, T.B.M.M..Senato üyeli÷ine seçilmesi ile boúalan baúkanlÕk makamÕna ise, 16.5.1977 günü itibariyle Prof.
Suha Toner getirilmiútir. Bu görevi, 31.7.1982 gününe kadar devam etmiútir.
Bu tarihten itibaren bir süre de YÕldÕz Üniversitesi Rektörü olarak bu göreve
devam edecektir. O da, Tansu÷ ve Ergeneli gibi, iki farklÕ süreçte yöneticilik
yapmÕútÕr.
Akademi sürecinde, baúkanlarÕn de÷iúimine koúut olarak baúkan yardÕmcÕlarÕnÕn da sÕk sÕk de÷iúti÷i görülmüútür. En uzun süreli baúkanlÕk görevi yapan
Prof. Dr.Muzaffer Sa÷Õúman’Õn yardÕmcÕlÕk görevinde bulunanlar
- Prof.ùerafettin OydaúÕk
- Doç.Yahya KarslÕgil
- Okut.Selva Ünal’ dÕ.
O tarihteki Akademi Yönetim Kurulu ise úöyle oluúmuútu :
Baúkan : Prof.Dr.Muzaffer Sa÷Õúman ; Önceki Baúkan : Prof.Vakkas Aykurt ; Elektrik Bölümü BaúkanÕ : Prof.Ali Berkol ; H.Kadastro Bölümü
BaúkanÕ : Prof.Burhan Tansu÷ ; ønúaat Bölümü BaúkanÕ : Prof.Hayrettin
Dönmezer ; Makine Bölümü BaúkanÕ : Prof.Dr.Necdet Tükel ; MimarlÕk
Bölümü BaúkanÕ : Prof.Suha Toner ; Elektrik Bölümü Temsilcileri : Prof.
Ahmet Karadeniz , Prof.Adnan Ergeneli ; ønúaat Bölümü Temsilcileri : Prof.
Ziya Baban , Prof.Mehmet Bilge ; Harita-Kadastro Bölümü Temsil- cileri :
Prof.Bedi IlgÕm , Prof.Ekrem Ulsoy ; Makine Bölümü Temsilcileri :
Prof.Mehmet ÇakÕr , Prof.Selçuk Somer ; MimarlÕk Bölümü Temsilcile- ri :
Prof.ørfan Bayhan , Prof.Maruf Önal ; Baúkan YardÕmcÕlarÕ : Prof.ùerafettin OydaúÕk , Doç.Yahya KarslÕgil.

01.06. YILDIZ ÜNøVERSøTESø
1980 yÕlÕnda, ülkedeki pek çok konu ve kuruluú için yeni baútan düzenlenme
yapÕlmaya baúlanmÕútÕ. Bu konu ve kurumlarÕn baúÕnda da üniversiteler yer
almaktadÕr. 6 KasÕm 1981 günü itibariyle Yüksekö÷retim Kurumu (YÖK)
kuruluúunu tamamlayarak, ülkede o tarihte var olan 6 adet üniversiteyi yeniden kurmaya kalkÕyordu. Yani bir bakÕma bu üniversitelerin geçmiúini yok
sayÕyor ; østanbul Üniversitesi ; østanbul Teknik Üniversitesi ; Ege Üniversitesi ; Orta Do÷u Teknik Üniversitesi ; Erzurum Üniversitesi ve Bo÷aziçi
Üniversitesi de bu kanun kapsamÕna alÕnÕyordu. AyrÕca, 41 SayÕlÕ Kanun
Hükmünde Kararname ile sayÕlarÕ 27 ye ulaúacak úekilde, yeni üniversiteler
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kuruluyordu. YÕldÕz Üniversitesi yani üniversitemiz de, bunlardan birisiydi.
østanbul’da ayrÕca Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan Üniversitesi de
kurulmuútu. Böylece østanbul’daki üniversiteler sayÕsÕ da altÕya yükselmiúti.
YÖK yasasÕ, ancak VakÕflarÕn kuraca÷Õ özel yüksekö÷retim kurumlarÕnÕn tanÕnaca÷ÕnÕ öngörüyordu. Kanun yürürlü÷e girince, bir çok vakÕf, özel üniversite açmaya baúlÕyordu. Hatta sÕrf üniversite açmak için vakÕflar kurulmaya baúlandÕ. Bu Türkiye’nin her yerinde görülüyordu. Birkaç yÕl içinde
üniversite sayÕsÕ giderek artmÕútÕ.
YÖK’ün ilk baúkanÕ Prof.Dr.øhsan Do÷ramacÕ’dÕr. O aynÕ zamanda, Dünya
Rektörler Birli÷i BaúkanÕ unvanÕna da sahiptir. Kendisi tÕp doktoru olup,
uzmanlÕk alanÕ çocuk hastalÕklarÕdÕr. Hacettepe Üniversitesi ile Bilkent Üniversitesi’nin kurucusudur.
2547 sayÕlÕ Yüksek Ö÷retim Kanunu, TBMM’de, 4.11.1981 günü kabul
edilecek ve 17506 sayÕlÕ ve 6.11.1981 günlü resmi gazetede yayÕmlanarak
yürürlü÷e girecektir. Üniversitelerin kuruluú yasasÕ budur. AyrÕca 28.3.1982
günü kabul edilen ve 18003 sayÕlÕ ve 30.3.1982 günlü resmi gazetede yayÕmlanarak yürürlü÷e giren 2809 sayÕlÕ yasa, üniversiteler teúkilat yasasÕ
olarak anÕlacaktÕr. Bu yasa 122 adet asil, 142 adet ek madde ve 41 geçici
maddeden oluúmaktadÕr. Sadece bu sayÕlara bakarak ne kadar kapsamlÕ bir
yasa oldu÷u kolayca tahmin edilebilir. øúte bu yasada, genel ve özel hükümlerin yanÕnda her üniversite tek tek tanÕmlanÕyor ; kuruluú amacÕ ve kuruluúunu oluúturan fakülteler ve di÷er birimler (Enstitüler ; Meslek Yüksek Oku-lu
gibi) tek tek sÕralanÕyordu. Bu yasanÕn 15.maddesi ise üniversitemiz için
düzenlenmiúti ve orada aynen úunlar yazÕlmÕútÕ :
“ Madde 15. østanbul’da, YÕldÕz Üniversitesi adÕ ile yeni bir Üniversite kurulmuútur. Bu üniversite,
a) østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi Temel Bilimler Bölümü’nün ba÷lantÕsÕnÕn ve adÕnÕn de÷iútirilmesiyle oluúturulan ve Rektörlü÷e
ba÷lanan Fen-Edebiyat Fakültesi’nden ;
b) østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi Elektrik, ønúaat,
Makine, Kimya, Bilgisayar Bilimleri, Jeodezi ve Fotogrametri, Metalurji,
Elektronik ve Haberleúme, Endüstri, Gemi ønúaatÕ, Matematik Mühendisli÷i Bölümleri ile birlikte Rektörlü÷e ba÷lÕ olarak kurulan Mühendislik
Fakültesi’nden ;
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c) østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi MimarlÕk Fakültesi ile
di÷er Fakültelerin MimarlÕk Bölümleri’nin birleútirilmesiyle oluúturulan ve
rektörlü÷e ba÷lanan MimarlÕk Fakültesi’nden ;
d) Rektörlü÷e ba÷lÕ olarak kurulan Kocaeli Mühendislik Fakültesi’nden ;
e) Rektörlü÷e ba÷lÕ olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen
Bilimleri Enstitüsü’nden ;
f) Milli E÷itim BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ iken Kocaeli Mühendislik Fakültesine ba÷lanan Kocaeli Meslek Yüksek Okulu’ndan ;
g) Rektörlü÷e ba÷lÕ olarak kurulan Türk Dili Bölümü, Spor Bölümü,
Atatürk ølkeleri ve ønkÕlaplarÕ Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü ve
YabancÕ Diller Bölümü’nden ; oluúur.
Bu kuruluú yasasÕnÕn öngördü÷ü úekilde, ayrÕca kurumun iúleyiúine katkÕ verecek ve iúlerin düzenli yürütülmesini sa÷layacak idari ve yönetsel birimler, 2
yÕl içinde kuruluúlarÕnÕ tamamlayarak etkin hale gelmiúlerdir. Bu birimlerimiz úunlardÕr :
- Genel Sekreterlik ve YardÕmcÕlÕ÷Õ,
- Kültür, BasÕn ve DÕú øliúkiler Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- Personel Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- YapÕ øúleri Teknik Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- Ö÷renci øúleri Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- Ö÷renci Bilgi øúlem Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- Sa÷lÕk, Spor ve Kültür Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- ødari ve Mali øúler Daire BaúkanlÕ÷Õ,
- Hukuk Müúavirli÷i,
- Döner Sermaye øúletme Müdürlü÷ü
øúte bu yeniden oluúum sürecinde, önceden var olan, ancak sÕkÕyönetimce var
iken yok sayÕlan derneklerimiz, yeni adlarÕyla, bir kez daha kuruluúlarÕnÕ
gerçekleútiriyordu. Üniversitemizde ilk kez YÕldÕz Üniversitesi VakfÕ kuruluyordu. Teknik Okul zamanÕnda kurulmuú YÕldÕz Koruma ve Yaúatma
Derne÷i, bir kez daha, aynÕ adÕ kullanarak YÕldÕz Koruma ve Yaúatma
Derne÷i olarak yeniden kuruluyordu. AyrÕca bu yeni süreçte, Ça÷daú
YÕldÕzlÕlar Derne÷i de kurulacaktÕr. Bu oluúumlara elbette mezunlarÕmÕz da
kayÕtsÕz kalamazlardÕ. Onlar da, derneklerinin adÕnÕ yenileyerek bu oluúuma
katÕlmÕúlardÕr.
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Bu kitabÕmÕzÕn esas yazÕlÕm amacÕ, bu kuruluúlarÕmÕzÕ tanÕtmaktÕr. Bu nedenle di÷er ayrÕntÕlarÕ, ilerideki bölümlere bÕrakarak devam ediyorum.
Üniversitenin tam gün çalÕúma esasÕna göre mesai düzeni kurmasÕ ve Bölümlerde akademik birimlerin belirli bloklara yerleútirilmesi ve giderek artan
ö÷renci sayÕsÕ sonuçta mekan sÕkÕntÕlarÕ yaúanmasÕna neden olacaktÕr. Bu
sonunda yeni mekanlar arayÕúÕna yönelmeyi zorunlu kÕlacaktÕr. Özel Yüksek
Okullar’Õn devletleútirilmesi sÕrasÕnda Akademi’ye devredilen ve oldu÷u gibi
Üniversite sürecine de intikal eden kampüsler dikkate alÕnarak bazÕ yeni
düzenlemeler yapÕlmaya baúlandÕ. Önceden sahip oldu÷umuz kampüslerden
KadÕköy’deki kampüs, bazÕ takas iúlemleri sonunda, YÕldÕz’daki kampüs alanÕ
yanÕnda yer alan ve Sa÷Õr-Dilsiz Okulu olan yer ile de÷iútirecektir. Yine bu
süreçte Çukursaraya paralel ve eú konumda bulunan bina da bir úekilde
üniversiteye geçmiú olacaktÕr.
1982 yÕlÕnda önemi bir geliúme, Fen Edebiyat Fakültesi’nin ve beraberinde
Mühendislik Fakültesine ba÷lÕ Kimya Mühendisli÷i Bölümü’nün ùiúli Kampüsü olarak adlandÕrÕlan ve Ça÷layan’a giden cadde üzerindeki önceden özel
yüksek okuldan devredilen binalara intikali ve yerleúmesidir. Bu kampüse
yerleútikten sonra, Matematik , Fizik ve Kimya Bölümleri kendi ö÷rencilerini
alarak lisans e÷itimi’ne baúlamÕúlardÕr. AyrÕca ardarda E÷itim Bilimleri
Bölümü ; østatistik Bölümü ve BatÕ Dilleri Bölümü içinde FransÕzca Mütercim-TercümanlÕk ProgramÕ kurularak, bunlar da ö÷renci almÕú ve e÷itim
ve ö÷retim etkinli÷ine katÕlmÕúlardÕr. Böylece baúlangÕç için hayli geliúmiú ve
geniúlemiú bir Fakülte ortaya çÕkmÕútÕr. Üniversite olunca kadro sa÷lama
olanaklarÕ artmÕú ve bu kadar iúi yürütmek için yeni ve yeterince çok sayÕda
akademik personele gereksinme oldu÷undan, bir hayli eleman alÕmÕ
sa÷lanmÕútÕr. ùunu da anÕmsamakta yarar var. Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri, üniversitenin di÷er bütün birimlerinin matematik, fizik, kimya derslerini de yürütmektedirler. AyrÕca bu bölümler, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün
birer Anabilim DalÕ konumunda olduklarÕ için, o birimde açÕlmÕú olan Yük sek
Lisans ve Doktora derslerini ve tezlerini yürütmekle de yükümlüdürler.
Uygulanan e÷itim-ö÷retim etkinli÷inin bir aya÷Õ olarak da, II.Ö÷retim ola-rak
adlandÕrÕlan Gece Ö÷retimi programlarÕ bulunmaktadÕr. Bu kadar özetle,
sadece bir fakülte, sadece Fen-Edebiyat Fakültesi için ne kadar büyük bir
yükün oluútu÷u kolayca sezilebilmektedir. Di÷er fakültelerde de benzeri geliúmeler yaúanÕyor; örne÷in Mühendislik Fakültesi’ne yeni bir bölüm açÕlarak, Çevre Mühendisli÷i Bölümü yaúama geçiyordu.
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Bu yeni süreç içinde en sÕkÕntÕlÕ Fakülte Mühendislik Fakültesi olarak görülmektedir. Çünkü 12 bölümlü devasa bir Fakülte ortaya çÕkmÕútÕr ki, belki de
dünyada örne÷i yoktur. Bir iç çekiúmenin yaúandÕ÷Õ ve bazÕ konularda huzursuz bir ortam oluútu÷u için, yeni arayÕúlar süreci baúlatÕldÕ. Bunun ilk denemesi, iki ayrÕ mühendislik fakültesi kurulmasÕ önerisiydi. Ancak bu öneri
YÖK tarafÕndan uygun bulunmadÕ ; onaylanmadÕ. Yeni bir deneme ise, üniversiteyi bir teknik üniversite olarak yeniden teúkilatlandÕrmaktÕ. Bunun alt
yapÕsÕ hazÕrlandÕktan sonra, o tarihte, 1992 yÕlÕnda, TBMM’de milletvekili
olarak bulunan 22 mezunumuzun katkÕsÕ ile, bir gece yarÕsÕ, üniversitelerle
ilgili bir kanun teklifi görüúülürken verilen ve araya sÕkÕútÕrÕlan bir önerge ile
üniversitemiz için, YÕldÕz Teknik Üniversitesi adÕnÕ alarak ve yeniden
teúkilatlanarak, tarihinde yeni bir süreç baúlÕyordu. Böylece 1982 den itibaren, 1992 yaz aylarÕnda sona eren on yÕllÕk YÕldÕz Üniversitesi süreci de son
bulmuú oluyordu.

01.07.YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
1992 yÕlÕnÕn Temmuz ayÕnda, üniversitemizde, yeni bir heyecan yaúandÕ.
Çünkü 3 Temmuz 1992 günü, TBMM’de görüúülen 3837 sayÕlÕ kanun kabul
ediliyordu. Bu kanunla, 2809 sayÕlÕ üniversitelerin teúkilatlanmasÕna dair kanunda de÷iúiklikler yapÕlacak ve adeta yeni bir teúkilatlanma kanunu yasalaúacaktÕ. Bu kanunun 7.maddesinde YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin kuruldu÷u yazÕlÕyor ve ayrÕntÕlarda nasÕl bir üniversite oldu÷u hakkÕnda bilgiler
sÕralanÕyordu. Bu bilgiler içinden önemli olan ikisi úunlardÕr :
- YÕldÕz Üniversitesi’nin 12 bölümden oluúan Mühendislik Fakültesi dört yeni mühendislik fakültesine dönüúüyordu.
- Kocaeli Mühendislik Fakültesi üniversiteden ayrÕlÕyor ve Kocaeli Üniversitesi adÕyla yeni bir üniversite kuruluyordu. Bu Fakülteye ba÷lÕ olan Gölcük
Meslek Yüksek Okulu da bu yeni üniversiteye ba÷lanmÕútÕ.
Bunlar da dikkate alÕnarak yeni kurulmuú olan YÕldÕz Teknik Üniversitesi’
nin Akademik birimleri úu úekilde oluúmuú bulunuyordu :
-

Fen-Edebiyat Fakültesi
MimarlÕk Fakültesi
Elektrik-Elektronik Fakültesi
ønúaat Fakültesi
Makine Fakültesi
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-

Kimya-Metalurji Fakültesi
øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
Meslek Yüksek Okulu
Rektörlü÷e Ba÷lÕ Bölümler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Burada dikkat çeken bir konu da, bu kanun yasalaúÕrken, yeni bir fakültenin
kurulmuú olmasÕdÕr. øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi bu kanun ile kurulmuú olmaktadÕr.
YukarÕda adlarÕ anÕlan ve adeta yeniden kurulan Fakültelerin bünyelerindeki
akademik birimler de önemliydi. Aúa÷Õda bu ayrÕntÕyÕ içeren bilgiler yer alacaktÕr. Burada konu olan, Fakültelerdeki Bölümler ve Anabilim DallarÕ ile
Enstitülerdeki Anabilim DallarÕ ‘dÕr.

Fen-Edebiyat Fakültesi
BatÕ Dilleri ve EdebiyatlarÕ Bölümü
FransÕzca Mütercim TercümanlÕk Anabilim DalÕ
E÷itim Bilimleri Bölümü
E÷itim ProgramlarÕ ve Ö÷retim Anabilim DalÕ
E÷itim Yönetimi – Teftiú – Planlama ve Eko.Anabilim DalÕ
Fizik Bölümü
Nükleer Fizik Anabilim DalÕ
Yüksek Enerji ve Plazma Fizi÷i Anabilim DalÕ
KatÕhal Fizi÷i Anabilim DalÕ
Atom ve Molekül Fizi÷i Anabilim DalÕ
Genel Fizik Anabilim DalÕ
østatistik Bölümü
østatistik Teorisi Anabilim DalÕ
UygulamalÕ østatistik Anabilim DalÕ
Kimya Bölümü
Analitik Kimya Anabilim DalÕ
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Anorganik Kimya Anabilim DalÕ
Organik Kimya Anabilim DalÕ
Fizikokimya Anabilim DalÕ
Biyokimya Anabilim DalÕ
Matematik Bölümü
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim DalÕ
Geometri Anabilim DalÕ
Cebir ve SayÕlar Teorisi Anabilim DalÕ
Topoloji Anabilim DalÕ
Matemati÷in Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim DalÕ
UygulamalÕ Matematik Anabilim DalÕ

MimarlÕk Fakültesi
MimarlÕk Bölümü
Bina Bilgisi Anabilim DalÕ
YapÕ Bilgisi Anabilim DalÕ
MimarlÕk Tarihi Anabilim DalÕ
Restorasyon Anabilim DalÕ
ùehir ve Bölge Planlama Bölümü
ùehircilik Anabilim DalÕ
Bölge Planlama Anabilim DalÕ

Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri Mühendisli÷i Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim DalÕ
Bilgisayar DonanÕmÕ Anabilim DalÕ
Bilgisayar YazÕlÕmÕ Anabilim DalÕ
Elektronik ve Haberleúme Mühendisli÷i Bölümü
Devreler ve Sistemler Anabilim DalÕ
Elektromagnetik Alan ve Mikrodalga Tekni÷i Anabilim DalÕ
Elektronik Anabilim DalÕ
Telekomünikasyon Anabilim DalÕ
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ønúaat Fakültesi
Çevre Mühendisli÷i Bölümü
Çevre Bilimleri Anabilim DalÕ
Çevre Teknolojileri Anabilim DalÕ
Jeodezi-Fotogrametri Mühendisli÷i Bölümü
Karto÷rafya Anabilim DalÕ
Ölçme Tekni÷i Anabilim DalÕ
Jeodezi Anabilim DalÕ
Fotogrametri Anabilim DalÕ
Kamu Ölçmeleri Anabilim DalÕ
ønúaat Mühendisli÷i Bölümü
YapÕ Anabilim DalÕ
Hidrolik Anabilim DalÕ
UlaútÕrma Anabilim DalÕ
Geoteknik Anabilim DalÕ
Mekanik Anabilim DalÕ
YapÕ Malzemesi Anabilim DalÕ
YapÕ øúletmesi Anabilim DalÕ

Kimya-Metalurji Fakültesi
Kimya Mühendisli÷i Bölümü
Proses ve Reaktör TasarÕmÕ Anabilim DalÕ
Temel øúlemler ve Termodinamik Anabilim DalÕ
Kimyasal Teknolojiler Anabilim DalÕ
Matematik Mühendisli÷i Bölümü
UygulamalÕ Matematik Anabilim DalÕ
UygulamalÕ Mekanik Anabilim DalÕ
Topoloji Anabilim DalÕ
Sistem Analizi Anabilim DalÕ
Matemati÷in Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim DalÕ
Metalurji Mühendisli÷i Bölümü
Malzeme Anabilim DalÕ
Üretim Metalurjisi Anabilim DalÕ
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Makine Fakültesi
Endüstri Mühendisli÷i Bölümü
Endüstri Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Yöneylem AraútÕrmasÕ Anabilim DalÕ
Gemi ønúaatÕ Mühendisli÷i Bölümü
Gemi Hidromekani÷i Anabilim DalÕ
Gemi MakinalarÕ Anabilim DalÕ
Gemi ønúaatÕ Anabilim DalÕ
Makine Mühendisli÷i Bölümü
Termodinamik ve IsÕ Tekni÷i Anabilim DalÕ
Makine Malzemesi ve ømalat Teknolojisi Anabilim DalÕ
Makine Teorisi Sistem Dinami÷i ve Kontrol Anabilim DalÕ
Konstrüksiyon Anabilim DalÕ
Otomotiv Anabilim DalÕ
Mekanik Anabilim DalÕ
Hidromekanik ve Hidrolik Makineler Anabilim DalÕ

øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi
øktisat Bölümü
øktisat Teorisi Anabilim DalÕ
øktisat PolitikasÕ Anabilim DalÕ
øktisadi Geliúme ve UluslararasÕ øktisat Anabilim DalÕ
Bu konuda, sonraki geliúmeler ise úöyledir :
1.9.1997 tarihi itibariyle Sanat ve TasarÕm Fakültesi kurulmuútur.
12.8.1998 tarihi itibariyle YabancÕ Diller Yüksek Okulu kurulmuútur.
24.10.2003 tarihi itibariyle E÷itim Fakültesi kurulmuútur.
15.4.2009 tarihi itibariyle Gemi ønúaatÕ ve Denizcilik Fakültesi kurulmuútur.

Rektörlü÷e Ba÷lÕ Bölümler
Beden E÷itimi Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
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Türk Dili Bölümü
Enformatik Bölümü
Atatürk ølkeleri ve ønkÕlap Tarihi Bölümü

Meslek Yüksek Okulu
[Uygulanan E÷itim ProgramlarÕ itibariyle]
BankacÕlÕk ve SigortacÕlÕk
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama
ønúaat
Makine
Restorasyon
Seramik
Endüstriyel Elektronik
øklimlendirme ve So÷utma
Matbaa ve BaskÕ Teknikleri
Emlak ve Emlak Yönetimi

Fen Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Çevre Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Elektrik Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Elektronik ve Haberleúme Anabilim DalÕ
Endüstri Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Fizik Anabilim DalÕ
Gemi ønúaatÕ Anabilim DalÕ
ønúaat Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Kimya Anabilim DalÕ
Kimya Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Makine Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Matematik Anabilim DalÕ
Matematik Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
Metalurji ve Malzeme Mühendisli÷i Anabilim DalÕ
MimarlÕk Anabilim DalÕ
ùehir ve Bölge Planlama Anabilim DalÕ
Orta Ö÷retim Fen ve Matematik Alanlar E÷itimi Anabilim DalÕ
Biyoloji Anabilim DalÕ
Biyomühendislik Anabilim DalÕ
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Sosyal Bilimler Enstitüsü
Atatürk ølkeleri ve ønkÕlaplarÕ Tarihi Anabilim DalÕ
øúletme Anabilim DalÕ
Sanat ve TasarÕm Anasanat DalÕ
øktisat Anabilim DalÕ
E÷itim Bilimleri Anabilim DalÕ
BatÕ Dilleri ve EdebiyatlarÕ Anabilim DalÕ
Siyaset Bilimi ve UluslararasÕ øliúkiler Anabilim DalÕ
Türk Dili ve EdebiyatÕ Anabilim DalÕ

AraútÕrma ve Uygulama Merkezleri
Atatürk ølkeleri ve ønkÕlap Tarihi Uygulama ve AraútÕrma Merkezi
Balkan øleri Döküm Teknolojileri Uygulama ve AraútÕrma Merkezi
Foto÷rafçÕlÕk Uygulama ve AraútÕrma Merkezi
ønsan KaynaklarÕ Geliútirme Merkezi
Proje Üretim ve Yönetim Merkezi
Stratejik AraútÕrmalar Merkezi
UluslararasÕ Uygulama ve AraútÕrma Merkezi
UlaútÕrma Uygulama ve AraútÕrma Merkezi
Burada dikkati çeken bir husus, Fakültelerdeki Bölümlerin Enstitülerde birer
Anabilim DalÕ birimi olarak yer almÕú olmasÕdÕr. Yüksek Lisans ve Doktora
çalÕúmalarÕ sonucunda, bu anabilim dallarÕ içinde programlanarak ve belirlenen kontenjanlara sÕnavla ö÷renci alÕnarak, mezunlarÕna Yüksek Mühendis ;
Yüksek Mimar gibi unvanlar verilmektedir. AyrÕca di÷er birimlerin
mezunlarÕ- na da Master ve Doktora dereceleri verilmektedir.
YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin kuruluúundan baúlayarak, görev yapan Rektör lerimiz, görev süreleri itibariyle aúa÷Õda 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 AlkÕú [Görev süresi : 6.8.1996 – 6.8.2004]
Prof.Dr.Durul Ören [Görev süresi : 6.8.2004 – 6.8.2008]
Prof.Dr.øsmail Yüksek [Görev süresi : 6.8.2008 – Halen devam ediyor]
Burada Prof.Suha Toner’in özel bir durumu vardÕr. YÕldÕz Üniversitesi Rektörü iken, teknik üniversitenin de kurucu rektörü olarak göreve devam etmiútir.
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Kuruluú aúamasÕndan baúlayarak, gününüze kadar rektör yardÕmcÕlÕ÷Õ görevinde bulunan ö÷retim üyeleri de, aúa÷Õda, adlarÕ ile anÕlmÕúlardÕr :
Rektör YardÕmcÕlarÕ :
Prof. Suha Toner’in Rektörlü÷ü sürecinde :
Prof.ùerafettin OydaúÕk
Prof.Kenan Süer
Prof.Dr.Yahya KarslÕgil
Prof.Dr.Turgut Uzel’in Rektörlü÷ü sürecinde :
Prof.Dr.Behiç Ça÷al
Prof.Dr.M.Emin Yurci
Prof.Dr.Neúet KadÕrgan
Prof.Dr.Ayhan AlkÕú’Õn Rektörlü÷ü sürecinde :
Prof.Nurullah Gültekin
Prof.Dr.Emre Aysu
Prof.Dr.ùeniz Kaban
Prof.Dr.Durul Ören’in Rektörlü÷ü sürecinde :
Prof.Dr.Zekeriya Polat
Prof.Dr.Esin Mutlu
Prof.Dr.Görün Arun
Prof.Dr.øsmail Yüksek’in Rektörlü÷ü sürecinde :
Prof.Dr.Mehmet AhlatçÕo÷lu
Prof.Dr.Zerhan Yüksel Can
Prof.Dr.Mesut Güner
Üniversite gibi kuruluú úekli itibariyle karmaúÕk bir yapÕya sahip kurumlarÕn
sa÷lÕklÕ iúleyebilmesi için sadece rektörlerin de÷il, altÕndaki di÷er birimlerde
görev yapanlarÕn da en az rektörler kadar, bilinçli ve programlÕ çalÕúmalarÕ gerekmektedir. Üniversitemizde de bir sonraki alt birimler ki bunlar ikiye ayrÕlÕr,
bu sürece katkÕ verecek úekilde kadrolaúmÕúlardÕr. Burada sözü edilen iki alt
birim úunlardÕr :
- Akademik Birimler
[Fakülteler, Bölümler, Enstitüler, Anabilim DallarÕ, AraútÕrma Merkezi, vb.]
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- ødari Birimler
[Daire BaúkanlÕklarÕ, Kilit Personel, Mediko-Sosyal Ünitesi, VakÕf ve Der
nekler, Hizmet Birimleri, Sosyal Tesisler, vb.]
Bu birimlerde kimlerin görev alaca÷Õ (alabilece÷i), yetki ve sorumluluklarÕnÕn
neler oldu÷u ilgili yönetmeliklerde belirtilmiútir. AyrÕca ødari Birimlere atanan
ve kilit personel olarak görev yapan kiúilerin de nasÕl ve kim tarafÕndan atanaca÷Õ, yetki ve sorumluluklarÕ, yine birimlerin kuruluú yönetmeli÷inde belirtilmiútir. Bu úekilde, üniversitenin her biriminde görev yapanlar, ya seçilerek ya
da atanarak bu görevlere getirilmiú olacaklardÕr.
Üniversitemiz, Yüzüncü YÕlÕ olan 2011 yÕlÕnda, artÕk bir Dünya Üniversitesi
olma yolunda hÕzla ilerlemektedir. Rektörlerimiz, Üniversitemizin Vizyonunu
(Görünüúünü) ve Misyonunu (Görevini) úöyle tanÕmlamaktadÕrlar * :
“

VøZYONUMUZ
øleri teknoloji ve sanat alanlarÕndaki çalÕúmalarÕyla toplumsal
gönencin artmasÕna katkÕda bulunan önder üniversite olmak !
MøSYONUMUZ
Kendisini sürekli yenileyen, yaratÕcÕ, giriúimci, sorgulayÕcÕ, etik
de÷erleri özümsemiú, ortak çalÕúmaya yatkÕn bireyler yetiútirmek ;
Ön lisansta uygulamaya, lisansta temel mesleki formasyona ve
uygulamaya ; lisans üstünde uzmanlÕ÷a yönelik ö÷renim vermek ;
ö÷renen bir üniversite toplulu÷u yaratmak ;
Toplumun yaúam kalitesinin artmasÕna yönelik bilimsel araútÕrma,
teknolojik geliútirme ve sanat çalÕúmalarÕna öncelik vermek ;
Ulusal ve uluslararasÕ iúbirli÷i ve dayanÕúma anlayÕúÕyla teknoloji,
bilim ve sanatÕ topluma yaymaktÕr ! “

Üniversitemizle ilgili bazÕ sayÕsal veriler ise úöyle belirlenmiútir :
2006 yÕlÕ itibariyle Ö÷renci sayÕsÕ : 20500
AynÕ yÕl itibariyle Ö÷retim elemanlarÕ sayÕsÕ : 1514 dür.
* Y.AKSOY ; Yüzüncü YÕlÕnda YÕldÕz Teknik Üniversitesi (1911-2011)
YÕldÕz Teknik Üniversitesi YayÕnÕ, 2011, s.214
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Ö÷retim ElemanlarÕ için ayrÕntÕlÕ de÷erlendirme úöyledir :
- Profesör - 154 kadrolu ; 3 sözleúmeli,
- Doçent – 75 kadrolu ; 3 sözleúmeli,
- YardÕmcÕ Doçent – 297 kadrolu,
- Ö÷retim Görevlisi – 170 kadrolu ; 4 sözleúmeli,
- Okutman – 100 kadrolu,
- AraútÕrma Görevlisi – 632 kadrolu ; 1 sözleúmeli,
- Uzman – 45 kadrolu
Ö÷renciler bazÕndaki de÷erlendirmede, Fakültelerin ö÷renci mevcutlarÕ ise
úöyledir : [2006 yÕlÕ itibariyle]
Elektrik – Elektronik Fakültesi : 2436 ö÷renci
Fen-Edebiyat Fakültesi : 1796 ö÷renci
E÷itim Fakültesi : 322 ö÷renci
øktisadi ve ødari Bilimler Fakültesi : 1436 ö÷renci
ønúaat Fakültesi : 2749 ö÷renci
Kimya – Metalurji Fakültesi : 1707 ö÷renci
Makine Fakültesi : 3468 ö÷renci
MimarlÕk Fakültesi : 1334 ö÷renci
Sanat-TasarÕm 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 ...
YukarÕdaki sayÕsal de÷erler 2010 yÕlÕ itibariyle yenilenirse :
Ö÷renci sayÕsÕ : 25804 ; Ö÷retim elemanlarÕ sayÕsÕ : 1454
olarak belirlenmiútir. *
Üniversitemiz, dünya üniversiteleriyle iliúkiler kurarak, ö÷renci ve ö÷retim
elemanlarÕ için, karúÕlÕklÕ de÷iúim programlarÕna dahil olmuútur. Sokrates,
Erasmus, Galilei, Da Vinci adlarÕ verilen bu tür programlarÕn uygulandÕ÷Õ
merkezlerle iúbirli÷i yapÕlarak, aúa÷Õda adlarÕnÕ sÕraladÕ÷Õm ülkelerdeki üniversitelerle ö÷renci ve ö÷retim elemanlarÕ de÷iúim uygulamalarÕ yapÕlmÕútÕr ve
halen de bu uygulamalar devam etmekte olup bu ülkeler ve üniversiteler
úunlardÕr :
* 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 Universitat Bochum / TU Bergakademie Feiberg / TU Clausthal University /
Technical University of Berlin / University of Dortmund / Technische Universitat Dresden / Rheinsche Friedrich Wilhelms Universität Bonn / Ludwig-Maximillians Universität / Universitat Kassel / Justus Liebig Universitat / Universitaet Siegen / Fachhochschule Dortmund / Fachhoschule Konstanz / 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 – øngiltere (UK)
Cardiff University / University of Portsmouth / University of Strathclyde /
University of Newcastle
Çek Cumhuriyeti
Czech Technical University / Brno University Tecnology / Technika Univerzita v Liberci
Danimarka
Aarhus Universitet / Engineering College of Copanhagen / University of
Southern Denmark
Finlandiya
Jyvaskyla Polytechnic / Kuopio University / Helsinki University of Technology
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’Architecture 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
ørlanda
Athlone Institute of Technology
øspanya
Universidad Politécnica Valencia (Alcoy) / Universidad Politécnica de Madrid / Universidad de Zaragoza / Universidade de Granada / Universidad de
Salamanca / Universitat Autonoma de Barcelona
øsveç
Umea University / Högskolan Halmstad / Halmstad University
øtalya
Universita di Trieste / Universita di Perugia / Universita di Genova / Universita 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 Frederico 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 / Budapesti 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
YukarÕdaki listeyi, hem ülkeler hem de üniversiteler bazÕnda, sabÕrla incelerseniz, üniversitemizin nasÕl bir DÜNYA ÜNøVERSøTESø oldu÷una siz
de tanÕklÕk etmiú olacaksÕnÕz. Burada adÕ geçen üniversitelerle olan karúÕlÕklÕ
sözleúmeler süreli olup, ço÷u ile yeni bir sözleúme yapÕlmaktadÕr. Buralarda
lisans – yüksek lisans – doktora düzeyinde e÷itim alan ö÷renciler ve akademik aúamasÕna katkÕ yapacak e÷itimi almak için ö÷retim elemanlarÕ çeúitli
burslar almaktadÕrlar. YapÕlan sözleúmelerin tarafÕ olarak üniversitemiz de
bu ülke yüksekö÷retim kurumlarÕndan gelenlere burs ve di÷er çeúitli olanaklarÕ sa÷lamaktadÕr. Halen bu uygulamalar devam etmektedir.

BÖLÜM 2
VAKIF VE DERNEKLERøN YASAL
VE TOPLUMSAL OLUùUMU VE
KURULUù AMAÇLARI
02.01.GøRøù
Bu bölümde, konumuzun esasÕna girmeden önce, konuyu yakÕndan ilgilendiren ve varlÕklarÕna anlam kazandÕraca÷Õna inandÕ÷Õm bazÕ bilgilere ulaúmanÕn yerinde olaca÷ÕnÕ düúünüyorum. Bu amaçla, gerek VakÕf ve gerekse
Dernek kuruluúlarÕ hakkÕnda hem yasal hem de toplumsal oluúumlarÕnÕ inceleyerek, daha sonraki bölümlerde ortaya çÕkacak açÕklamalarÕn alt yapÕsÕnÕ
da bu úekilde oluúturmuú bulunuyorum.

02.02. VAKIFLAR
VakÕf adÕ genelde vakfetmek yani “ vakÕf durumuna getirmek ; adamak ;
kendini bütünüyle bir iúe vermek “ sözcü÷ünden kaynaklanan ve genel olarak, “ bir hizmetin yerine getirilmesi amacÕyla bir kimsenin belli koúullar ve
resmi yollarla parasÕnÕ ve/veya mülkünü ba÷ÕúlamasÕ ve bu yolla ortaya çÕkan kuruluú “ olarak açÕklanmaktadÕr.* Sözcü÷ün aslÕ Arapça’dÕr.
Burada tanÕmlanan kuruluú ortaya çÕkarken, mutlaka bir belge ile tescil edilmiú olmalÕdÕr. Buna Vakfiye denir. Bir kimsenin kendisine ait mülkünden,
parasÕndan ya da bunlara ait gelirinden, ihtiyacÕ olan kimselerin yararlanmasÕ, bu tür kuruluúlar yardÕmÕyla gerçekleúir ki bu aracÕ kurumlardan biri de
VakÕf’lardÕr. Geleneklerimize göre bir vakÕf, Allah’Õn Mülkü sayÕlmaktadÕr. Demek ki bu kuruluúlar bu kadar saygÕn ve bu kadar kutsal’dÕr. **
* Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet YayÕnÕ, 1986, Cilt 23, s.12065
** ølhan AYVERDø, KubbealtÕ LugatÕ, Cilt 3, s.3549
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VakÕf kuruluúlarÕnÕn “kuruluú amacÕ” ile baúlayan ve “kuruluú úekli” ile devam eden pek çok çeúidi vardÕr. BunlarÕn bir kÕsmÕ kuran kiúinin adÕyla anÕlÕr. Örne÷in bunlardan bir kaçÕ :
- Hüsrev Paúa VakfÕ
1581 (996 Hicri) yÕlÕnda Bitlis’te kurulmuútur.
- Sinan Paúa VakfÕ
1526 yÕlÕnda Edirne’de kurulmuútur.
- Fatma Hatun VakfÕ
østanbul’da 1585 tarihinde kurulmuú bir vakÕf.
Fatma Hatun, Merhum Mevlana ùah Ali Çelebi’nin kÕzÕ ...
- ÇakÕro÷lu Mehmet bin Hasan bin Mehmet VakfÕ
Manisa’da 1908 yÕlÕnda kurulmuú ...
... ve bunlar gibi binlercesi .
øslam geleneklerine göre, bir kimsenin malÕnÕ ve mülkünü vakfetmesiyle, o
mal üzerindeki mülkiyet de devredilmiú olur. Bu mülk satÕlÕp, alÕnamaz. AyrÕca tasarruflara konu edilemez. Bu mülk ya da mal kime ve ne amaçla tahsis edilmiú ise ancak buna uygun olarak kullanÕlabilir. Genelde kuruluú úekli
itibariyle iki tür vakÕftan söz edilmektedir :
- Bir hayÕr için tahsis edilmiú olan vakÕflar,
- Evlada ve onlarÕn evlatlarÕna tahsis edilmiú vakÕflar...
OsmanlÕ Devleti’nde vakÕflar fÕkÕh hükümleri gere÷ince yürütülürdü. VakÕflarÕn denetimi ise, Evkaf-Õ Hümayun Nezareti tarafÕndan yapÕlÕrdÕ.
Burada ilginç oldu÷unu düúündü÷üm, bir vakÕf kuruluúunu, østanbul Fatihi
Sultan Mehmet Han’Õn kurdu÷u vakfÕ tanÕtaca÷Õm. Bu O’nun Vasiyeti içinde
yer almaktadÕr. Bir vakÕf kurdu÷unu úöyle ifade ediyor :
“ Ben ki østanbul Fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmet bizatihi alÕn terimle
kazanmÕú oldu÷um akçelerimle satÕn aldÕ÷Õm, østanbul’un TaúlÕk mevkiinde
kain ve malumu’l-hudud olan 136 adet bap dükkanÕmÕ aúa÷Õdaki úartlar muvacehesinde VakfÕ sahih eylerim.
ùöyle ki : Bu gayr-Õ menkulatÕndan elde olunacak nemalarla østanbul’un her
soka÷Õna ikiúer kiúi tayin eyledim. AyrÕca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara
sarÕcÕ tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayÕn belirli günlerinde østanbul’a çÕkalar, bila istisna her kapÕya varalar ve o evde hasta olup olmadÕ÷ÕnÕ sora-
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lar ; var ise úifasÕ, úifayap olalar. De÷ilse, kendilerinden hiçbir karúÕlÕk beklemeksizin Darülaceze’ye kaldÕralar, orada salah bulduralar.
... AyrÕca külliyemde bina ve inúa eyledi÷im imarethanede úehit ve úühedanÕn kavimleri ve medine-i østanbul fukarasÕ yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye ve almaya gelemeyenlerin yemekleri, güneúin loú bir karanlÕ÷Õnda ve
kimse görmeden, kapalÕ kaplar içerisinde evlerine götürüle... “
OsmanlÕ Devletinde VakÕf gelene÷i kesintisiz olarak uygulanmÕú, buna yÕllar
sonra yabancÕ uyruklu vatandaúlarÕmÕzÕn kurdu÷u vakÕflar da eúlik etmiútir.
Cumhuriyetin ilanÕndan bir yÕl önce, yani 1922 yÕlÕnda, TBMM.de, Atatürk
bir konuúma sÕrasÕnda, bu konuya da yer vermiútir. Bu konuúmasÕnda úunlarÕ
söylemiútir :
“ VakÕflarla ilgili konulara gelince ; bilinmektedir ki vakÕflar memleketimizin mühim bir servetini teúkil eder. Bu servetten, millet ve memleketin
gerektirdi÷i úekilde istifade edebilmesi için ùer’iyye Vekaletiyle beraber bütün Bakanlar Kurulu’nun ve hatta Yüce Meclis’in bu hususu ehemmiyetle
tetkik ile bu büyük müessesenin haraplÕktan korunmasÕnÕ ve memlekete faydalÕ bir hale konulmasÕnÕ temenni ederim.
Cumhuriyetin kuruluúundan sonra bu geleneksel düzen Türkiye Cumhuriyetin’de de devam etmiútir ; etmektedir. 3 Haziran 1935 tarihli 2762 sayÕlÕ
VakÕflar Kanunu yürürlü÷e girerek, eski vakÕflarÕn varlÕk durumlarÕ bu yasaya göre düzenlenmiútir. Yeni kurulacak vakÕflar için de yasal durum oluúturulmuú ve daha sonra, 13 Temmuz 1967 günlü ve 903 sayÕlÕ yasayla yeni
düzenlemeler yapÕlmÕútÕr. Son düzenleme ise 1 Ocak 2002 tarihinde gerçekleúmiútir. Bu tarihte yürürlü÷e giren 4721 sayÕlÕ yasada, Türk Medeni Kanununun 101.maddesinde, vakfÕn tanÕmÕnÕ yeniden yapÕlmaktadÕr. Bu tanÕm úu
úekilde düzenlenmiútir :
“ Gerçek veya tüzel kiúilerin yeterli mal ve haklarÕ belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluúan tüzel kiúili÷e sahip mal topluluklarÕ “ ...
Bu tanÕmdaki en önemli saptama, anlaúÕldÕ÷Õ gibi, vakfÕ oluúturan bu iki unsurun, özgülenecek bir malvarlÕ÷Õ ve malvarlÕ÷ÕnÕn özgülenece÷i olmasÕdÕr.
Amaç, hukuka uygun, belirli ve anlaúÕlabilir olmak zorundadÕr. Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve AnayasanÕn temel ilkelerine, hu-
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kuka, ahlaka, milli birli÷e ve milli menfaatlere aykÕrÕ veya belli bir Õrk ya da
cemaat mensuplarÕnÕ desteklemek amacÕyla vakÕf kurulamaz. Bir vakfÕn kurulmasÕ, mutlaka bir hukuki iúlemle tamamlanÕr. VakÕflar özel hukuk tüzel
kiúisi olup, Türk Medeni Kanununun 48.maddesinde belirtilen tüm hak ve
yetkilere sahiptir. Tüm vakÕflar BaúbakanlÕ÷a ba÷lÕ VakÕflar Genel Müdürlü÷ü içinde yer alÕrlar. VakÕflar Genel Müdürlü÷ü denetim makamÕ olup, vesayet makamÕ de÷ildir. Bu kurum vakÕflar ile ilgili hizmetlerini sürdürürken
bir yandan da yeni kurulan vakÕflarÕn kuruluú, da÷ÕlÕú ve denetim iúlemlerini
gerçekleútirmektedir. VakÕflar Genel Müdürlü÷ü kayÕtlarÕna göre, Selçuklu
ve OsmanlÕ döneminden günümüze intikal eden ve yöneticileri kalmamÕú
olan vakÕf sayÕsÕ 41750 adettir.
VakÕf yönetimi, Mütevelli Heyeti denilen ve bu iú için görevli kimseler tarafÕndan gerçekleútirilir. Buraya seçilecek kiúiler, mümtaz, yetenekli ve bu iúi
yürütecek deneyime sahip olmalÕdÕr. Bir vakfÕn kurulabilmesi için, kurucularÕ tarafÕndan bir VakÕf Senedi tanzim edilir. Bir vakÕf senedinde, genel anlamda bulunmasÕ gerekli maddelere ait baúlÕklar úöyledir :
- VakfÕn adÕ,
- VakfÕn merkezi (adresi),
- VakfÕn gayesi (kuruluú amacÕ),
- VakfÕn faaliyetleri,
- VakfÕn gayesini gerçekleútirmek için yapabilece÷i iú ve iúlemler,
- VakfÕn kuruluú mal varlÕ÷Õ,
- VakÕf organlarÕ,
- Mütevelli heyeti,
- Mütevelli heyetinin görev ve yetkileri,
- Mütevelli heyetinin toplantÕ zamanÕ ve karar nisabÕ,
- Yönetim kurulu,
- Yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarÕ
- VakfÕn temsili,
- Denetim kurulu,
- Huzur hakkÕ,
- VakfÕn gelirleri,
- VakÕf gelirinin tahsis ve sarf edilece÷i yerler,
- Resmi senet de÷iúikli÷i,
- VakfÕn sona ermesi,
- VakÕf kurucularÕ,
- Geçici hükümler
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Her vakÕf, kuruluúu sÕrasÕnda, bu baúlÕklarÕn altÕnÕ uygun úekilde dolduracaktÕr. AyrÕca kurulacak bir vakfÕn, belirli bir mal varlÕ÷ÕnÕn oldu÷u tescil edilecektir. øúte Üniversitemizde de kurulmuú olan vakfÕmÕz, bu kriterlere uygun
olarak kurulmuú ve bunlara katÕlan bir yenisini oluúturmuútur. Üniversitemiz
VakfÕ hakkÕnda, ilerde bir bölüm içinde, hayli ayrÕntÕlÕ bilgiler sunulacaktÕr.
VakÕflarÕn yasal oluúumu yanÕsÕra bir de toplumsal yani toplumuna ait olma
vasfÕ vardÕr ki ona da de÷inmek yerinde olacaktÕr. Bu tür kuruluúlar, günümüzdeki yorumuyla sivil toplum kuruluúlarÕ’dÕr. Yani do÷rudan halka hizmet eden, yasal kuruluúlardÕr. Bu yönleriyle ayrÕca de÷erlendirilmeli ve hizmet etti÷i ya da amacÕna uygun hizmet sundu÷u kesimler tarafÕndan da aranmalÕ, sorulmalÕdÕr.
VakÕflarÕn bir amacÕ da, bir sosyal oluúuma araç olmasÕdÕr. Bu kurumlar,
servetin zenginden fakire, muhtaç olana yönlendirilmesinde önemli görevler
yaparlar. Bu úekilde sosyal dengelerin kurulmasÕna katkÕda bulunurlar. Bu
gibi oluúumlar, sonuçta, sosyal barÕúÕn sa÷lanmasÕ, sÕnÕf çatÕúmalarÕnÕn önlenmesi, kamunun hizmet beklentilerinin karúÕlanmasÕ gibi önemli sonuçlarÕ
ile merkezi yönetimlere en büyük yardÕmcÕ kuruluúlardÕr.
Gerek sosyal gruplar arasÕnda dostluk, kardeúlik ve yardÕmlaúma gibi, gerekse kamunun belirli kriterlere göre úekillendirilmesinde devlete en büyük katkÕyÕ verenler, bu kurumlar olmuúlardÕr. Bu öylesine bir sosyal anlayÕútÕr ki,
hayÕr yapmak amacÕyla vakÕf kuramayanlar da bu kurumlara farklÕ úekillerde
destek olarak ve maddi ve manevi katkÕda bulunarak bundan nasibini almasÕnÕ bilmiútir. Böyle bir kuruluúu tek baúÕna kurmak gücünde olmayanlar, bir
okul ya da cami yaptÕrmÕú ya da bunlarÕn onarÕmÕna maddi olarak veya
bedenen katÕlmÕúlardÕr.
VakÕflar úubeler açabilir, iúletmeler kurabilir, mesken ya da arazi satÕn alabilir ve benzeri iúleri ancak vakfÕn geliúimi amacÕna uygun olarak gelir elde
etmek için yaparlar. VakÕf hastaneleri (örne÷in VakÕf Gureba Hastanesi),
VakÕf çeúmeleri, Hayratlar, VakÕf YurtlarÕ, VakÕf OkullarÕ kurulabildi÷i gibi
son örnekleri de VakÕf Üniversiteleridir.

02.03.DERNEKLER
Konumuzla ilgili bir di÷er sivil toplum kuruluúu ise derneklerdir. Top-
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lumsal bir kuruluú olarak dernekler de vakÕflarda oldu÷u gibi, yasal statüsü
olan kuruluúlardÕr. Derneklerin kuruluúu ile ilgili olarak, Anayasa ve Türk
Medeni Kanununda düzenlenmiú maddeler ve de dernekler ile ilgili olarak
çÕkarÕlmÕú bir “Dernekler Kanunu” vardÕr. Her dernek, bu yasalarda öngörülen hususlara uygun olarak kurulmak zorundadÕr.
Belirli bir görüú ya da amacÕ kurumlaútÕrmak için, bir kazanç beklentisi içinde olmadan ve en az yedi kiúinin bir araya gelerek, öngörülen kuruluú aúamasÕnÕ tamamlamak suretiyle, bir Dernek kurulabilir. 6 Ekim 1983 günlü ve
2908 sayÕlÕ Dernekler Kanunu derneklere ait sorunlarÕ tüm ayrÕntÕlarÕyla düzenlemiútir. Yasada tanÕmlandÕ÷Õ gibi, “ medeni haklarÕ kullanma ehliyetine
sahip ve on sekiz yaúÕnÕ bitirmiú olan herkes, önceden izin almaksÕzÕn bir
dernek kurabilir. “ Hiç kimse bir derne÷e üye olmaya zorlanamaz. Dernekler siyaset yapamaz ; siyasi partilerle iúbirli÷i içinde olamazlar. Onlardan bir
yardÕm alamayaca÷Õ gibi, siyasi partilere maddi ya da manevi destekleri de
olamaz. Kamu yararÕna çalÕúan dernekler Bakanlar Kurulu kararÕyla, özel bir
durum kazanÕrlar. Derneklerin, Sendikalar ve Meslek KuruluúlarÕ gibi di÷er
Sivil Toplum KuruluúlarÕ ile ortak hareket etmeleri yasaktÕr. Yasalarda ve
kendi tüzü÷ünde var olan ve gerçekleúmesi zorunlu olan durumlar yerine getirilemezse, dernek kendili÷inden da÷ÕlmÕú sayÕlmaktadÕr. AyrÕca mali ve etkinlik denetimine tabi olan dernek yöneticileri ibra edilemezse dernek, yine
feshedilmekle karúÕlaúmÕú olacaktÕr. Bu gibi hallerde yargÕç kararÕ gerekir.
AynÕ vakÕflarda oldu÷u gibi her dernek kurulurken bir tüzük düzenler. Bu
tüzükte, genellikle aúa÷Õda baúlÕklarÕnÕ sÕraladÕ÷ÕmÕz hususlar yer almalÕdÕr.
- Derne÷in adÕ merkezi (adresi),
- Derne÷in amacÕ ; bu amacÕ gerçekleútirmek için sürdürülecek çalÕúma türleri ve konularÕ,
- KurucularÕn adlarÕ, adresleri, meslek ya da sanatlarÕ, tabiiyetleri ve adresleri,
- Derne÷e üye olma, üyelikten çÕkma ya da çÕkarÕlma koúul ve biçimleri,
- Genel Kurul kuruluúu ve çalÕúma biçimi, toplanma zamanÕ,
- Genel Kurulun görevleri ve yetkileri, oy kullanma ve karar alma yöntem
ve biçimleri,
- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun oluúumu, görev ve yetkileri,
seçilme biçimleri, asÕl ve yedek üyeler,
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- Derne÷in úubesi bulunup bulunmadÕ÷Õ, kurulacaksa bunun için yapÕlmasÕ gereken iúlemler, dernekte temsil edilme biçimi,
- Üyelerin ödeyecekleri yÕllÕk aidat tutarÕ,
- Dernek tüzü÷ünün de÷iútirilmesi koúul ve biçimi,
- Derne÷in feshi (kapanmasÕ) halinde mal varlÕ÷ÕnÕn tasfiye biçimi ...
KurucularÕn bu úekilde hazÕrlamÕú oldu÷u bir tüzük, o yerin en büyük mülki
amirine verilerek dernek kurulmuú, bir tüzel kiúilik kazanmÕú olur.
Dernekler kuruluú amacÕna uygun olarak, çok de÷iúik alanlarda ve konularda faaliyet gösterebilirler. Toplumsal örgütlenmede önder ve örnek kuruluúlar olarak yaygÕn ve bir çok iúlevleri vardÕr. Bireysel gereksinmeler ile toplumsal gereksinmeler arasÕnda çatÕúmalar yaúanan ça÷daú toplumlardaki önemi, asla yadsÕnamaz. Bireyin kolektif yaúama uyum sa÷lamasÕna katkÕda
bulundu÷u gibi, belirli zümrelerin seslerini duyuracaklarÕ bir araç olmak gibi
bir toplumsal görev de yaparlar.
Üniversitemizde de yukarÕdaki koúullara uygun olarak kurulmuú dernekler
bulunmaktadÕr. Bu kitabÕn konusu da bu dernekleri okuyucusuna tanÕtmaktÕr. ølerideki bölümlerde bu tanÕtÕm sa÷lanacaktÕr.

02.04.DøöER SøVøL TOPLUM KURULUùLARI
VakÕf ve Dernekler dÕúÕnda di÷er Sivil Toplum KuruluúlarÕ gerek kuruluú
amaçlarÕ ve gerekse teúkilatlanma biçimleri bakÕmÕndan farklÕlÕklar gösterse
de, topluma dönük çalÕúmalarÕ ile yine de bu úekilde anÕlacaklardÕr. Bu gruba giren bu tür kuruluúlar, Meslek OdalarÕ, Barolar, Ticaret OdalarÕ,
Yasayla Kurulmuú Di÷er Kurumlar, Sendikalar, Kulüp ve Sanat TopluluklarÕ, Spor Kulüpleri ve hatta Siyasi Partiler’dir. BunlarÕn arasÕna daha baúka
kuruluúlarÕ da koyarak, bu arayÕ doldurabiliriz
Bu tür kuruluúlarÕn geniú çalÕúma alanlarÕ ve ufuklarÕ, ülkedeki her konuyu
kapsayabilece÷i gibi, uluslararasÕ düzeyde katÕlÕmlarla, ülkenin menfaatine
ve tanÕtÕmÕna önemli katkÕlarÕ olan etkinlikler de gerçekleútirebilmektedirler.
Bu durumda, büyük toplumsal kararlarda bunlar, etkin kurumlar olarak ülke
için önemli görevler yapmaktadÕrlar. HalkÕ çeúitli konularda yönlendirmede
önder kuruluú olma görevini üstlenmiúlerdir.Bu gibi kurumlar toplum önderi
olarak anÕlmaktadÕr.

BÖLÜM 3
ÜNøVERSøTE ÖNCESø
BENZERø KURULUùLAR
[TALEBE BøRLøöø – DERNEKLER –
SPOR BøRLøöø – SENDøKA]

03.01. GøRøù
1911 den baúlayan tarihi süreç içinde, günümüzdeki kuruluúlarla benzerlik
gösteren dernek çalÕúmalarÕ oldu÷u görülmektedir. ølk meslek okulunda, zamanÕnda, bu gibi dernek çalÕúmalarÕnÕn oldu÷una dair herhangi bir belgeye
ve kayda rastlanÕlmÕú de÷ildir. KaldÕ ki Kondüktör Mekteb-i Alisi adÕ ile e÷itime baúlayan bu kurum, OsmanlÕ Devleti’nin bir okuludur. O zaman aralÕ÷Õnda Cemiyet sözcü÷üyle birleúerek kurulan bir çok topluluk oldu÷u bilinmektedir. Ancak bu okula ait bir cemiyet hakkÕnda bir bilgimiz yoktur.
Devam eden süreçte, 1922 yÕlÕnda bu okul Nafia Fen Mektebi adÕyla yeniden teúkilatlanacak ve bu kez daha kapsamlÕ bir e÷itim programÕ uygulanarak, artÕk ülkenin daha çok gereksinmesi olan teknik insan, mühendis ve tekniker yetiútirmeye baúlanacaktÕr. Bu süreçte, BayÕndÕrlÕk BakanlÕ÷Õna ba÷lÕ
bir okul olup sonuçta devletin bir kurumudur ; bir Cumhuriyet okuludur.
Ancak bu okulla do÷rudan ba÷lantÕlÕ bir dernek çalÕúmasÕnÕn varlÕ÷Õna rastlanÕlmamÕútÕr. Kuúkusuz bu iddialar, elimizdeki kaynaklara, belgelere ve
ulaúabildi÷imiz arúivlere göre yapÕlmaktadÕr. AyrÕca, bu konulara bunca yÕl
ilgi göstermiú bir yazar olarak, ne yazÕk ki bu geçmiú zamana ait hiçbir
kalÕcÕ yazÕya ve belgeye rastlamadÕ÷ÕmÕ ifade etmek isterim.

03.02. TALEBE CEMøYETø (DERNEöø / BøRLøöø)
Bir sonraki süreç, slogan olarak, YILDIZ TEKNøK olarak anÕlan østanbul
Teknik Okulu’na ait olacaktÕr. Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ bir meslek
yüksek okulu olan YÕldÕz Teknik ö÷rencilerinin zaman içinde ve günün ko-
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rülmektedir. Bu bilgilere ancak, arúiv çalÕúmalarÕndan ve bazÕ kiúisel anÕlardan ve anÕlarÕmdan yararlanarak ulaúmÕú bulunuyorum.
Bu kitabÕn konusu ile ilgili bilgilere ulaúmanÕn bir yolunun da, halen yaúayan tanÕklarÕn anÕlarÕndan yararlanmaktan geçti÷ini düúünüyorum. Bu amaçla son bölümde (e÷er baúarabilirsem yani onlara ulaúabilirsem) bu konu hakkÕnda, anÕ sahiplerinden daha özgün bilgiler edinilebilecektir. Ancak úimdilik ulaúabildi÷im birkaç bilgiyi paylaúarak bu süreç hakkÕnda bazÕ açÕklamalar yapmak olanaklÕ olacaktÕr. Bu kÕsÕmda, söz konusu olan cemiyet faaliyetlerine zaman zaman bizzat tanÕklÕk yaptÕ÷ÕmÕ söyleyebilirim.
Benim bu okulda göreve baúlama yÕlÕm 1964 tür.Yani Teknik Okul’un kuruluúundan 27 yÕl sonra bu okulun bir üyesi olmuú oluyorum. Göreve baúladÕ÷Õm yÕl bu Talebe Birli÷i’nin varlÕ÷ÕnÕ ö÷renmiú oldum. Benden önceki
süreçte olanlar hakkÕnda da, baúkaca bilgiler yoluyla YÕldÕz Talebe Birli÷i
ile ilgili bazÕ açÕklamalar yapmak olanaklÕdÕr.
Örne÷in, Yaúar Özdemir (Prof.) ‘in anÕlarÕ arasÕnda buna dair bilgilere ulaúÕlmaktadÕr. Kendisi MTTB.’nin Genel BaúkanlÕ÷ÕnÕ yapmÕú bir arkadaúÕmdÕr.* Keza øsmet A÷aryÕlmaz (Prof.) henüz bu okulun ö÷rencisi iken, anÕlarÕnda bu cemiyete ait bilgilere de yer vermiú bulunuyor. Bu gibi tanÕklarÕn
sayÕsÕnÕn, çalÕúmam süresince, artaca÷ÕnÕ ümit etmekteyim.
YÕldÕz Talebe Birli÷i adÕ, daha sonraki süreçte, okulun adÕnÕn de÷iúmesine
koúut olarak yenilenmiútir. Örne÷in elimdeki bir arúiv belgesinde bu derne÷in adÕ østanbul YÕldÕz Teknik Okulu Talebe Cemiyeti [ø.Y.T.O.T.C.]
olarak geçmektedir.
1969 yÕlÕnda ønúaat OdasÕ’nÕn yapmÕú oldu÷u kongre ile ilgi bir haber, 1 ùubat 1969 günlü Oda’nÕn Haber Bülteni’nde yer almÕútÕr. Bu kongreye ait tutana÷Õn tümü bültende yayÕmlanmÕú. Tutana÷Õn VII.sayfasÕnda baúlÕk úöyle :
“ ø.Y.T.O.Talebe Cemiyeti Temsilcisi söz aldÕ : [konuúmacÕ adÕ yazÕlmamÕú]
SayÕn Baúkan, De÷erli Üyeler
øst.Y.Tek.Ok.ønúaat ùubesi Talebe Cemiyeti olarak kongrenizin hayÕrlÕ ol* MTTB = Milli Türk Talebe Birli÷i
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masÕnÕ temenni ederim. Kongredeki konuúmalar birleútirici olmaktan ziyade
bölücü olmaktadÕr. Her úeyden önce faaliyetten memleket ve ulusumuz çÕkarlarÕ açÕsÕndan de÷erlendirilmelidir. Bu açÕdan bakÕlÕrsa, ‘Özel Okullar’
meselesi kamu oyunda bütün çÕplaklÕ÷Õyla, gerek ö÷rencilerin (Tek.Ok. ve
Tek.Ü.li) araútÕrmalarÕ ve gerekse Cumhuriyet Senatosu’nun raporuyla açÕklÕ÷a kavuúmuútur. Kamuoyu bunlarÕn yetersiz oldu÷unda hem fikirdir. Bu
yolda yapmÕú oldu÷umuz eylemlerimizde úimdiye kadar yanÕmÕzda göremedi÷imiz meslek odalarÕmÕzÕn úimdiden sonra yapaca÷ÕmÕz eylemlerde yanÕmÕzda görmeyi arzuluyoruz. Biz ö÷renciler olarak, meslek odalarÕndan kopmuú durumdayÕz.
Her ö÷renci hareketi, belirli zümreler tarafÕndan kamuoyuna yanlÕú aksettiriliyor. Ve böylece kÕsmi meselelerden çÕkarÕlarak devrimci güçlerin birleúmesine mani olunuyor. Bütün bunlar da gösteriyor ki, birleúmedikten sonra
meseleler hallolmayacaktÕr.
Bizler genç müh.adaylarÕ olarak meseleleri yakÕndan izliyor ve memleket
davalarÕna e÷iliyoruz. Yapaca÷ÕnÕz her olumlu harekette bizleri yanÕnÕzda
bulacak, her hususta sizlere destek ve yardÕmcÕ olaca÷ÕmÕzdan emin olabilirsiniz. “ *
Bu konuúma hakkÕnda herhangi bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Buraya konulan ‘konuúma metni’ bizim için sadece bir belge niteli÷inde olup,
sözünü etti÷imiz derne÷in (cemiyetin) varlÕ÷Õna iúaret edilmiú olmasÕndan ibarettir. Ancak burada dikkati çeken bir husus konuúmacÕnÕn ø.Y.T.O. Talebe Cemiyeti içinde, ayrÕca bir “ønúaat ùubesi” ayÕrdÕndan söz etmiú olmasÕdÕr. Biliyorum ki di÷er bölümlerin de böyle birer Talebe Cemiyeti vardÕr
ve bunlar bir araya gelerek Talebe Birli÷i’ni oluúturmuúlardÕr.
O tarihlerde bu cemiyetlerin (derneklerin) çeúitli etkinlikleri arasÕnda kitap
yayÕnÕ yaptÕklarÕna tanÕklÕk ettik. Daha çok ders kitabÕ türünden yayÕnlar yaparak hem ö÷rencilerin ders kitabÕ gereksinmesine katkÕ verilmiú, hem de
cemiyetin bu yolla gelir elde etmesi sa÷lanmÕútÕr. Bu konuda elimdeki somut
tek örnek, øbrahim Sezginman (Prof.) tarafÕndan øngilizce’den çevirisi
yapÕlan DøFERANSøYEL VE øNTEGRAL HESAP [yazarÕ Frank Ayres]
adlÕ kitaptÕr. Bu kitap 1967 yÕlÕnda yayÕmlanmÕútÕr.
* YazÕdaki sözcüklere ve kÕsaltmalara aynen sadÕk kalÕnmÕútÕr.
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Yaúar Özdemir (Prof.) anÕlarÕnÕ yazÕyor. Bu anÕlar içinde O’nun MTTB.li
YÕllarÕm baúlÕ÷Õ altÕnda kaleme aldÕ÷Õ kÕsÕmda, konumuzu ilgilendiren bir
bilgiye ulaúmak olanaklÕ ... ùöyle ki, MTTB.nin DURUMU ara baúlÕ÷Õyla
devam eden yazÕsÕnda Özdemir’in açÕklamalarÕndan bir kÕsmÕnÕ özetleyerek
alÕntÕlÕyorum.
Uzun yÕllar kongre yapmayan ve bazÕ kiúilerin tekeli haline gelen MTTB
yönetimi hakkÕnda bir dava açÕldÕ÷ÕnÕ anlÕyoruz. Dava “Genel Kurul ToplantÕsÕ’nÕn yapÕlmasÕ” için açÕlmÕútÕr. Bu konuyu hayli ayrÕntÕlÕ anlatan Özdemir’in anÕsÕndan, bizi ilgilendiren aúa÷Õdaki paragrafÕ almakla yetinece÷iz :
...
“ Bunun üzerine karúÕlÕklÕ konuúmalar ve yazÕúmalarla, Birli÷i bu günkü durumdan kurtaramayaca÷ÕmÕza kani olarak, Hukuk Fakültesi Talebe Derne÷i
ile müútereken bir basÕn toplantÕsÕ yaptÕk. Böylece durumu efkarÕ umumiyeye, dolayÕsÕyla øSTANBUL, ANKARA, øZMøR ve ERZURUM vilayetlerinde bulunan teúkilat mensuplarÕna arz ettik. Böylece, durumdan haberdar olan
dernekler, haklÕ davamÕzÕ desteklemeye baúladÕlar. Önce Y.E.T.O.* Talebe
Derne÷i ve onu takiben YÕldÕz Teknik Okulu Talebe Derne÷i bizlere katÕldÕlar. “ ... “ 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 FAKÜLTESø TALEBE DERNEöø,
HUKUK FAKÜLTESø TALEBE DERNEöø, Y.E.T.O. TALEBE DERNEöø ve YILDIZ TEKNøK OKULU TALEBE DERNEöø adÕna kongreye
icbar davasÕ açtÕk. “
...
Bu davanÕn kazanÕlarak kongre sürecine girildi÷ini, yine bu de÷erli hocamÕzÕn anÕlarÕndaki açÕklamalarÕndan anlÕyoruz.
Bu anÕ parçasÕ içinde, iki yerde, YÕldÕz Teknik Okulu Talebe Derne÷i adÕnÕn geçti÷i görülmektedir. Bu gibi bilgiler bize, derne÷in varlÕ÷Õ ve ilgi alanlarÕ hakkÕnda bilgiler vermektedir. Bu olayÕn bizzat tanÕ÷Õ olan bir kiúi olarak, yazÕda bir tarih verilmemiú olsa da, bunun 1960 dan hemen önceki yÕllarda gerçekleúti÷ini söyleyebilirim. Bunu anÕ sahibi de onaylamÕútÕr.
Bu konuya katkÕda bulunacak bir baúka anÕ da øsmet A÷aryÕlmaz (Prof.)’a
aittir. O gerçek bir YÕldÕzlÕ olup, ö÷rencili÷ini de bu okulda, YÕldÕz Teknik
* Y.E.T.O. = Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu (semt : Sultanahmet)
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Okulu’nda yapmÕútÕr. Okula ilk katÕldÕ÷Õ yÕllara ait anÕlarÕnda, okulun talebe
derne÷ine ait bilgiler vermektedir. Bu anÕlarÕnÕ, Editörlü÷ünü bizzat yaptÕ÷Õm ve ortak bir çalÕúmanÕn ürünü olan
BANA YILDIZI ANLAT
[YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin 100.YÕl KutlamasÕna
KatkÕ øçin Bir Ortak ÇalÕúma]
ISBN : 978-975-461-483-1 / 2011
adlÕ kitapta bulmamÕz olanaklÕdÕr.*
øsmet A÷aryÕlmaz okula1960 yÕlÕnda girmiú. Kendisi Zonguldak Erkek Sanat Okulu mezunu olup, østanbul Teknik Okulu’nun giriú sÕnavÕnÕ kazanarak
bu okulun ö÷rencisi olmayÕ hak etmiúti.
O tarihte üniversiteler (tamamÕ 6 adettir) ve yüksek okullar ö÷rencilerini her
yÕl kendileri açtÕklarÕ sÕnavla seçmektedirler. YÕldÕz Teknik Okulu’nun alaca÷Õ ö÷rencilerin kontenjan paylaúÕmÕ úöyledir : % 70 oranÕnda Sanat ve
Tekniker OkullarÕ mezunlarÕ ve % 30 da lise mezunlarÕ için ayrÕlmÕútÕr. Bunun içinde de ayrÕca, % 50 Sanat OkullarÕ mezunlarÕ ve % 20 de Tekniker
OkullarÕ mezunlarÕ için olmak üzere bir paylaúÕm söz konusudur. Bu úekilde
bu okullar lehine, bir pozitif ayÕrÕmcÕlÕk yapÕlmÕú olmaktadÕr. Okulda, Türkiye’de bir ilk olmak üzere, Akúam E÷itimi adÕyla ikinci bir program daha uygulanarak, çalÕúanlar için uygun bir e÷itim ortamÕ yaratÕlmÕú oluyordu.
YukarÕda sözü edildi÷i gibi, bu okulda her yÕl giriú sÕnavÕ yapÕlmaktaydÕ ve
sÕnÕrlÕ olan kontenjanÕ, bu sÕnavda baúarÕ gösterenler doldurabiliyordu. SÕnavda baúarÕlÕ olabilmek için aday ö÷rencilerin bir ön çalÕúma yapmasÕ gerekiyordu. O tarihlerde bu gibi konular için henüz dershaneler yoktu. Bu gereksinmeyi gören Talebe Cemiyeti (Birli÷i) Giriú Kursu açÕyordu. Özellikle de lise mezunlarÕnÕn bu kurslara daha çok gereksinmesi vardÕ.
Dernek bu iúi organize ederken, iúi olabildi÷ince ucuza getirmek için, profesyonel ö÷retmenler yerine, yetenekli ve amatör ö÷reticilere yöneliyordu.
Ço÷u maddi yönden güçlü olmayan ö÷rencilerin katÕldÕ÷Õ kurslar için çok az
ücret alÕnÕyordu. øúte anÕlarÕndan alÕntÕ yapaca÷ÕmÕz øsmet A÷aryÕlmaz da
* a.g.e. s.13
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bu ö÷reticilerden biridir. A÷aryÕlmaz okula girmeden önce bu kurslara katÕlamamÕú, ancak kursa katÕlan arkadaúlarÕndan yardÕm almÕútÕr. Bu anÕlarda
dikkati çeken bir husus A÷aryÕlmaz’Õn Dernek yerine Birlik adÕnÕ kullanmÕú
olmasÕdÕr ve do÷rusunu ifade etmiútir.
ùimdi øsmet A÷ayÕlmaz’Õn anÕlarÕndan alÕntÕ yaptÕ÷Õm metni okuyoruz :
“ ... Liseliler için de YÕldÕz’Õn giriú sÕnavlarÕ kolay de÷ildi. Bu nedenle Okul
Talebe Birli÷i tarafÕndan, Sanat OkullarÕ ve Liseliler için okulda kurslar açÕlÕrdÕ. MimarlÕk ve ønúaat Bölümleri’ne girecek Sanat OkullarÕ ve Liseliler
için ayrÕ ayrÕ kurslar açÕlÕrdÕ. Toplam bir ay süren bu kurslarda Sanat Okulu
mezunlarÕna Matematik ve Teknik Resim, Lise mezunu ö÷rencilere de YapÕ
Bilgisi, Teknik Resim ö÷retilir ve Zincirlikuyu Sanat Okulu’nda yapÕ bilgisi
uygulamasÕ yapÕlÕrdÕ. Mesle÷e yönelik dersler, Talebe Birli÷i tarafÕndan seçilen MimarlÕk Bölümü ö÷rencileri tarafÕndan verilirdi. Kurslara, Anadolu’
dan gelen ö÷rencilere, okulumuzun yurtlarÕnda kalma olana÷Õ sa÷lanÕrdÕ. Okul yönetiminin de destekledi÷i bu kurslar ile yabancÕ ülkelerden davet edilen ö÷renci gruplarÕ, okulumuzun tanÕtÕmÕ açÕsÕndan büyük önem taúÕmakta
idi. MimarlÕk Bölümü ikinci sÕnÕf ö÷rencisiyken baúlayÕp, dört yÕl süreyle,
Sanat Okulu mezunlarÕna ve Lise mezunlarÕna Teknik Resim dersi verdim. “
Do÷al olarak anÕlar devam ediyor. Di÷er ayrÕntÕlar úimdilik bizi daha fazla
ilgilendirmiyor. Bu alÕntÕdan ö÷reniyoruz ki YÕldÕz Teknik Okulu Talebe
Birli÷i giriú kurslarÕ açmak gibi bazÕ etkinlikler yapmÕútÕr ; yapabilmiútir.
Unutmamak gerekir ki bu tarihte okul, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ bir
e÷itim kurumudur. Öyle anlaúÕlÕyor ki, bu kurslara, yabancÕ ülkelerden ö÷renciler de katÕlÕyordu.
Talebe Cemiyeti (Derne÷i) bu gibi faaliyetlerin dÕúÕnda, ö÷rencilerin staj,
burs, sa÷lÕk ve kültürel etkinlikleri ile de ilgilidir. Bu gibi konularda, okul
yönetimiyle görüúüp, hem istekte bulunur hem de katkÕ verirdi.
YukarÕdaki ilk örnekte, ønúaat OdasÕ kongresinde konuúan YÕldÕz Talebe Cemiyeti temsilcisi, konuúmasÕnÕn bir yerinde Özel Yüksek Okullar ile ilgili bir
görüú belirtmektedir. Bu da gösteriyor ki, bazÕ ulusal konularla ilgilenmektedirler.
3 Haziran 1969 günlü 1184 sayÕlÕ yasayla østanbul Teknik Okulu, østanbul
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Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi olarak yeniden teúkilatlanmÕú
olup, okul artÕk e÷itime bu Akademik Kimlik ile devam edecektir.
Böylece østanbul Teknik Okulu Talebe Cemiyeti adÕyla ba÷lantÕlÕ kimli÷ini kaybetmiú ve Akademi ile ba÷daúÕk bir yeni teúkilatlanma yapmak zorunda kalmÕútÕr. ArtÕk østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi Ö÷renci Derne÷i‘nin kurulmasÕ beklentisi içinde oldu÷umuz yÕllarda, 1970 li yÕllarÕn baúÕ itibariyle, ülkede baúlayan karÕúÕklÕklar, darbe giriúimleri, yer yer ve zaman zaman alevlenen ö÷renci olaylarÕ ve sa÷-sol çatÕúmalarÕ, úehirlerde ve kasabalarda kurtarÕlmÕú bölgeler sloganÕyla iúgal edilen
yerleúimler, ya÷ma edilen kurumlar ve sokak hareketleri, ne yazÕk ki ülkemizde asla görmek istemedi÷imiz karanlÕk günlerin yaúanmasÕna neden oluyordu. Bu ortamda kurumlarÕn sa÷lÕklÕ çalÕúmasÕ olanaksÕzdÕ. Bundan henüz
yeni kurulmuú olan Akademi de nasibini alÕyor ve e÷itim ve ö÷retim düzenli
bir úekilde yapÕlamaz hale geliyordu. Akademide yaúanan kargaúa ve çatÕúma ortamÕ, herkesi geriyor, dÕúarÕdan yapÕlan tecavüz ve hatta silahlÕ saldÕrÕlarda ölen ö÷rencilerimiz oluyordu. BazÕ ö÷retim üyelerinin evlerinde bomba patlÕyor, bazÕ hocalar taciz ediliyordu. Ölüm tehditi alan ö÷retim üyelerinden biri de, bu satÕrlarÕn yazarÕydÕ.
Ancak bu ilgi ileriki yÕllarda, 1970 li yÕllarÕn baúÕndan baúlayarak siyasallaúacak ve 1970 li yÕllarÕn ortalarÕna do÷ru doruk noktasÕna varacaktÕr. Bu karanlÕk yÕllara bizzat tanÕklÕk etmiú biriyim. O tarihlerde bu dernek sa÷ ya da
sol siyasi görüúlü kesimlerin eline geçecek ve bir çok yasal olmayan eylemin organize edildi÷i birer odak haline gelecektir. Bu özelli÷i ile artÕk o, bir
Talebe Cemiyeti (Ö÷renci Derne÷i) olmaktan çÕkarak, siyasi fraksiyonlar tarafÕndan kullanÕlan bir araç haline gelmiútir. Böylece hem iúlevsel varlÕklarÕnÕ hem de saygÕnlÕklarÕnÕ yitirmiúlerdi.
Türkiye’de, 1980 ihtilali sonrasÕnda tüm dernek ve benzeri kuruluúlar kapatÕlmÕútÕr. Her úey sil baútan yeniden baúlayacaktÕr. Nitekim sadece ö÷renci
dernekleri için de÷il, di÷er dernekler de 1980 den sonra yeniden ve ilk kez
kuruluyormuú gibi bir baúlangÕç yapacaktÕr. Bu nedenle üniversitemizdeki
dernekler de dahil, hepsinin kuruluú yÕlÕ 1980 den sonrasÕna ait olacaktÕr. Bu
uyarÕyÕ úimdiden yapmakla, ileride derneklerimize ait bilgiler sunarken, bu
konuda yanlÕú herhangi bir úey olmadÕ÷ÕnÕn gerekçesini böylece açÕklamÕú
oluyorum. AyrÕca Y.Ö.K.’nun kurulmasÕyla üniversiteler için de aynÕ durum
yaúandÕ. Var olan üniversiteler bile, 1982 yÕlÕnda yeniden kurulmuúlardÕr.
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03.03. AKADEMøDE KURULAN SENDøKA
1961 AnayasasÕ hayli özgürlükçü, sosyal örgütlenmeye açÕk, insanÕ öne çÕkaran, tüm iç ve dÕú iliúkilerdeki kriterleri sil baútan yeniden düzenleyen bir
anlayÕúÕ içeriyordu. Özellikle çalÕúma barÕúÕyla toplumun dinamik bir yapÕya
kavuúmasÕ amaçlanÕyor, kurulan hükümetler politik olmaktan çok, Türkiye’
nin yeniden kurulmasÕna yönelik projeler için hizmet ediyorlardÕ. Bu anayasanÕn belirgin özelliklerinden biri de iúçi sÕnÕfÕnÕn yanÕ sÕra di÷er çalÕúanlara
da Sendikal Haklar tanÕmÕú olmasÕydÕ. Bu, bütün devlet kuruluúlarÕnda çalÕúanlar arasÕnda büyük heyecan yaúanmasÕna neden olacaktÕ. Ancak kÕsa bir
süre sonra anlaúÕldÕ ki bu sendikalarÕn dernekten pek de farklarÕ yoktu. Çünkü bir sendika denilince ilk beklenti, grev ve toplu sözleúme yapÕlabilinmesiydi. Yani sendikalarÕn, bir pazarlÕk gücü olmasÕ, ancak bir yenilik sayÕlabilirdi. Oysa bundan yoksun bir sendika, adÕ dÕúÕnda, sadece göstermelik bir
kuruluú olarak kalacaktÕ. Nitekim de öyle oldu. Zaten aúa÷Õda okuyaca÷ÕnÕz
öyküsünden, ömrünün ne kadar kÕsa sürdü÷ü de anlaúÕlacaktÕr.
3.6.1969 tarihinde østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi
olarak teúkilatlanan Teknik Okul, böylece akademik bir kuruluú olmanÕn ilk
aúamasÕna ulaúmÕú oluyordu. Her úey sil baútan yenileniyor, ardarda çÕkan
yönetmelikler, iúlerin düzenli ve kurallara ba÷lÕ olarak yürümesini sa÷lÕyordu. Bunlar arasÕnda, kurumda bir sendika kurulmasÕ talimatÕ da yer alÕyordu. Her úey bir tarafa, bir de bunun çalÕúmalarÕ baúlatÕldÕ.
BaúlangÕçta, yukarÕda biraz de÷inildi÷i gibi, büyük bir hayal kÕrÕklÕ÷Õ yaúanÕyordu. Ancak anayasanÕn gere÷i olarak devletin emirlerine úeklen de olsa
uyulacaktÕ. ølk Akademi BaúkanÕ olan Adnan Ergeneli (Prof.), arkadaúlarÕ ile
birlikte giriúimde bulunarak bir toplantÕ düzenleyerek konuyu akademi mensuplarÕna duyuracaktÕr. Konu ile ilgili bir çalÕúma takvimi yapÕlmÕú ve geçici
bir Yönetim Kurulu oluúturulmuútu. BaúkanlÕ÷ÕnÕ Adnan Ergeneli hocamÕzÕn
yaptÕ÷Õ bu yönetim kurulunda, anÕlarÕmÕ zorlayarak anÕmsadÕ÷Õm kadar, yakÕn mesai arkadaúlarÕndan Ahmet Karadeniz (Prof.) ve Necmettin Turfan
(Prof.) ile ben de (Ö÷r.Gör.) görev almÕútÕk. AdÕnÕ anÕmsayamadÕ÷Õm bir üye
daha vardÕ. Bu çalÕúmalar 1970 yÕlÕnda yaúanÕyordu.
Sendikaya üyeler kaydediliyor, bunun için bazÕ propaganda yöntemleri uygulanÕyordu. Yine de bazÕ beklentiler, söylentiler ile birleútiriliyor, siyasilerin bu konulardaki söylemleri dikkatle izleniyordu.
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AynÕ zamanda emsal sayÕlabilecek benzeri di÷er akademi ve üniversitelerdeki bu tür faaliyetler hakkÕnda bilgiler ediniliyor, be÷enilen uygulamalar taklit ediliyordu. Bu bir kuruluú süreciydi ve bir yÕl böylece geçti. Yine anÕlarÕmdan yola çÕkarak belirtebilirim ki, bu tür kuruluúlarla ortak toplantÕlar yapÕlÕyor ve buralarda federatif topluluklar oluúturmak gibi projeler üzerinde
kafa yoruluyordu. Bir önemli ayrÕntÕ da, Sendikaya, kuruluú içinde herhangi
bir yer tahsis edilemedi÷i gibi, toplantÕlarÕnÕ da kurum içinde yapamÕyordu.
Gayet iyi anÕmsÕyorum, bir yÕl sonunda toplanacak genel kurul için, Beúiktaú’ta bir lokalden yer kiralanÕyordu.
Gerçekte bu bir yÕl hiç bir sendikal etkinlik yapÕlmadan, sadece hazÕrlÕk ve
kuruluú çalÕúmalarÕ ile tamamlandÕ. Tek heyecan veren olay, o tarihteki hükümette Milli E÷itim BakanÕ olan Prof. Dr. Orhan O÷uz’un, Akademiye ziyaret için geldi÷inde, SendikacÕlarÕ özel olarak kabul etmesiydi. Bu toplantÕda ben de vardÕm ve toplantÕ Sendika BaúkanÕ Adnan Ergeneli’nin odasÕnda
gerçekleúmiúti. Ama bundan hiçbir sonuç çÕkmayaca÷Õ da zaten biliniyordu.
Bir yÕlÕn sonunda, gerçek anlamda ilk genel kurul toplantÕsÕ yapÕlacaktÕ. Sözü edilen lokalde yapÕlan toplantÕ sadece yönetime talip olan ekibin yarattÕ÷Õ
bir heyecan dÕúÕnda çok sÕradandÕ. Yönetime talip olan ekibin heyecan yaratmasÕ ise, baúkanlÕ÷a talip olan Kadir Afyonkale’nin listesinde, okul yöneticilerinden kimsenin yer almÕú olmamasÕydÕ. Sonuçta seçim, bu listenin kabul edildi÷ini onaylÕyordu. Buna göre yeni Sendika Yönetim Kurulu úu adlardan oluúuyordu :
Baúkan
Üye
Üye
Üye
Üye

:
:
:
:
:

Kadir Afyonkale [Makine Mühendisli÷i]
Mehmet Dalfes [Elektrik Mühendisli÷i]
O÷uz Atay [Harita-Kadastro Mühendisli÷i]
Yavuz Aksoy [Temel Bilimler – Matematik]
øbrahim ArÕkan [Temel Bilimler – Fizik]

Bu kiúiler aralarÕnda görev bölüúümü yapÕyorlar ve genel sekreterli÷i Yavuz
Aksoy, muhasip üyeli÷i O÷uz Atay, veznedar (para toplama ve muhafaza)
üyeli÷i øbrahim ArÕkan ile üyelerden ve sosyal iúlerden sorumlu üyeli÷i
Mehmet Dalfes üstleniyordu.
Arka sayfadaki foto÷raflarda, Baúkan Kadir Afyonkale, Genel Sekreter Yavuz Aksoy (kitabÕn yazarÕ) ve Muhasip O÷uz Atay görülüyor.
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Kadir AFYONKALE
Baúkan

O÷uz ATAY
Muhasip

Yavuz AKSOY
Genel Sekreter

Bir sonraki sayfada sözü edilen, bir gecede yanÕp kül olan ùehzade
Burhaneddin Efendi köúkü Sendika tarafÕndan tefriú edilmiúti.
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1969 yÕlÕnda kurulan Akademi’de heyacanlÕ günler yaúanÕyordu. Çünkü okulun tarihinde ilk kez akademik unvanlar konuúuluyordu. Kuruluú yasasÕ
ve çÕkarÕlan yönetmelik hükümleri uygulanarak, koúullara uyanlar, profesör
veya doçent oluyorlardÕ. Ancak bu gerçekleúirken bazÕ kiúiler ma÷dur olmuútu. Sendika olarak bu ma÷duriyet konusuna sahip çÕkÕlÕyor ve úikayetleri
ve istekleri topluyor, takipçisi olunuyordu. Bu amaçla toplantÕlar düzenleniyor ve ilk kez bu toplantÕdaki konuúmalar kaydediliyordu. Konu ile Mehmet Dalfes ilgileniyor ve yönetim kurulunda bu konuda görüúmeler yapÕlÕyordu. Sonra yönetim kurulu adÕna baúkan bazÕ giriúimlerde bulunuyor ve
ma÷duriyetleri giderici çareler aranÕyordu. Bunlardan nasÕl sonuçlar alÕndÕ ;
bu giriúimler ne kadar baúarÕlÕ oldu tam olarak bilemiyorum. Ancak o zamanlar bu konularÕn bizleri ne kadar meúgul etti÷ini, oyaladÕ÷ÕnÕ bugün gibi
anÕmsÕyorum. Sendika genel sekreteri olarak aylÕk bülten yayÕmlÕyorum. Orada bütün bu olanlardan söz ederek üyelerimizi haberdar ediyoruz.
Önemli bir giriúimimiz de, sonradan bir gecede yanÕp kül olan ùehzade Burhanettin Efendi’nin köúkü ile ilgilidir. Önceki sayfada, bu köúke ait belki de
tek resim görülmektedir. Köúk o tarihlerde, alt katÕ teksir yapÕlan, orta katÕ
da ö÷retim elemanlarÕnÕn ö÷le yemeklerini yedikleri bir mekan olarak kullanÕlÕyordu. En üst kat boútu. Okulun bir duvar piyanosu vardÕ ve ona da bir
türlü yer bulunamÕyordu ; itilip, kakÕlÕyordu. Bir ara elimize geçen bir toplu
parayÕ de÷erlendirip, bu köúkün en üst katÕnÕ misafirhane olarak tefriú ettik.
Kendisine bir türlü yer bulamayan o piyanoyu da oraya taúÕdÕk. Gayet konforlu bir misafirhane yaratmÕútÕk. Çok az kullanÕldÕ ; sanÕrÕm iki ya da üç kez
ve ... bir gecede bina ile birlikte bütün bu yapÕlanlar ve tabii piyano da böylece kül olup gitti. Yöneticiler olarak hepimiz ve tabii herkes buna çok üzülmüútük. Köúk 1973 yÕlÕ KasÕm ayÕnda yanmÕú ve daha sonra bu köúk hakkÕnda tezler yapÕlmÕútÕr. *
Bu yönetim iki yÕl sürdü sürmedi, ülkedeki karÕúÕklÕklar nedeniyle anayasada yapÕlan de÷iúiklikler sÕrasÕnda ilk harcanan konulardan biri de bu sendikalaúma olmuútu. MemurlarÕn sendika kurmalarÕ kaldÕrÕldÕ ve böylece mevcut sendikalarÕn da kapatÕlmasÕ ve tasfiyesi süreci baúlamÕútÕ. Sonuçta üç ya
da dört yÕl kadar süren bu göstermelik uygulama da son buluyordu.
* øsmet A÷aryÕlmaz ; Bana YÕldÕzÕ Anlat ; YTÜ.YayÕnÕ, 2011, s.27
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03.04. SOSYAL VE SPORTøF ETKøNLøKLER
1969 yÕlÕnda Akademi olundu÷unda, bir kÕsmÕ Teknik Okul zamanÕnda var
olup da devam eden ; bir kÕsmÕ da Akademi sürecinde kurularak etkinlik alanlarÕ oluúturan bazÕ sosyal giriúimler hakkÕnda bazÕ bilgiler verilecektir. *
Daha çok ö÷renciler ile ilgili olan bu etkinlik alanlarÕ ve birimler, sosyal dayanÕúmanÕn ve ö÷rencilere maddi ve manevi destek olmanÕn en güzel örneklerini sunmuútur. Çok yararlÕ hizmetler verilmiútir. Biricik fark yurt ile ilgilidir ; çünkü o kuruma ait bir birimdir. Üstelik bu Teknik Okul zamanÕna ait,
geçmiúte kalan bir uygulamaydÕ. ùimdiki rektörlük binasÕ ve çukursarayÕn
alt katlarÕ bu amaçla kullanÕlÕyordu. Yurt kapatÕlmadan önce, son olarak 334
ö÷renci bu olanaktan yararlanÕyordu. Akademi olduktan sonra bu uygulamaya son verildi. Buna karúÕn ö÷renciler, Kredi-Yurtlar Kurumu’ndan kredi
almaya baúlayacaklardÕr. Kredi-Yurtlar Kurumu 720 ö÷rencimize kredi vermiútir. AyrÕca bir çok ö÷renciye yemek yardÕmÕ da yapÕlmaya baúlanacaktÕr.
Bir di÷er hizmet sa÷lÕk alanÕndadÕr. Teknik Okul zamanÕnda kurulan sa÷lÕk
ünitesi Mediko-Sosyal, etkin ve kapsamlÕ bir úekilde, giderek ve geliúerek
hizmet vermeye devam edecektir.
Akademi zamanÕnda kurulmuú olan ö÷renci birli÷i ve bazÕ kulüpler bulunmaktaydÕ. Her bölümde Ö÷renci Cemiyeti vardÕ ; bunlar birleúerek Ö÷renci
Birli÷i’ni oluúturmuúlardÕ. Ancak Akademi sürecinde bunlar, gerçek kimliklerini kaybetmiúlerdi. SÕkÕyönetim uygulamalarÕ baúlayÕnca da kapatÕldÕlar.
BaúÕnda Raif Durak (Prof.)’Õn bulundu÷u Spor Birli÷i ise varlÕ÷ÕnÕ Teknik
Okul’dan beri devam ettirmekteydi.
1980 yÕlÕnda Yavuz Aksoy (Doç.)** tarafÕndan ilk kez østanbul Devlet Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi Klasik Türk Musikisi Korosu kurulmuútu. Bu koro Akademi zamanÕnda üç önemli konser vermiú ve varlÕ÷ÕnÕ
20 yÕl süreyle devam ettirmiútir.
* Yavuz Aksoy, Yüzüncü YÕlÕnda YÕldÕz Teknik Üniversitesi, YTÜ.YayÕnÕ, 2011, s. 104
** KitabÕn yazarÕ

BÖLÜM 4
VAKIFLARIMIZ
YILDIZ ÜNøVERSøTESø VAKFI
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø VAKFI

04.01. VAKIFLAR NASIL KURULDU ?
Önceden de sözü edildi÷i gibi, kurumlarÕn da vakÕf kurabildi÷ini biliyoruz.
Önceki süreçte dernekler yardÕmÕyla yürütülen iúler, giderek farklÕ boyutlara
ulaúÕnca yeni bir arayÕú baúlayacaktÕr. Üniversite olmanÕn avantajÕnÕ da kullanarak, böyle bir arayÕú içine girilmiútir.
Üniversitemizde ilk vakÕf kuruluúu çalÕúmalarÕnÕn 1982 yÕlÕnda gerçekleúti÷ini biliyoruz. Bunu bize en güzel úekilde sevgili hocamÕz Dr.Selva Ünal anlatmaktadÕr. Onun “Bana YÕldÕzÕ Anlat“ adlÕ anÕ kitabÕndaki, konu ile ilgili
satÕrlarÕnÕ buraya aynen alÕyorum.*
“ ... Bir gün rahmetli Bedi IlgÕm, ‘- Bir VakÕf kuralÕm ! ’ dedi. Elimizde çok
az bir para vardÕ. VakÕflar Baúmüdürlü÷ü’ne baúvurduk. Bize, ‘ Bu parayla
VakÕf kuramazsÕnÕz ! ‘ dediler ve hayli büyük bir mebla÷dan söz ettiler.
Okula geldi÷imden beri bir alÕúkanlÕ÷Õm vardÕ. Mezun olan ö÷rencilerin adreslerini alÕrdÕm. Bende adresi olan bütün mezunlara bir yazÕ yazdÕk. MimarlÕk Fakültesi’nin üst katÕndaki büyük toplantÕ salonunda, bir toplantÕ yapÕldÕ. Bugün gibi hatÕrlarÕm ; o miktarÕn kat kat üstünde para toplandÕ. En
büyük ba÷ÕúÕ da Memduh Erdemir yapmÕútÕ. SayÕn TarÕk ùehmen ve SayÕn
Hüseyin Onursal’Õn vakfa katkÕlarÕ çok büyük olmuútu. “
Böylece üniversitemizde, ilk VakÕf kuruluúu gerçekleútirilebilecektir. Öyle
anlaúÕlÕyor ki, bunu baúta Bedi IlgÕm hocamÕz olmak üzere, o zaman görev
baúÕnda olan yöneticilerimize borçluyuz.
* Editör Yavuz Aksoy ; Bana YÕldÕzÕ Anlat ; Dr.Selva Ünal’Õn anÕlarÕ
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Bir VakÕf Kuruluúu’nun nasÕl gerçekleúece÷i hakkÕnda, önceki sayfalarÕmÕzda yeteri kadar bilgi verilmiútir (Bkz. : syf. 37). Kurucu üyeleri ; Mütevelli
Heyeti ile birlikte mal varlÕ÷Õ ve yönetim yeri itibariyle rutin bilgilerin yanÕsÕra, en önemli bilgi kayna÷Õ da hiç kuúku yok ki kuruluú amacÕ olacaktÕr.
Bütün bunlar VakÕf Senedi düzenlenerek ve onaylatÕlarak gerçe÷e dönüúecektir. Buna aúa÷Õda ayrÕntÕlÕ olarak de÷inilecektir.
YÕldÕz Üniversitesi 1982 yÕlÕnda kurulmuútur. Bunun hakkÕnda önceki bölümlerimizde hayli ayrÕntÕlÕ bilgi verilmiú bulunmaktadÕr. YÕldÕz Üniversitesi VakfÕ da ilk kez bu ad ile kurulmuútur. Kuruluú tarihi 28 AralÕk 1983
tür. Bu 10 yÕllÕk süreç sonunda, 1992 yÕlÕnda üniversitemiz, YÕldÕz Teknik
Üniversitesi adÕnÕ alarak, yeni bir kuruluú aúamasÕ yaúamÕútÕr. øúte bu de÷iúim, kurum içinde aktif durumda olan VakÕf ve Derneklerimizin adlarÕnÕn
yenilenmesini gerektirecektir. Bunu yeni bir kuruluú eylemi olarak de÷il, genel kongrede kurumun adÕnÕn de÷iútirilmesine dair bir gündem maddesinin
oylanarak kabul edilmesi sonucu sa÷lanabilmektedir. Bu da öyle olmuútur.
1992 yÕlÕ genel kongresinde alÕnan bir kararla vakfÕn adÕ, o tarihten itibaren,
YÕldÕz Teknik Üniversitesi VakfÕ olarak de÷iútirilmiútir. Burada kurumun
süreklili÷i söz konusu oldu÷undan, bizler için bu ayrÕntÕ o kadar da önemli
de÷ildir.

04.02. VAKFIN KURULUù AMACI
VakfÕmÕzÕn kuruluú amacÕ úöyle açÕklanmÕútÕr :
“ VakfÕn amacÕ, YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin geliúmesi, verimlili÷inin artmasÕ, geniúletilmesi, e÷itim ve ö÷retim düzeyinin yükseltilmesi, mali kaynaklarÕnÕn güçlendirilmesi, ö÷retim elemanlarÕnÕn sorunlarÕnÕn giderilmesi,
uygulama alanÕ gereksinmelerinin karúÕlanmasÕ için katkÕlarda bulunmak ;
mezunlarÕnÕn iliúkilerini, yardÕm ve desteklerini sa÷layacak giriúimlerde bulunmaktÕr. “
Bu úekilde açÕklanan amaca uygun çalÕúma alanlarÕ hakkÕndaki bilgiler de
aúa÷ÕdadÕr :
- YÕldÕz Teknik Üniversitesi yetkili organlarÕ ile yakÕn iúbirli÷i kurarak,
VakfÕn amacÕna uygun sorunlarÕ ve gereksinmeleri karúÕlayacak ve yeterli
mali deste÷i içerecek yardÕm ve destek programlarÕnÕ çalÕúma dönemi programlarÕna koymak ve uygulamak
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- Teknolojik ve ekonomik geliúmelere paralel olarak, YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde yeni mühendislik, ekonomi ve özellikle Avrupa Toplulu÷u ile di÷er bilim dallarÕnda ö÷retim birimleri açÕlmasÕ çalÕúmalarÕna katÕlmak, her
türlü deste÷i sa÷lamak, yabancÕ dille e÷itim, hazÕrlÕk kurslarÕ ve mesleki geliúme kurslarÕ konularÕnda gereken çalÕúmalarÕ yapmak, katkÕlarda bulunmak
- YÕldÕz Teknik Üniversitesi ö÷retim elemanlarÕ ile ö÷rencilerinin yurt içinde
ve dÕúÕnda yapacaklarÕ uzmanlÕk ve araútÕrma çalÕúmalarÕnÕ desteklemek,
teknik, teknolojik ve ekonomik konularda yaptÕklarÕ araútÕrmalar, buluúlar ile
ülke ve insanlÕk yararÕna hizmet edenleri özendirmek ve ödüllendirmek
- YÕldÕz Teknik Üniversitesi ö÷retim elemanlarÕ ve ö÷rencileri için, ö÷retim
tesisleri, yurtlar, kültür ve sanat, spor, sa÷lÕk, e÷lence ve dinlenme, e÷itim ve
kurs merkezleri, araútÕrma merkezleri gibi tesisleri kurmak, kurulan tesisleri
iktisadi iúletme ya da ortaklÕklar aracÕlÕ÷Õyla iúletmek
- Türk Üniversiteleri, yabancÕ üniversiteler, mesleki kuruluúlar, sosyal ve bilimsel çalÕúmalar yapan özel ve kamu kuruluúlarÕ ile iúbirli÷i ve ortak çalÕúmalar yapmak, YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ne yardÕm ve desteklerini sa÷layacak giriúimlerde bulunmak
- Ö÷renim için maddi olanaklardan yoksun, yetenekli Türk ö÷rencilerine
burs vermek, yurt içinde ve dÕúÕnda yatÕlÕ ve yatÕsÕz ö÷renim yapmalarÕnÕ
sa÷lamak

04.03. SON GENEL KURUL TOPLANTISI
VakÕf, her yÕl zamanÕ geldi÷inde, YÕllÕk Ola÷an Genel Kurul toplantÕsÕnÕ
yapar. Bu toplantÕlarda önceden belirlenen gündem ile görüúmelere ve denetim etkinliklerine geçilir.
VakfÕmÕzÕn son Genel Kurul ToplantÕsÕ 29 Mart 2012 günü gerçekleúmiútir.
Üniversitemiz Oditoryumunda toplanan VakÕf Genel Kurul üyeleri, saygÕ
duruúu ve østiklal MarúÕmÕzÕn okunmasÕndan sonra, Genel Kurul BaúkanlÕk
DivanÕ seçimi gerçekleútirilmiútir. VakÕf BaúkanÕ Ahmet Turgut bir konuúma yaparak, çalÕúmalarÕ baúlatmÕútÕr. Baúkan, sözü Rektörümüz Prof.Dr.
øsmail Yüksek’e bÕraktÕ. Rektör, üniversitemiz tarihçesini özetleyerek,
YTÜ’de 100.yÕl nedeniyle yapÕlan etkinliklerden ve gerçekleútirilen proje-
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lerden söz etti. Teknoloji Geliútirme Bölgesi oluúturulmasÕ ve Davutpaúa
Kampüsümüzde yapÕlan yenilikler ve geliúmelere iliúkin bilgi verdi. 3 yÕl
içinde toplam 175000 m2 inúaat yapÕldÕ÷ÕnÕ ve önümüzdeki 2 yÕl içersinde de
yapÕlmasÕ planlanan projelerden söz etti.
Di÷er konuúmacÕlar sÕrasÕyla Zeynel Abidin Erdem ve Ali Coúkun idi. Her
iki konuúmacÕ da VakfÕmÕzÕn, üniversiteye sundu÷u katkÕlar için VakÕf Yönetimine teúekkür ettikten sonra, üniversitemiz ve vakfÕmÕz tarafÕndan
verilecek bir görev olursa seve seve gerçekleútireceklerini beyan ettiler. Ali
Coúkun ayrÕca, VakfÕmÕzÕn çok baúarÕlÕ iúlere imza attÕ÷ÕnÕ söyledi.
2011 yÕlÕ çalÕúma raporu, 2012 yÕlÕ çalÕúma programÕ, katÕlÕmcÕlara bir sunumla tanÕtÕldÕ. Bu sunum sÕrasÕnda VakfÕn, hisselerinin bulundu÷u eski ve
yeni úirketlerin ve vakÕf úubelerimizin çalÕúma raporlarÕ, çalÕúma programlarÕ
ve mali durumlarÕna iliúkin tüm detaylar konuúuldu.
øktisadi øúletmemiz, VakfÕmÕz Yönetim Kurulu üyesi Hilmi Baksi
tarafÕndan, Dora Davet økram Hizmetleri Turizm A.ù. VakfÕmÕz Operasyon
Müdürü Özlem Sonkaya tarafÕndan ve YTÜ Teknoloji Transfer Merkezi
A.ù. yönetim kurulu baúkanÕ Prof.Dr.Ahmet Topuz tarafÕndan mütevelli heyetimize anlatÕldÕ.
ùubelerden gelen delegeler de kendi bölgelerine ait faaliyet raporlarÕnÕ genel
kurul üyeleriyle paylaútÕlar. Ankara ùubesi BaúkanÕ Ahmet SarÕgül ve øzmir
ùubesi BaúkanÕ Ramiz Yavuz burada úubelerini temsil ettiler.
Yönetim Kurulu II.BaúkanÕ Erdem Bektaú, VakfÕn gerçekleútirmek istedi÷i
bazÕ projeler hakkÕnda ve Teknopark ile ilgili bir sunum yaptÕ. Sunumlardan
sonra söz alan üyeler, genellikle, teúekkür konuúmalarÕ yapmÕúlardÕr. ToplantÕ sonrasÕnda, YÕldÕz ÇatÕ’da toplu akúam yeme÷i yenildi.

04.04.MÜTEVELLø HEYETøMøZDE KøMLER VAR ?
ToplantÕya katÕlan Mütevelli Heyeti Üyeleri úunlardÕr :
Ali Coúkun, Naci KaúÕkçÕ, Melike Çeçen, Selahattin Öner, TarÕk ùehmen,
Çelik Aktaú, Do÷an Özgür, Necdet Demir, Nihat Tekin, Remzi Gülgün,
Cengiz Gülderen, Ahmet SarÕgül, Ahmet Turgut, Bahri ùahin, Bedi Korun,
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Celal Ramazano÷ullarÕ, Coúkun Gençerler, Do÷an Demirtaú, Ecvet Derman,
Faruk Cömert, Çetiner Özdemir, Hasan Candan, Hikmet Toraman, Hilmi
Baksi, Hüseyin Yolaç, ølhan Ayata, ølhan Selvi, øsmail Yüksek, Kamil Durer
M.Emin Yurci, Mehmet Emin Türkmen, Mehmet Fikri Ünal, Mehmet Gül,
Mehmet Seval Mükan, Muammer AltÕnçekiç, Mustafa Kurt, Necmettin
Göksel, Necmi ZÕrhlÕ, Nurullah Gültekin, Osman Pezüko÷lu, Ömer Köseli,
Özdemir Sönmez, Ramiz Yavuz, Seyid Gürbüz, ùinasi AltÕner, Tamer
YÕlmaz, Tuncer Ertan, Turan Hocao÷lu, Türker Çilingir, Yunus Akdeniz,
Zeynel Abidin Erdem, Zübeyde AlkÕú.

04.05.VAKIF MERKEZ VE ùUBELERøMøZ
YÕldÕz Teknik Üniversitesi VakfÕ’nÕn, østanbul Merkez ùubesi dÕúÕnda, Ankara’da, øzmir’de ve Bursa’da da úubeleri bulunmaktadÕr. Bunlarla ilgili bilgiler aúa÷ÕdadÕr :
øSTANBUL MERKEZ
Adres : Barbaros BulvarÕ De÷er Palas Apt. No.37, D.8 - BEùøKTAù
Telefon : (0-212) 2605533
ønternet : www.ytuv
ANKARA ùUBESø
Adres : Necati Bey Caddesi No.38 / 80 ; Kat 8 SÕhhiye – ANKARA
Telefon : 0 312 2318916 / 0 312 2310281 / 0 312 2324753
Faks : 0 312 2326014
e-posta : ytuv.ank.sb@gmail.com
øZMøR ùUBESø
Adres : Kamil Tunca BulvarÕ No. 65 / 35100 Çamdibi – øZMøR
Telefon : 0 232 4868412 / 0 232 4353004
Faks : 0 232 4620758
e-posta : ytuvizmirsb@hotmail.com
BURSA ùUBESø
Adres : Mudanya Caddesi No. 327 Kat 1 , Solukçu øú Merkezi / Nilüfer
BURSA
Telefon : 0 224 2436767
Faks : 0 224 2417371
e-posta : (yok)
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04.06. SABANCI VAKFININ KATKILARI
Üniversitemiz VakfÕ yanÕ sÕra, bir di÷er vakÕf SabancÕ VakfÕ’nÕn, kampüslerimizde yaptÕ÷Õ katkÕ gözardÕ edilmemelidir. Özellikleri aúa÷Õda sÕralanmÕú
bu yapÕlar, gerek e÷itim ve gerekse kültür-sanat olanaklarÕna önemli katkÕ
sa÷lamÕúlardÕr.
1. ùevket SabancÕ Kütüphanesi
YÕldÕz Kampüsünde hizmet vermektedir. ølginç bir mimarisi vardÕr. 1986
yÕlÕnda hizmete girmiútir. Toplam kullanÕlÕr alanÕ 2264 m2 olup, 2764 m2
alan üzerine inúa edilmiútir. Üniversite Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire BaúkanlÕ÷Õ da bu binada görev yapmaktadÕr. Üniversitemizin yapmÕú oldu÷u her türlü yayÕnÕn kayÕtlarÕ burada tutulmaktadÕr.
2. SadÕka SabancÕ Kreúi
Ö÷retim elemanlarÕ ve personelin çocuklarÕ için yapÕlan bu kreú (yuva) 60
çocuk kapasiteli olup, 1990 yÕlÕnda faaliyete geçmiútir. 1 müdür, 3 ö÷retmen ve 3 de yardÕmcÕ personel olarak 7 kiúilik bir kadrosu vardÕr.
3. Yüksel SabancÕ Kültür Merkezi
Bu kültür ve Sanat Merkezi üç katlÕ bir bina olup, cami giriúine göre o yolun orta kÕsmÕnda yer almaktadÕr. 3 katlÕ bir bina olup, seminer ve toplantÕ
yapÕlmasÕna elveriúli büyük bir salonu vardÕr ve en üst katta yer alÕr. Orta
kat cadde seviyesinde olup, sergi salonu özelli÷indedir. BurasÕ da toplantÕ
yapÕlmaya elveriúlidir. Derslik olarak da kullanÕlmaktadÕr. BinanÕn giriúi
de buradadÕr. DÕú cephe tüm olarak camla kaplÕdÕr. Zemin kat daha çok
atölye çalÕúmalarÕna uygun olup aynÕ zamanda büro ve ö÷retim elemanlarÕ için odalar mevcuttur. Bu bölümden de binaya, bahçe seviyesinden
giriú yapÕlabilmektedir.
Bu bina kreúle birlikte yani 1990 yÕlÕnda inúa edilmiútir. Sonraki yÕllarda
Güzel Sanatlar Bölümü bu binada görevini sürdürmüútür. Bizzat yönetti÷im
Üniversite Klasik Türk Musikisi Korosu’nun çalÕúmalarÕnÕ ve bazÕ konserle
rimizi bu binada gerçekleútirmiútik.
Sanat ve TasarÕm Fakültesi kurulduktan sonra bu binanÕn en üst katÕ bu
Fakülteye tahsis edilmiútir. Modern Bale Bölümü derslerini burada yapmaya baúlamÕútÕr. Kültür Merkezi hizmete devam etmektedir.

BÖLÜM 5
DERNEKLERøMøZ
YILDIZ KORUMA VE YAùATMA DERNEöø
ÇAöDAù YILDIZLILAR DERNEöø
YILDIZ SOSYAL HøZMETLER DERNEöø
YTÜ.SPOR KULÜBÜ DERNEöø
YTÜ.MEZUNLAR DERNEöø
YTÜ.MEZUNLAR KOORDøNATÖRLÜöÜ

05.01.DERNEKLERøMøZ
Dernek kavramÕ sosyalleúmenin anahtar sözcü÷üdür. Eskilerin Cemiyet dedikleri bu oluúum, Cem = Toplam sözcü÷ünden türetilmiútir. “ Bir araya getirmek“ anlamÕnda kullanÕldÕ÷Õnda, topluluk kavramÕna ulaúÕlÕr. Bu demektir
ki Dernek, topluluk oluúturmayÕ hedeflemek demektir. Bunun bir de amacÕ
varsa, iúte bir topluluk ortaya çÕkmÕú demektir. Dernekler en basit anlamda,
halka kadar inmiú sosyal kuruluúlardÕr. Kuúkusuz her kuruluúta oldu÷u gibi
derneklerin kuruluúunun da bir yasal dayana÷Õ olacaktÕr. Önceki bir bölümde, bu tür kuruluúlar hakkÕnda, genel bilgiler verilmiútir. Bu bilgilerden
yararlanarak her derne÷in kurulmasÕ ve kurulduktan sonra uymasÕ gereken
kurallarÕn neler oldu÷u burada belirtilmiútir.
Hiç kuúku yok ki Derneklerimiz de bu yasal oluúuma uygun kuruluúlardÕr.
YukarÕda adlarÕnÕ sÕraladÕ÷ÕmÕz dernekleri tanÕtÕm yazÕlarÕ bu bölümde, altbölümler halinde yer alacaktÕr. Bu tanÕtÕm yapÕlÕrken, derneklerimizin yöneticilerinden, aynÕ oranda olmasa da hayli destek aldÕ÷ÕmÕ, kaynak olarak
bunlarÕn kullanÕlaca÷ÕnÕ anÕmsatmak isterim.
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Bu tanÕtÕm bölümleri yapÕlÕrken yazÕm düzenim úöyle olacaktÕr :
- Derne÷in kuruluúu,
- Tüzü÷ü,
- KurucularÕ,
- Faaliyet alanlarÕ, hedefleri,
- BaúarmÕú ya da sa÷lamÕú oldu÷u önemli etkinlikler,
- Yönetim kurullarÕnda görev almÕú üyeler,
- Son Kongreleri.
Derneklerimizi tanÕtÕrken buradaki beklentilerimiz ne oranda karúÕlanacaktÕr,
bunu úimdiden bilemiyorum. Bu ancak belgeler ve kaynaklarÕmÕz de÷erlendirildikten sonra belli olacaktÕr. Ancak kitabÕn yazÕlÕm aúamasÕnda da adÕ
geçen kuruluúlarÕmÕzla iliúkilerimizi sürdürece÷iz.
KitabÕn yazÕmÕ tamamlandÕktan sonra, burada yer alan kuruluúlara onaylatÕlmÕú ve onlardan gelen bazÕ son görüúler ve istekler de kitaba yansÕtÕlmÕútÕr.
Bu demektir ki kitap bu haliyle, adÕ geçen kuruúlarÕn denetiminden geçtikten
sonra son úeklini almÕú bulunmaktadÕr.
Dernekler sÕralanÕrken bir öncelik gözetilmemiútir. E÷er benim tanÕklÕ÷Õma
güveniyorsanÕz, en eski kuruluútan baúlayarak bir sÕralama yapÕldÕ÷ÕnÕ söyleyebilirim. ùimdi onlarÕ tanÕmaya baúlayalÕm.

05.02.

YILDIZ KORUMA VE YAùATMA
DERNEöø
Kuruluú YÕlÕ : 1972

05.02.01. DERNEöøN KURULUùU
østanbul Teknik Okulu zamanÕnda kurulmuútur. Ben (kitabÕn yazarÕ), 30 KasÕm 1964 günü itibariyle bu kurumda göreve baúladÕ÷Õm zaman bu dernek
vardÕ. øúe baúladÕktan bir süre sonra da üye de olmuútum. AidatÕmÕzÕ muntazaman yatÕrÕr, yÕllÕk kongrelerine katÕlÕrdÕm. Okulun üst düzey yönetim kadrosu da dernek ile ilgiliydi ve ço÷u zaman derne÷in yönetim kurulunda yönetimden bir ya da iki kiúi mutlaka bulunurdu. Derne÷in, MimarlÕk Fakültesi’nin giriúinin hemen arka kÕsmÕnda kalan, önünde küçük bir bahçesi, kÕvrÕlarak giden bir kÕsa merdiveni olan beyaz boyalÕ ahúap köúkün giriúinin tam
karúÕsÕna gelen oda ve yanÕndaki oda bu derne÷e tahsis edilmiúti. Dernek
Okulun her sorununa koúar, maddi olarak tam bir destek görevi görürdü.
BunlarÕ aklÕmdan geçirdi÷im ya da böyledir diye yazmÕyorum. AnÕlarÕmda
var olan ve genel kurul toplantÕlarÕnda okunan faaliyet raporlarÕnÕ ve konuúulan konularÕ anÕmsayarak bunlarÕ kayda geçiyorum.
Daha önceki bir alt bölümde de belirtti÷im gibi derneklerimiz, kurumun adÕnÕn her de÷iúiminde kendi adlarÕnÕ buna uydurmak üzere de÷iútirmek zorunda kalmÕúlardÕr. Ancak bu derne÷imiz için bu gerçekleúmemiútir. Kesintisiz
38 yÕl bu kurumda görev yapan biri olarak, hiçbir zaman “østanbul Devlet
Mühendislik ve MimarlÕk Akademisi Koruma ve Yaúatma Derne÷i” adÕnda
bir dernek tanÕmadÕm ; hatÕrlamÕyorum. Peki nasÕl oluyor da bu derne÷in
adÕnÕn baúÕnda YÕldÕz bulunuyor. Bunu size, ancak bir karine olarak yorumlayabilirim. østanbul Teknik Okulu, MEB.’na ba÷lÕ bu kurumun resmi adÕdÕr. Ancak toplumun tanÕdÕ÷Õ adÕ YÕldÕz Teknik’tir. Topluma bu adÕ ile malolmuú ; daha çok bu ad ile tanÕnmÕútÕr. øúte Derne÷in kuruluúunda bu simge-
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sel ad, henüz YÕldÕz Üniversitesi kurulmadan çok çok önce, böylece kullanÕlmaya baúlanmÕútÕr. Amblemdeki 1972 yÕlÕna ait bir yorum getirmem olanaksÕz. Çünkü bu tarih, Akademi sürecine aittir. ølerde, 1982 yÕlÕnda YÕldÕz
Teknik Üniversitesi ; 1992 yÕlÕnda YÕldÕz Teknik Üniversitesi de÷iúimleri
yaúanmasÕna karúÕn bu derne÷imizin adÕ hiç de÷iúmemiútir. Ancak bu tüzükte hiç de÷iúiklik yapÕlmadÕ÷Õ anlamÕna da gelmemektedir. Halen, bu úekilde
devam etmektedir.

05.02.02. FAALøYETLERø
Derne÷in amacÕ tüzü÷ünde úu úekilde ifade edilmiútir :
1. Üniversite ö÷rencilerinin ça÷daú geliúmelere uygun olarak yetiúmelerini
sa÷lamak üzere, üniversite bütçesinden yeterli imkanlar sa÷lanamadÕ÷Õ hallerde ; ö÷renim, e÷itim, yönetim, spor, sosyal, sa÷lÕk ve temsil amacÕna
dönük faaliyetlerin gerçekleúmesine,
2. Ça÷daú teknolojinin gerektirece÷i dershane, anfi, laboratuar binalarÕ, araútÕrma, uygulama araç ve malzemeleri ve benzer ihtiyaçlarÕn sa÷lanmasÕna,
3. Ö÷retim elemanlarÕnÕn görgü ve bilgilerini artÕrmalarÕna ve bu elemanlarÕn ve personelin görevleri esnasÕnda karúÕlaúacaklarÕ zorluklarÕn giderilmesine yardÕm etmektir.
Bu úekilde sunulan amaç kÕsmÕnÕn altÕnda, bunlarÕn nasÕl gerçekleútirilebilece÷ine dair, “Derne÷in amaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için dernekçe sürdürülecek çalÕúma konularÕ ve çalÕúma biçimleri”, maddeler halinde sÕralanmÕútÕr
(Md.4). Bunun ayrÕntÕlarÕnÕ, Tüzük ile ilgili alt-bölümde bulacaksÕnÕz.
Bu açÕklamalar ÕúÕ÷Õnda derne÷imiz, aúa÷Õda özetlenmiú olan faaliyetleri gerçekleútirmiútir :
- Üniversitenin çeúitli birimlerine, genel gider harcamalarÕ ve
demirbaú a-lÕmlarÕ için, yÕlda iki kez maddi destek vermektedir
(ortalama 100.000 TL.).
- Üniversite yönetimi tarafÕndan talep edilen genel gider
harcamalarÕ için ilgili birimlere ödeme yapÕlmaktadÕr (100.000200.000 TL arasÕ).
- E÷itim – Ö÷retime yÕÕlÕk ortalama 400.000 TL destek
verilmektedir.
- YÕlda iki dönem, ücretsiz ÜDS KurslarÕ düzenlemektedir.
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- Üniversite temizlik ve güvenlik birimlerinde çalÕúan personele, bayramlarda, Rektörlük tarafÕndan verilen hediye çeklerinin yarÕsÕ, dernek tarafÕndan
karúÕlanmaktadÕr.
- Akademik çalÕúmalarÕnÕ bilimsel toplantÕlarda yayÕmlayan ve uluslararasÕ
kitap yazarlÕ÷Õ, kitap bölüm yazarlÕ÷Õ bulunan üniversitemiz ö÷retim elemanlarÕna maddi destek verilmektedir (yÕllÕk ortalama 150.000 TL).
- Derne÷imiz ö÷renci bursu vermemekle birlikte, maddi konularda sÕkÕntÕ
yaúayan ö÷rencilere maddi destek sa÷lamaktadÕr.
- Cumhuriyet Balosu’nun gerçekleúmesine maddi destek verilmektedir.
- ønúaat aúamasÕnda olan bir çok tesise maddi katkÕ sa÷lanmÕútÕr.
- Dernek tarafÕndan kurulmuú tesisler ; ønúaat fakültesi ö÷renci salonu ; FenEdebiyat Fakültesi ö÷retim üyeleri dinlenme salonu ; Bilgisayar salonlarÕ’
nÕn gerçekleúmesine maddi destek sa÷lanmÕútÕr.
- SayÕlamayacak kadar çok demirbaú ve sarf malzemesi alÕmÕna maddi destek verilmiútir.

05.02.03.DERNEöøN GELøRLERø
Derne÷in tüm geliri ba÷Õúlardan ve üyelerin aidatlarÕndan oluúmaktadÕr. YÕllÕk ortalama 450.000.00 TL geliri vardÕr.

05.02.04. DERNEöøN TÜZÜöÜ
YILDIZ KORUMA VE YAùATMA DERNEöø TÜZÜöÜ
DERNEöøN ADI
Madde 1. Derne÷in AdÕ : YILDIZ KORUMA VE YAùATMA DERNEöø’
dir. Aúa÷Õdaki tüzük maddelerinde (Dernek) adÕ ile anÕlmÕútÕr.
DERNEöøN MERKEZø
Madde 2. Derne÷in Merkezi, østanbul ilidir. østanbul Büyükúehir Belediyesi sÕnÕrlarÕ içinde faaliyet gösterecektir.
DERNEöøN AMACI
Madde 3. Derne÷in amacÕ :
1. Üniversite ö÷rencilerinin ça÷daú geliúmelere uygun olarak yetiúmelerini sa÷lamak üzere üniversite bütçesinden yeterli imkanlar sa÷lanamadÕ÷Õ hallerde, ö÷renim, e÷itim, yönetim, spor,
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sosyal, sa÷lÕk ve temsil amacÕna dönük
faaliyetlerin gerçekleúmesine,
2. Ça÷daú teknolojinin gerektirece÷i dershane, anfi, laboratuar binalarÕ,
araútÕrma, uygulama araç ve malzemeleri ve benzer ihtiyaçlarÕn
sa÷lanmasÕna,
3. Ö÷retim elemanlarÕnÕn görgü ve bilgilerini artÕrmalarÕna ve bu
elemanlarÕn ve personelin görevleri esnasÕnda karúÕlaúacaklarÕ
zorluklarÕn giderilmesine yardÕm etmektir.
DERNEöøN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIùMA
KONULARI VE BøÇøMLERø
Madde 4. Derne÷in amaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için dernekçe sürdürülecek
çalÕúma konularÕ ve çalÕúma biçimleri :
1. Derne÷in faaliyetlerini etkinleútirebilmek için incelemeler ve araútÕrmalar yapmak,
2. AmacÕn gerçekleútirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayÕnlarÕ temin etmek, arúiv oluúturmak, çalÕúmalarÕnÕ duyurmak için amaçlarÕ do÷rultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayÕnlar
ile üyelerine da÷Õtmak üzere çalÕúma ve bilgilendirme bültenleri çÕkarmak,
3. Yerli ve yabancÕ toplantÕlara, kurslara, konferanslara, kongrelere,
sempozyumlara ve panellere iútirak için gerekli giriúimleri yapar ve
üyelerinin amaçlarÕna uygun yurt içi ve yurtdÕúÕ bilimsel derneklerle
iúbirli÷i yapÕlmasÕnÕ destekler,
4. Yeni üyelerin alÕnmasÕna ve fahri üye kazanÕlmasÕna çaba harcar,
5. Mesleki alandaki araútÕrma faaliyetlerini destekler ve bu amaç ile
üniversiteler, kültürel ve bilimsel derneklerle iú ve güç birli÷ini sa÷lar.
6. AmacÕn gerçekleútirilmesi için sa÷lÕklÕ bir çalÕúma ortamÕnÕ sa÷lamak,
her türlü teknik araç ve gereci, demirbaú ve kÕrtasiye malzemelerini
temin etmek,
7. Gerekli izinler alÕnmak úartÕyla, yurt içinden ve yurt dÕúÕndan ba÷Õú kabul etmek,
8. Tüzük amaçlarÕnÕn gerçekleútirilmesi için ihtiyaç duydu÷u gelirleri temin etmek amacÕyla, iktisadi, ticari ve sanayi iúletmeler kurmak ve iúletmek,
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9. Üyelerin yararlanmalarÕ ve boú zamanlarÕnÕ de÷erlendirebilmeleri için
lokal açmak, sosyal tesis ve kültürel tesisler kurmak ve bunlarÕ tefriú
etmek,
10. Üyeleri arasÕnda beúeri münasebetlerin geliútirilmesi ve devam ettirilmesi için, yemekli toplantÕlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi
ve e÷lenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarÕnÕ sa÷lamak,
11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taúÕnÕr, taúÕnmaz mal satÕn
almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taúÕnmazlar üzerinde ayni
hak (intifa, ipotek) tesis etmek,
12. AmaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için gerek görülmesi durumunda vakÕf
kurmak,
13. UluslararasÕ faaliyette bulunmak, yurt dÕúÕndaki dernek veya kuruluúlara üye olmak ve bu kuruluúlarla proje bazÕnda ortak çalÕúmalar
yapmak ve yardÕmlaúmak,
14. Kurs, seminer, bilimsel çalÕúmalar planlanarak yapÕlabilir ve proje
yaptÕrabilir ve bunlar için yarÕúmalar açabilir, sonucu uygulayabilir,
15. Amaç ve hizmet konularÕna yönelik gerekli di÷er çalÕúmalara, anayasal ve yasal düzenle çeliúmeyecek her türlü etkinliklere giriúebilir.
DERNEöøN KURUCULARI
Madde 5. Derne÷in kurucularÕ :
AdÕ-SoyadÕ
Baba AdÕ
Prof.Vakkas Aykurt
AsÕm
Prof.øhsan Koz
Rafet
Prof.Seyfettin Saraço÷lu Hüseyin
Ö÷r.Gör.Aysel U÷an
Nusret

D.Tar.
1328
1336
1331
1932

UnvanÕ Uyru÷u
Ö÷r.Üy. T.C.
Ö÷r.Üy. T.C.
Ö÷r.Üy. T.C.
Ö÷r.Üy. T.C.

ÜYE OLMA HAKKI
Madde 6. Derne÷e üye olabilmek için :
1.Dernekler yasasÕnÕn öngördü÷ü koúullara sahip olmak,
2.YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde ö÷retim elemanÕ olmak,
3.Tüzü÷ün öngördü÷ü yÕllÕk aidatÕ ödemeyi taahhüt etmek ve
ödemek,
4.Dernekler YasasÕ’nÕn öngördü÷ü belgeleri vermek gerekir.
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YukarÕdaki maddelere haiz olanlar ; Derne÷in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu do÷rultuda çalÕúmayÕ kabul eden ve üyelik için Dernekler MevzuatÕnÕn öngördü÷ü koúullarÕ taúÕyanlar, bu derne÷e üye olma hakkÕna sahiptir.
YukarÕda öngörülen koúullara uygun olarak baúvuran adaylarÕn istekleri,
Dernek Yönetim Kurulu’nda görüúüldükten sonra alÕnan olumlu ya da olumsuz karar aday üyeye en geç bir ay içerisinde yazÕlÕ olarak bildirilir. Baúvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derne÷in asil
üyeleri, derne÷in kurucularÕ ile müracaatlarÕ üzerine üyeli÷e kabul edilen kiúilerdir. Dernek üyeleri eúit haklara sahiptir. Her üyenin, derne÷in faaliyetlerine katÕlma ve yönetimine seçilme hakkÕ vardÕr.
FAHRø ÜYELøK
Madde 7. YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ne veya YÕldÕz Koruma ve Yaúatma
Derne÷ine, en az Genel Kurulun belirleyece÷i miktarda nakdi veya ayni ba÷Õúta bulunanlara Dernek Yönetim Kurulu tarafÕndan fahri üyelik verilir.
Fahri üyeler onur üyeleridir. Genel Kurul toplantÕlarÕnda oy kullanamazlar.
Yönetim, Denetim ve Onur KurullarÕna seçilemezler.
ÜYELøKTEN ÇIKMA
Madde 8. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeli÷inden çÕkmak isteyenlerin üyelikten çÕkmÕú sayÕlabilmeleri için bu isteklerini
yazÕlÕ olarak Dernek BaúkanlÕ÷Õna bildirmeleri yeterlidir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaútÕ÷Õ anda çÕkÕú iúlemleri sonuçlanmÕú sayÕlÕr.
Üyelikten ayrÕlma, üyenin derne÷e olan birikmiú borçlarÕnÕ sona erdirmez.
ÜYELøKTEN ÇIKARILMA
Madde 9. Dernek üyeli÷inden çÕkarÕlmayÕ gerektiren haller :
1.Dernek tüzü÷üne aykÕrÕ davranÕúlarda bulunmak,
2.Verilen görevlerden sürekli kaçÕnmak,
3.Dernek organlarÕnca verilen kararlara uymamak,
4.Üye olma úartlarÕnÕ kaybetmiú olmak.
YukarÕda sayÕlan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararÕ ile üyelikten çÕkarÕlÕr. Dernek üyeli÷inden çÕkarÕlanlarÕn Genel Kurula itiraz haklarÕ vardÕr. Dernekten çÕkan veya çÕkarÕlan üye, kayÕt defterinden silinir.
DERNEöøN ORGANLARI
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Madde 10. Derne÷in organlarÕ úunlardÕr :
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
4. Onur Kurulu
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 11. Genel Kurul derne÷in en yetkili karar organÕ olup, derne÷e kayÕtlÕ üyelerden oluúur. Ola÷an Genel Kurul, 2 yÕlda bir Ocak ayÕ içerisinde,
yönetim kurulunca belirlenecek bir gün, yer ve saatte toplanÕr.
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 yazÕlÕ talebi üzerine 30 içinde ola÷anüstü toplanÕr.
Genel Kurul toplantÕya, yönetim kurulunca ça÷rÕlÕr. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantÕya ça÷Õrmazsa, üyelerden birinin baúvurusu üzerine sulh
hakimi, 3 üyeyi Genel Kurulu toplantÕya ça÷Õrmakla görevlendirir.
GENEL KURULA ÇAöRI USULÜ
Madde 12. Yönetim Kurulu, dernek tüzü÷üne göre, Genel Kurula katÕlma
hakkÕ bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katÕlma hakkÕ bulunan üyeler, en az 15 gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan
edilmek veya yazÕlÕ ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantÕya
ça÷ÕrÕlÕr. Bu ça÷rÕda, ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebiyle toplantÕ yapÕlamazsa, ikinci toplantÕnÕn hangi gün, saat ve yerde yapÕlaca÷Õ da belirtilir. ølk toplantÕ ile ikinci toplantÕ arasÕndaki süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.
ToplantÕ, ço÷unlu÷u sa÷lanamamasÕ sebebinin dÕúÕnda baúka bir nedenle geri
bÕrakÕlÕrsa, bu durum geri bÕrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantÕ için yapÕlan ça÷rÕ usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. økinci toplantÕnÕn geri bÕrakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapÕlmasÕ zorunludur. Üyeler ikinci toplantÕya, birinci fÕkrada belirtilen esaslara göre yeniden ça÷ÕrÕlÕr. Genel Kurul toplantÕsÕ bir defadan fazla geri bÕrakÕlamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI YERø VE TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 13. Genel Kurul toplantÕlarÕ, dernek merkezinin bulundu÷u yerde
yapÕlÕr. Genel Kurul, katÕlma hakkÕ bulunan üyelerin salt ço÷unlu÷unun, tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in feshi hallerinde 2/3 ünün katÕlÕmÕyla toplanÕr.
Ço÷unlu÷un sa÷lanamamasÕ sebebiyle toplantÕnÕn ertelenmesi durumunda,
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ikinci toplantÕda ço÷unluk aranmaz. Ancak bu toplantÕya katÕlan üye sayÕsÕ,
yönetim ve denetim kurullarÕ üye tam sayÕsÕnÕn 2 katÕndan az olamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde 14. Genel Kurula katÕlma hakkÕ bulunan üyelerin listesi toplantÕ yerinde hazÕr bulundurulur. ToplantÕ yerine girecek üyelerin resmi makamlarca
verilmiú kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca
görevlendirilecek görevliler tarafÕndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarÕ karúÕna imza koyarak, toplantÕ yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile
Genel Kurula katÕlma hakkÕ bulunmayan üyeler, toplantÕ yerine alÕnmaz. Bu
kiúiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrÕ bir bölümde genel Kurul toplantÕsÕnÕ
izleyebilirler.
ToplantÕ yeter sayÕsÕ sa÷lanmÕúsa durum bir tutanakla tespit edilir. ToplantÕ,
yönetim kurulu baúkanÕ veya görevlendirece÷i yönetim kurulu üyelerinden
biri tarafÕndan açÕlÕr. ToplantÕ yeter sayÕsÕ sa÷lanamamasÕ halinde de
yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
AçÕlÕútan sonra, toplantÕyÕ yönetmek üzere bir baúkan ve yeteri kadar baúkan
vekili ve yazman seçilerek divan heyeti oluúturulur. Genel Kurul toplantÕsÕnda yalnÕz gündemde yer alan maddeler görüúülür. Ancak toplantÕda hazÕr bulunanlarÕn en az 1/10 unun görüúülmesini istedi÷i hususlarÕn da gündeme alÕnmasÕ zorunludur. Dernek organlarÕnÕn seçimi için yapÕlacak oylamalarda,
oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karúÕlarÕnÕ imzalamalarÕ zorunludur. ToplantÕnÕn yönetimi ve güvenli÷inin sa÷lanmasÕ divan baúkanÕna aittir. Genel Kurul, gündemdeki konularÕn görüúülerek karara ba÷lanmasÕyla sonuçlandÕrÕlÕr. Genel
Kurulda her üyenin bir oy hakkÕ vardÕr. ; üye oyunu úahsen kullanmak zorundadÕr. ToplantÕda görüúülen konular ve alÕnan kararlar bir tutana÷a yazÕlÕr ve divan baúkanÕ, baúkan yardÕmcÕlarÕ ve yazmanlar tarafÕndan birlikte
imzalanÕr. ToplantÕ sonunda tutanak ve di÷er belgeler yönetim kurulu baúkanÕna teslim edilir. Yönetim Kurulu BaúkanÕ bu belgelerin korunmasÕndan ve
yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Mahkemece kayyÕm atanmasÕ ve Medeni Kanunun 75.maddesinin ikinci fÕkrasÕna göre görevlendirilme yapÕlmasÕ halinde, bu maddede yönetim kurula
verilen görevler, bu kiúiler tarafÕndan yerine getirilir.
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GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE
ùEKøLLERø
Madde 15. Genel Kurulda, yönetim ve denetleme kurulu, üyelerin seçimleri
gizli oylama ile di÷er konulardaki kararlar ise aksine karar alÕnmamÕúsa açÕk
olarak oylanÕr. Gizli oylar, toplantÕ baúkanÕ tarafÕndan mühürlenmiú ka÷ÕtlarÕn veya oy pusulalarÕnÕn üyeler tarafÕndan gere÷i yapÕldÕktan sonra içi boú
bir kaba atÕlmasÕ ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açÕk dökümü
yapÕlarak belirlenen oylardÕr. AçÕk oylamada, Genel Kurul baúkanÕnÕn belirtece÷i yöntem uygulanÕr.
Genel Kurul kararlarÕ, toplantÕya katÕlan üyelerin salt ço÷unlu÷uyla alÕnÕr.
Fakat tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in feshi kararlarÕ, ancak toplantÕya katÕlan
üyelerin 2/3 ünün ço÷unlu÷uyla alÕnabilir. Usulü dairesinde yapÕlan davete
ra÷men, Genel Kurul toplantÕlarÕna katÕlmayan üyeler, kurulca verilmiú olan
kararlarÕ kabul etmiú sayÕlÕr.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 16. Aúa÷Õda yazÕlÕ hususlar Genel Kurulca görüúülüp karara ba÷lanÕr
1.Dernek organlarÕnÕn seçimi,
2.Dernek tüzü÷ünün de÷iútirilmesi,
3.Yönetim ve denetim kurullarÕ raporlarÕnÕn görüúülmesi ve karara ba÷lanmasÕ,
4.Yönetim kurulunca hazÕrlanan bütçenin görüúülüp aynen veya
de÷iútirilerek kabul edilmesi,
5.Dernek için gerekli olan taúÕnmaz mallarÕn satÕn alÕnmasÕ veya
mevcut taúÕnmaz mallarÕn satÕlmasÕ hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6.Yönetim kurulunca dernek çalÕúmalarÕ ile ilgili olarak hazÕrlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya de÷iútirilerek onaylanmasÕ,
7.Derne÷in uluslar arasÕ faaliyette bulunmasÕ, yurt dÕúÕndaki
dernek ve kuruluúlara üye olarak, katÕlmasÕ veya ayrÕlmasÕ,
8.Derne÷in feshedilmesi,
9.Yönetim kurulunca teklif edilen di÷er önerileri incelenip karara ba÷lanmasÕ,
10.Mevzuatta Genel Kurulca yapÕlmasÕ belirtilen di÷er görevlerin yerine getirilmesi.
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YÖNETøM KURULUNUN TEùKøLø
Madde 17. Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel
Kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulunun görev süresi 2 (iki) yÕldÕr.
Yönetim Kurulu seçimden sonraki ilk toplantÕsÕnda bir kararla görev bölüúümü yaparak bir Baúkan, bir Sekreter ve bir Sayman üyeyi belirler. Yönetim
Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi úartÕyla her zaman toplantÕya ça÷ÕrÕlabilir. Üye tamsayÕsÕnÕn yarÕsÕndan bir fazlasÕnÕn hazÕr bulunmasÕ ile toplanÕr.
Kararlar, toplantÕya katÕlan üye tam sayÕsÕnÕn salt ço÷unlu÷u ile alÕnÕr.
Yönetim Kurulu asil üyeli÷inden istifa veya baúka sebeplerden dolayÕ boúalma oldu÷u takdirde, Genel Kurulda aldÕ÷Õ oy çoklu÷u sÕrasÕna göre yedek üyelerin göreve ça÷rÕlmasÕ mecburidir. Gerekti÷inde yeniden iú bölümü yapÕlÕr. Yönetim Kurulu toplantÕsÕna haklÕ bir mazeret olmaksÕzÕn üst üste 3
kez gelmeyenlerin üyelikleri düúer, yerine en geç 3 gün içinde yedek üyeler
sÕrasÕ ile ça÷ÕrÕlÕr.
YÖNETøM KURULUNUN GÖREVLERø
Madde 18. 1.Derne÷i temsil etmek veya bu hususta yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçÕna yetki vermek,
2.Gelir ve gider hesaplarÕna iliúkin hesaplarÕ yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazÕrlayarak Genel Kurula sunmak,
3.Derne÷in çalÕúmalarÕ ile ilgili yönetmelikleri hazÕrlayarak
Genel Kurulun onayÕna sunmak,
4.Genel Kurulun verdi÷i yetki ile taúÕnmaz mal satÕn almak,
derne÷e ait taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕ satmak, bina veya tesis
inúa ettirmek, kira sözleúmesi yapmak, dernek lehine rehin
ipotek veya ayni haklar tesis etmek,
5.Genel Kurulda alÕnan kararlarÕ uygulamak,
6.Her faaliyet yÕlÕ sonunda derne÷in yÕllÕk bilanço ve yönetim
Kurulu çalÕúmalarÕnÕ açÕklayan raporunu düzenlemek, toplandÕ÷unda Genel kurula sunmak,
7.Bütçedeki fonlar ve maddeler arasÕnda aktarmalar yapmak,
8.Derne÷e üye alÕnmasÕ veya üyelikten çÕkarÕlma hususlarÕnda
karar vermek,
9.Derne÷in amacÕnÕ gerçekleútirmek için her çeúit kararÕ almak
ve uygulamak,
10.MevzuatÕn kendisine verdi÷i di÷er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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DENETøM KURULUNUN TEùKøLø
Madde 19. Denetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olarak Genel
Kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 2 (iki) yÕldÕr. Denetim Kurulu asil üyeli÷inde istifa veya baúka sebeplerden dolayÕ boúalma oldu÷u takdirde, Genel Kurulda aldÕ÷Õ oy çoklu÷u sÕrasÕna göre yedek üyelerin göreve ça÷rÕlmasÕ mecburidir.
DENETøM KURULUNUN GÖREVLERø
Madde 20. Denetim Kurulu, derne÷in tüzü÷ünde gösterilen amaç ve amacÕn
gerçekleútirilmesi için sürdürece÷i belirtilen çalÕúma konularÕ do÷rultusunda
faaliyet gösterip göstermedi÷ini, defter, dernek hesaplarÕnÕn ve kayÕtlarÕnÕn
mevzuata ve dernek tüzü÷üne uygun olarak tutulup tutulmadÕ÷ÕnÕ, dernek tüzü÷ünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 1 yÕlÕ geçmeyen aralÕklarla denetler ve denetim sonuçlarÕnÕ bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandÕ÷Õnda Genel Kurula sunar. Gerekti÷inde Genel Kurulu toplantÕya ça÷ÕrÕr.
Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayÕtlarÕn,
dernek yetkilileri tarafÕndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri,
müesseseler ve eklentilerine girme iste÷inin yerine getirmesi zorunludur.
ONUR KURULUNUN TEùKøLø
Madde 21. Onur Kurulu 3 (üç) asil 3 (üç) yedek üye olarak Genel Kurulca
gizli oyla seçilir. En çok oy alan Onur Kurulu baúkanÕ olur. Onur Kurulu asil
üyeli÷inde istifa veya baúka sebeplerden dolayÕ boúalma oldu÷u takdirde,
Genel Kurulda aldÕ÷Õ oy çoklu÷u sÕrasÕna göre yedek üyelerin göreve ça÷rÕlmasÕ mecburidir.
ONUR KURULUNUN GÖREVLERø
Madde 22. Onur Kurulu, üyelerin dernek içindeki tutumlarÕnÕn birbirlerine
karúÕ göstermeye mecbur olduklarÕ, sevgi, saygÕ ve beraberlik anlayÕúÕna aykÕrÕ hareketleri hakkÕnda yönetim kurulunun veya üyelerin iste÷i üzerine, istenilen konularda raporlar hazÕrlayarak Yönetim Kuruluna sunar. Suçun iúleniú úekline göre ihtar, geçici ihraç ve ihraç kararÕ vermeye yetkilidir. Bu kararlar tavsiye niteli÷indedir. Her hangi bir konu Onur Kuruluna yazÕlÕ olarak
gönderilir. Konuya ait evrak ve dosya, onur kurulunca bir ay içinde tetkik ve
karara ba÷lanÕr. Verilecek ceza kararlarÕ, yönetim kurulunca uygulanÕr. Kesin ihraç kararlarÕna, ilgilinin ilk Genel Kurula itiraz hakkÕ vardÕr. Genel kurulun verece÷i karar kesindir.
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BAùKANIN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 23. Dernek BaúkanÕ, derne÷i her surette temsil eder. Yönetim Kurulu adÕna hareket etmeye yetkilidir. Görevi 2 yÕl olup aynÕ úahsÕn tekrar seçilmesi mümkündür. Baúkan, yönetim kuruluna baúkanlÕk eder. Derne÷in ve
yönetim kurulunun nazÕmÕdÕr. Genel Kurul tarafÕndan onaylanan bütçe ve
faaliyetlerin dernek yararÕna olmasÕnÕ temin etmekle görevlidir. Tüzü÷ün
kendisine verdi÷i di÷er görevleri yapar. BaúkanÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde yerine sekreter üye kurula baúkanlÕk eder. Yönetim Kurulu BaúkanÕ ola÷anüstü
hallerde, ilk yapÕlacak Yönetim Kurulu toplantÕsÕnda tasdike arz etmek úartÕyla Derne÷e ait paradan, Yönetim Kurulunun belirleyece÷i miktarda parayÕ
sarf etmeye mezundur.
SEKRETERøN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 24. 1. Dernek üyelerinin kimlikleri, giriú tarihleri, aylÕk aidat tahakkuklarÕ yazÕlacak olan üye kayÕt defterini tutmak,
2. Yönetim Kurulu kararlarÕnÕn yazÕlaca÷Õ karar defterini tutmak
3.Gelen evrakÕn asÕllarÕnÕ ve giden evrakÕn kopyalarÕnÕ dosyada
saklamak úartÕ ile gelen ve gönderilen evrakÕn tarih ve sayÕsÕnÕ
yazaca÷Õ gelen ve giden evrak defterini tutmak,
4.Genel ve Yönetim Kurulu kararlarÕnÕn yerine getirilmesinde
Baúkana yardÕmcÕ olmak suretiyle yazÕ iúlemlerini yürütmek.
Dernek, Maliye ve øçiúleri BakanlÕklarÕnca, ortaklaúa çÕkarÕlacak yönetmeliklerce düzenlenen defterleri tutar. Bu defterlerin tamamÕnÕn noter tasdikli
olmasÕ zorunludur. Dernek faaliyetleri hakkÕnda ve di÷er hususlarda yönetim kurulunca kararlaútÕrÕlan faaliyetleri açÕklar. BaúkanÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde yönetim kuruluna baúkanlÕk eder. Dernek büro hizmetlerinin tanzim ve
yürütülmesini temin eder. ToplantÕ gündemini hazÕrlatÕr. YazÕúmalarÕn usulüne uygun olarak yürütülmesini temin eder. Dernek yayÕn organlarÕnÕn gününde yayÕn ve da÷ÕtÕmÕnÕ sa÷lar ve bu yayÕnlarÕn yöneticisi olarak görev
yapar. Büro personel ve hizmetlilerinin çalÕúmasÕnÕ kontrol eder.
SAYMAN ÜYENøN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 25. 1. Dernek namÕna alÕnan bütün paralarÕn alÕndÕklarÕ ve harcanan
paralarÕn verildikleri yerler açÕkça ve düzenli olarak yazÕlmÕú
olan gelir ve gider defteri tutar,
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2.Dernek gelirleri dip koçanlÕ ve sÕra numaralÕ makbuzlarla
alÕnÕr, sarf giderleri sarf belgeleri ile yapÕlÕr, bunlarÕ bütçe
hesap ve bilanço defterine iúler,
3.Dernek hesaplarÕ hakkÕnda Genel Kurula bilgi verir,
4.Derne÷e ait paralar en geç 3 (üç) gün zarfÕnda Yönetim Kurulunca daha önceden tespit edilmiú bir bankaya Dernek adÕna yatÕrÕlÕr.
5.AlÕndÕ belgesi kayÕt defterini tutar, kendisine zimmetlendirilen
alÕndÕ belgelerini sayman üye numarasÕ en küçük olandan baúlamak
ve alt alta yazmak suretiyle bu deftere kaydeder. Dernek gelirleri
alÕndÕ belgesiyle toplanÕr ve giderler harcama Belgesi ile yapÕlÕr.Bu
belgelerin resmi olanlarÕ kullanÕlÕr.Resmi olanÕ hemen sa÷lanamÕyorsa en büyük mülkiye amirine onaylatÕlarak özel baskÕlÕ alÕndÕ
belgesi kullanÕlabilir. Bu özel belgeler resmi belgeler sa÷landÕ÷Õnda
bunlarla de÷iútirilir. A-lÕndÕ belgesinde ba÷Õúta bulunannÕn açÕk
kimli÷i ve imzasÕ bu lunur. Ba÷Õú ve ödenti toplayacak kiúileri
Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu karar mülkiye amirine
tescil ettirilir.
Derne÷in mutemed olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder,
dernek alacaklarÕnÕn tahsil edilmesini izler ve gere÷inin yapÕlmasÕnÕ temin eder. Ödeme ve tahsil fiúlerinin tanzimi ve bilanço fasÕllarÕnÕn Genel Kurul
kararÕna uygun olarak yürütülmesini sa÷lar. Derne÷e ait kÕymetli evrakÕ muhafaza eder. Acil masraflar için kasada bulunan paralarÕ muhafaza eder.
Dernek gelirlerinin ço÷almasÕ halinde muhasebe kayÕtlarÕnÕn ücretli personele yaptÕrÕlmasÕ mümkün olup, muhasip üye bu personelin çalÕúmasÕndan ve
yapacaklarÕ hatalardan sorumludur.
DERNEK ùUBESø
Madde 26. Derne÷in úubesi bulunmamaktadÕr.
DERNEöøN GELøR KAYNAKLARI, ÜYE GøRøù VE YILLIK
AøDATLAR
Madde 27. Derne÷in gelir kaynaklarÕ aúa÷Õda sayÕlmÕútÕr :
1.Üye aidatÕ : Üye aidatlarÕ ve giriú aidatÕ her yÕl için Genel Kurul tarafÕndan tespit edilir.
2.Gerçek ve tüzel kiúilerin kendi iste÷i ile derne÷e yaptÕklarÕ ba÷Õú ve yardÕmlar,
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3.Dernekçe yapÕlan yayÕnlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantÕ
gezi ve e÷lence, temsil, balo, konser, spor yarÕúmasÕ ve konferans gibi sosyal faaliyetlerden sa÷lanan gelirler,
4.Derne÷in mal varlÕ÷Õndan elde edilen gelirler,
5.YardÕm toplama hakkÕndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba÷Õú ve yardÕmlar,
6.AmacÕnÕ gerçekleútirmek için ihtiyaç duydu÷u geliri temin etmek
amacÕyla giriúti÷i ticari faaliyetlerden elde edilen kazanç
7.Di÷er gelirler...
DERNEöøN BORÇLANMA USULLERø
Madde 28. Dernek, amacÕnÕ gerçekleútirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek
için ihtiyaç duyulmasÕ halinde yönetim kurulu kararÕ ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alÕmÕ konularÕnda olabilece÷i gibi
nakit olarak da yapÕlabilir. Ancak bu borçlanma, derne÷in gelir kaynaklarÕ
ile karúÕlanamayacak miktarlarda ve derne÷i ödeme güçlü÷üne düúürecek nitelikte yapÕlamaz.
DERNEöøN øÇ DENETøMø
Madde 29. Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu
tarafÕndan iç denetim yapÕlabilece÷i gibi, ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕna da
denetim yaptÕrÕlabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya ba÷ÕmsÕz denetim
kuruluúlarÕnca denetim yapÕlmÕú olmasÕ, denetim kurulunun yükümlülü÷ünü
ortadan kaldÕrmaz. Derne÷in iç denetimi, denetleme kurulu tarafÕndan gerçekleútirilir.
ORGANLARA SEÇøLENLERøN øDAREYE BøLDøRøLMESø
Madde 30. Genel Kurulun yapÕldÕ÷Õ tarihten itibaren 30 gün içinde yönetim
kurulu baúkanÕ tarafÕndan, yönetim ve denetleme kurullarÕ ile derne÷in di÷er
organlarÕna seçilenlerin adÕ ve soyadÕ, TC.Kimlik No., baba adÕ, do÷um yeri
ve tarihi, mesle÷i ve adresi, tahsil durumu, nüfusa kayÕtlÕ oldu÷u yer ve di÷er evrakla birlikte bir yazÕ ile mahalli en büyük mülki amirli÷e bildirilir.
YÖNETøM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE
TAMAMLANAMAMASI
Madde 31. Yönetim Kurulu üye sayÕsÕ, boúalmalar sebebiyle yedeklerin de
getirilmesinden sonra üye tamsayÕsÕnÕn yarÕsÕndan aúa÷Õ düúerse, Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafÕndan 1 ay
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içinde toplantÕya ça÷rÕlÕr. Ça÷rÕnÕn yapÕlamamasÕ halinde, dernek üyelerinden birinin baúvurmasÕ üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi duruúma yaparak, dernek üyeleri arasÕndan seçece÷i 3 kiúiyi 1 ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.
TÜZÜöÜN NE ùEKøLDE DEöøùTøRøLECEöø
Madde 32. Tüzük de÷iúikli÷i Genel Kurul kararÕ ile yapÕlÕr. Tüzük de÷iúikli÷i ancak Genel Kurul gündeminde yer almÕúsa veya toplantÕda hazÕr bulunanlarÕn 1/10 nunun yazÕlÕ iste÷i üzerine gündeme alÕnarak Genel Kurulda
görüúülür. Tüzük de÷iúikli÷inin yapÕlmasÕ için dernek üyelerinin en az 2/3
nün toplantÕda hazÕr bulunmasÕ gerekir. ølk toplantÕda bu ço÷unluk sa÷lanamazsa üyeler ikinci toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. økinci toplantÕdaki üye sayÕsÕ ne
olursa olsun tüzük de÷iúikli÷i görüúülür. Tüzük de÷iúikli÷ine iliúkin karar,
toplantÕya katÕlanlarÕn 2/3 nün oyu ile alÕnÕr. Genel Kurulda tüzük de÷iúikli÷i oylamasÕ açÕk olarak yapÕlÕr.
DERNEöøN FESHø HALøNDE MAL VARLIöININ TASFøYE ùEKLø
Madde 33. Dernek Genel Kurulu her zaman derne÷in feshine karar verebilir. Genel Kurulun derne÷in feshine karar verebilmesi için, tüzü÷e göre Genel Kurula katÕlma hakkÕna sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2:/3 nün
toplantÕda hazÕr olmasÕ gerekir. ølk toplantÕda bu ço÷unluk sa÷lanamazsa üyeler ikinci toplantÕya ça÷rÕlÕr. økinci toplantÕdaki üye sayÕsÕ ne olursa olsun
fesih konusu görüúülür. Feshe iliúkin karar, toplantÕya katÕlanlarÕn 2/3 nün
oyu ile alÕnÕr. Genel Kurulda fesih kararÕ oylamasÕ açÕk olarak yapÕlÕr. Genel
Kurulca fesih kararÕ verilince derne÷in feshi yönetim kurulunca 5 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirli÷ine yazÕ ile bildirilir.
Derne÷in feshine karar verilmesi ile derne÷in mal ve para haklarÕnÕn tasfiyesi için 3 kiúilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derne÷in tüm
mal ve para haklarÕ, Genel Kurul kararÕ ile tespit edilir. Karar verilememesi
durumunda, aynÕ amaçla kurulmuú olan ve üye sayÕsÕ çok olan derne÷e intikal ettirilir.
HÜKÜM EKSøKLøöø
Madde 34. Bu tüzükte belirlenmemiú hususlarda, Dernekler Kanunu, Türk
Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çÕkarÕlmÕú olan Dernekler Yönetmeli÷i ile ilgili di÷er mevzuatÕn derneklerle ilgili hükümleri uygulanÕr.
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Geçici Madde : ølk Genel Kurulda dernek organlarÕ oluúturulana kadar, derne÷i temsil edecek ve dernekle ilgili iú ve iúlemleri yürütecek olan mevcut
yönetim kurulu üyeleri aúa÷Õda belirtilmiútir :
Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri
AdÕ – SoyadÕ
Görev UnvanÕ
Rahmi GÜÇLÜ
Baúkan
Hülya OBDAN
Sekreter
Nur BEKøROöLU
Sayman
øsmail BAYER
Üye
Arzu ÇøLLø
Üye
Nihan Çetin DEMøREL
Üye
Herman SEDEF
Üye
Bu tüzük, 34 (Otuz Dört) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.

5.02.05. TÜZÜK HAKKINDA BøR YORUM
Bir önceki alt bölümde, Derne÷in tüzü÷üne tam olarak yer verilmiútir. Bu
yazÕlÕrken halen uygulamada oldu÷u anlaúÕlan tüzük metninin tamamÕna, bir
çok hatalÕ taraflarÕ bulunmasÕna karúÕn sadÕk kalÕnmÕútÕr. Bu metin hakkÕnda
yorum yapma gereksinmesi, yazÕm ve içeri÷inden hareketle bazÕ tespitler yaparak, derne÷in geçmiúine ÕúÕk tutabilmek içindir.
Tüzü÷ün dili oldukça karmaúÕk ve çeliúiktir. Çünkü anlaúÕlÕyor ki zaman zaman tüzük de÷iúikli÷i yapÕlan maddeler yeniden yazÕlÕrken kullanÕlan dil,
de÷iúmeyen maddelerdeki dilden farklÕlÕklar göstermektedir. Bu nedenle
1960 larda kullanÕlan sözcükler ile 1980 lerde kullanÕlan eú anlamlÕ farklÕ
sözcükler metinde yer alabilmektedir. Derne÷in adÕnÕn baúÕndaki YÕldÕz de÷iúmemektedir. Bunun nedenini açÕklamÕútÕm. Ama tüzü÷ün örne÷in 6. ve 7.
maddelerinde YÕldÕz Teknik Üniversitesi adÕnÕ görünce, üniversitemizin
tarihi hakkÕnda biraz bilgisi olan bir kiúinin, bu adÕn ancak 1992 yÕlÕndan
sonra buraya girebilece÷ini bilecektir. Demek ki üniversitenin adÕ de÷iúince,
buna uyum sa÷lamak için bir tüzük de÷iúikli÷i yapÕldÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
Bunun böyle oldu÷unu çok önceleri açÕklamÕútÕm.
Bu önemli de÷iúikli÷in de÷iúim yÕlÕnÕ da yine buradaki bilgilerden yola çÕkarak kestirmek olanaklÕdÕr. Geçici Madde bu konuda bize yeteri kadar ipucu
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vermektedir. Burada sunulan listede yer alan yöneticiler 2005-2006 yönetim
döneminde görev yapmÕúlardÕr. Bunlara ait ayrÕntÕlar bir alt bölümde yer alacaktÕr. Bu yÕldan sonraki ilk genel kurul toplantÕsÕ, olasÕdÕr ki 2007 yÕlÕnda
toplanacak ve bu konudaki tüzük de÷iúikli÷i bu Genel Kurul ToplantÕsÕnda
yapÕlacaktÕr. Tüzük de÷iúikli÷inden sonraki ilk yönetim görevinin, yine aynÕ
kadro tarafÕndan yapÕldÕ÷Õ anlaúÕlmaktadÕr.
Bu yorum, tüzü÷ü be÷enmek-be÷enmemek gibi bir kriteri asla içermedi÷i
gibi, bu konularda hayli deneyim sahibi olan yazar, böyle bir hakkÕ olmadÕ÷ÕnÕ da bilen sa÷duyulu biridir. Bu vesileyle, sadece bazÕ bilgilere ulaúmak
ve bazÕ iddialara yanÕt oluúturmak için bu yorum yapÕlmÕútÕr.
Daha ilginç bir tespit ise úu olabilir. KitabÕn yazarÕ, 1964 yÕlÕnda østanbul
Teknik Okulu’nda göreve baúladÕ÷Õ zaman, bu tüzü÷ün neredeyse tamamÕna
yakÕn kÕsmÕ aynen varken derne÷e üye olmuú, bu tüzük metninin ilk úeklini
bundan 49 yÕl önce okumuútu. Emekli olana kadar, Derne÷in pek çok Genel
Kurul toplantÕsÕna katÕlmÕú ve oyunu kullanmÕútÕr. Yazar Derne÷in hiçbir organÕnda görev yapmamÕútÕr.

5.02.06. YÖNETøMDE GÖREV ALANLAR
Bu baúlÕk altÕnda, Kurucu Üyeler ile, 1972-1973 yönetim döneminden baúlanarak, Derne÷in Yönetim Kurulu’nu oluúturan üyelerin adlarÕ ve görevleri belirtilecektir. Genelde, burada ayrÕcalÕklÕ olarak, sadece Baúkan ayÕrÕmÕ yapÕlmÕú olup, Üyeler bir úekilde sÕralanmÕúlardÕr. Bu kitapta üyelerin sÕrasÕ, soyadÕna göre düzenlenmiú olacaktÕr.
Daha sonraki bir alt bölümde ise, burada adlarÕ geçen üyelerin resimleri de
kullanÕlarak, görev albümü düzenlenecektir.
Aúa÷Õda, Kurucu Üyeler ve Yönetim Kurulu Üyeleri, adlarÕyla ve görev
yaptÕklarÕ yÕl ve dönem de belirtilerek anÕlmaktadÕrlar.
Kurucu Üyeler
Prof.Vakkas AYKURT
Prof.øhsan KOZ
Prof.Dr.Seyfettin SARAÇOöLU
Ö÷r.Gör.Aysel UöAN
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1972-1973 Yönetim Dönemi
Baúkan
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

:
:
:
:
:
:

Prof.Vakkas AYKURT
Prof.Dr.Mehmet DALFES
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.øhsan KOZ
Prof.Dr.Seyfettin SARAÇOöLU
Ö÷r.Gör.Aysel UöAN

1973-1974 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Vakkas AYKURT
Prof.Dr.Basri ÇETøN
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.øhsan KOZ
Prof.Dr.Emin Necip UZMAN

1973-1974 Yönetim Dönemi [Devam]
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Muzaffer SAöIùMAN
Prof.Dr.Burhan DEMøRKUT
Prof.Adnan ERGENELø
Prof.Dr.Burhan TANSUö
Prof.Dr.Emin Necip UZMAN

1974-1975 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Muzaffer SAöIùMAN
Prof.Adnan ERGENELø
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.Ertu÷rul KÜÇÜKKARAMIKLI
Prof.Dr.Emin Necip UZMAN

1975-1976 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Muzaffer SAöIùMAN
Prof.Dr.Çelik AKTAù
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.Ertu÷rul KÜÇÜKKARAMIKLI
Prof.Dr.Emin Necip UZMAN
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1976-1977 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Muzaffer SAöIùMAN
Prof.Dr.Çelik AKTAù
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR

1977-1978 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Muzaffer SAöIùMAN
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.Nevzat øLHAN
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR

1978-1979 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.RÕfkÕ ARSLAN
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.Nevzat øLHAN
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU

1979-1980 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.RÕfkÕ ARSLAN
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.Nevzat øLHAN
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU

1980-1981 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.RÕfkÕ ARSLAN
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.Nevzat øLHAN
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Prof.Dr.Sadi ULKAY
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1981-1982 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.Nevzat øLHAN
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Ö÷r.Gör.M.Necdet VøDøNLøOöLU

1982-1983 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.ø.Hulusi GÜNGÖR
Prof.Dr.HakkÕ ÖNEL
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Ö÷r.Gör.M.Necdet VøDøNLøOöLU

1983-1984 Yönetim Dönemi
1984-1985 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.HakkÕ ÖNEL
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Ö÷r.Gör.Aysel UöAN
Ö÷r.Gör.M.Necdet VøDøNLøOöLU

1985-1986 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Ö÷r.Gör.Verda DÖNMEZ
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Prof.Dr.A.Zafer ÖZTÜRK
Ö÷r.Gör.M.Necdet VøDøNLøOöLU

1986-1987 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.Hüseyin DEMøREL
Prof.Dr.HakkÕ ÖNEL
Prof.Dr.A.Zafer ÖZTÜRK
Ö÷r.Gör.M.Necdet VøDøNLøOöLU
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1987-1988 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.Hüseyin DEMøREL
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.ùefik SARIKAYALAR
Ö÷r.Gör.Aysel UöAN

1988-1989 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.Behiç ÇAöAL
Prof.Nurullah GÜLTEKøN
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Ö÷r.Gör.Aysel UöAN

1989-1990 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.Behiç ÇAöAL
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Prof.Dr.ùefik SARIKAYALAR

1990-1991 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Suha TONER
Prof.Dr.Behiç ÇAöAL
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
Prof.Dr.ùefik SARIKAYALAR
Ö÷r.Gör.Aysel UöAN

1991-1992 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Prof.Dr.Kadir AFYONKALE
Prof.Dr.Hamit AVCI
Prof.Dr.Turay GÖKÇEN
Prof.Dr.Tunçer KODAMANOöLU
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1992-1993 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Prof.Dr.Hamit AVCI
Prof.Dr.Ertu÷rul KÜÇÜKKARAMIKLI
Prof.Dr.HakkÕ ÖNEL
Prof.Dr.ùefik SARIKAYALAR
Prof.Dr.Niúan SÖNMEZ

1993-1994 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Ertu÷rul KÜÇÜKKARAMIKLI
Prof.Dr.Hamit AVCI
Prof.Dr.Behiç ÇAöAL
Ö÷r.Gör. Tuna Eyüp KAHVECø
Prof.Dr.Durul ÖREN
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
Prof.Dr.Bahri ùAHøN
Doç.Dr.Nurten VARDAR

1994-1995 Yönetim Dönemi
Baúkan : Prof.Dr.Hüseyin ÇAKIR
Üye
: Prof.Dr.Erhan ALTAN
Üye
: Prof.Dr.Ulvi AVCIATA
Üye
: Ö÷r.Gör.Necdet ARAL
Üye
: Prof.Dr.Behiç ÇAöAL
Üye
: Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ
Üye
: Prof.Dr.Bekir KARLIK
Üye
: Prof.Dr.Ertu÷rul KÜÇÜKKARAMIKLI
1995-1996 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Hüseyin DEMøREL
Prof.Dr.Hüseyin ÇAKIR
Prof.Dr.Ertu÷rul KÜÇÜKKARAMIKLI
Ö÷r.Gör.Erol LOMLU
Prof.Dr.Durul ÖREN
Prof.Dr.ùirin PAKSOY
Ö÷r.Gör.Gönül Görgülü TEKøN
Doç.Dr.Nurten VARDAR
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1996-1997 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Bahri ùAHøN
Prof.Dr.Erhan ALTAN
Doç.Dr.M.Emin BøRPINAR
Prof.Dr.Zeki ÇøZMECøOöLU
Prof.Dr.Ahmet EKERøM
Prof.Dr.øsmail TEKE
Prof.Dr.Ahmet ÜNAL

1997-1998 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Bahri ùAHøN
Prof.Dr.Zeki ÇøZMECøOöLU
Prof.Dr.Ahmet EKERøM
Prof.Dr.Celal KOCATEPE
Arú.Gör.Dr.Ersan ùENTÜRK
Prof.Dr.Hüseyin YILMAZ
Prof.Dr.øsmail YÜKSEK

1998-1999 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Doç.Dr.Eyüp AKARYILDIZ
Ö÷r.Gör.Ayúe Sara ALTINORDU
Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZDAö
Yrd.Doç.Dr.Reúat SARAOöLU
Prof.Dr.Hasan TATLIPINAR
Doç.Dr.Nurten VARDAR

1999-2001 Yönetim Dönemi
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HOùBAù
Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZDAö
Yrd.Doç.Dr.Reúat SARAOöLU
Prof.Dr.Beyza ÜSTÜN
Doç.Dr.Nurten VARDAR
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2001 ve 2002 Yönetim Dönemleri
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Yrd.Doç.Dr.Arzu ÇøLLø
Yrd.Doç.Dr.Coúkun GÜLER
Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HOùBAù
Yrd.Doç.Dr.Hülya ÖZDAö
Yrd.Doç.Dr.Reúat SARAOöLU
Prof.Dr.Beyza ÜSTÜN

2003 ve 2004 Yönetim Dönemleri
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Doç.Dr.Nurten VARDAR
Ö÷r.Gör.Dr.Timur AKÇALI
Yrd.Doç.Dr.Nur BEKøROöLU
Yrd.Doç.Dr.Arzu ÇøLLø
Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ
Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN
Ö÷r.Gör.Murat UÇAR

2005 ve 2006 Yönetim Dönemleri
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ
Yrd.Doç.Dr.øsmail BAYER
Yrd.Doç.Dr.Nur BEKøROöLU
Yrd.Doç.Dr.Arzu ÇøLLø
Yrd.Doç.Dr.Nihan Çetin DEMøREL
Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN
Prof.Dr.Herman SEDEF

2007 ve 2008 Yönetim Dönemleri
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Rahmi GÜÇLÜ
Yrd.Doç.Dr.øsmail BAYER
Yrd.Doç.Dr.Nur BEKøROöLU
Yrd.Doç.Dr.Arzu ÇøLLø
Yrd.Doç.Dr.Nihan Çetin DEMøREL
Yrd.Doç.Dr.Hülya OBDAN
Prof.Dr.Herman SEDEF
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2009 ve 2010 Yönetim Dönemleri
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Yrd.Doç.Dr.Nihat ERSOY
Yrd.Doç.Dr.Coúkun GÜLER
Doç.Dr.Kayhan GÜLEZ
Yrd.Doç.Dr.R.Gürsel HOùBAù
Prof.Dr.Nuran KARA PøLEHVARøAN
Yrd.Doç.Dr.Muhammet KURULAY

2011 ve 2012 Yönetim Dönemleri
Baúkan :
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:

Prof.Dr.Kubilay KUTLU
Yrd.Doç.Dr.Nihat ERSOY
Yrd.Doç.Dr.Coúkun GÜLER
Doç.Dr.Kayhan GÜLEZ
Yrd.Doç.DrGürsel HOùBAù
Prof.Dr.Nuran KARA PøLEHVARøAN
Yrd.Doç.Dr.Reúat SARAOöLU

5.02.07. YÖNETøM GÖREVø YAPANLARA DAøR
Bu alt bölümde, yukarÕda Yönetim Dönemleri olarak sundu÷umuz yönetici
listelerinden yola çÕkarak, 1972 den zamanÕmÕza kadar, Dernek Yönetimi’ne
katkÕ verenlerin bu katkÕlarÕnÕ, toplu halde gösterebilmek için, yapmÕú oldu÷um bir çalÕúmayÕ sunuyorum. Böylece, bu kez kiúi bazÕnda, ne kadar ve ne
tür bir görev yapÕlmÕú oldu÷unu kolayca izlemek olana÷Õ bulunacaktÕr. Burada, bu açÕklamalarla birlikte, yapÕlacak bir baúka uygulama, adÕ geçenleri resimleriyle de tanÕtmak olacaktÕr. Görev alanlar, soyadÕna göre alfabetik olarak sÕralanacaktÕr.
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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 AKTAù
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.Ayúe Sara ALTINORDU
Üye : 28. Yönetim Dönemi (1998-1999)

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

____________________

____________________
Prof.Dr.RÕfkÕ 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)
Baúkan : 1. Yönetim Dönemi (1972-1973)
Baúkan : 2. Yönetim Dönemi (1973-1974)

____________________

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

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

____________________

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

____________________

____________________
Prof.Dr.Behiç ÇAöAL
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
Baúkan : 24. Yönetim Dönemi (1994-1995)
Üye
: 25. Yönetim Dönemi (1995-1996)

____________________

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

____________________

____________________
Yrd.Doç.Dr.Arzu ÇøLLø
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 ÇøZMECøOöLU
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 DEMøREL
Üye : 16. Yönetim Dönemi (1986-1987)
Üye : 17. Yönetim Dönemi (1987-1988)
Baúkan : 25. Yönetim Dönemi (1995-1996)

____________________

97
____________________
Yrd.Doç.Dr.Nihan Çetin DEMøREL
Üye : 32. Yönetim Dönemi (2005-2006)
Üye : 33. Yönetim Dönemi (2007-2008)

____________________

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

____________________

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

____________________

98
____________________
Prof.Dr.Ahmet EKERøM
Üye : 26. Yönetim Dönemi (1996-1997)
Üye : 27. Yönetim Dönemi (1997-1998)

____________________

____________________
Prof. Adnan ERGENELø
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)
Baúkan : 32. Yönetim Dönemi (2005-2006)
Baúkan : 33. Yönetim Dönemi (2007-2008)

____________________

____________________
Yrd.Doç.Dr.Coúkun 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 GÜLTEKøN
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 HOùBAù
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 øLHAN
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 KAHVECø
Üye : 23. Yönetim Dönemi (1993-1994)

____________________
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____________________
Prof.Dr.Nuran KARA PøLEHVARøAN
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 KODAMANOöLU
____________________
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

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

____________________

____________________
Prof. øhsan 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
Baúkan : 28. Yönetim Dönemi (1998-1999)
Baúkan : 29. Yönetim Dönemi (1999-2001)
Baúkan : 30. Yönetim Dönemi (2001-2002)
Baúkan : 34. Yönetim Dönemi (2009-2010)
Baúkan : 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)
Baúkan : 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.HakkÕ 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)

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

____________________
Prof.Dr.Yaúar ÖZDEMøR
____________________
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)
Baúkan : 21. Yönetim Dönemi (1991-1992)
Baúkan : 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.ùirin PAKSOY
Üye : 25. Yönetim Dönemi (1995-1996)

____________________

____________________
Prof.Dr.Muzaffer SAöIùMAN
Baúkan : 3. Yönetim Dönemi (1973-1974)
Baúkan : 4. Yönetim Dönemi (1974-1975)
Baúkan : 5. Yönetim Dönemi (1975-1976)
Baúkan : 6. Yönetim Dönemi (1976-1977)
Baúkan : 7. Yönetim Dönemi (1977-1978)

____________________

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

____________________
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____________________
Yrd.Doç.Dr.Reúat SARAOöLU
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.ùefik 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.Niúan SÖNMEZ
Üye : 22. Yönetim Dönemi (1992-1993)

____________________

____________________
Prof.Dr.Bahri ùAHøN
Üye : 23. Yönetim Dönemi (1993-1994)
Baúkan : 26. Yönetim Dönemi (1996-1997)
Üye : 27. Yönetim Dönemi (1997-1998)

____________________

____________________
Arú.Gör.Dr. Ersan ùENTÜRK
Üye : 27. Yönetim Dönemi (1997-1998)

____________________

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

____________________

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

____________________

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

____________________

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

____________________

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

113
____________________
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)

____________________

114
____________________
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)
Baúkan : 31. Yönetim Dönemi (2003-2004)

____________________

____________________
Ö÷r.Gör.M.Necdet VøDøNLøOöLU
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.øsmail YÜKSEK
Üye : 27. Yönetim Dönemi (1997-1998)

____________________

5.02.08. øKø ANI FOTOöRAF

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

Dernek Yönetim Kurulu toplantÕ halinde
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5.02.09. BAùKANIMIZI TANIYALIM
Derne÷imiz BaúkanÕ Prof.Dr.Kubilay KUTLU, 1951 yÕlÕnda Afyonkarahisar’da do÷muútur. ølk, Orta ve Lise ö÷renimini østanbul’da, Heybeliada’daki okullarda görmüútür. Liseden mezun olduktan sonra Yüksek Ö÷renimini
østanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nde sürdürmüútür. økinci
lisans dalÕ Matematik’tir. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aynÕ üniversiteden almÕútÕr.
1978 yÕlÕnda YÕldÕz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde Uzman olarak iúe
baúlamÕútÕr. Daha sonra sÕra ile akademik alandaki aúamalarÕ tamamlamÕútÕr.
UzmanlÕktan AsistanlÕ÷a geçiú yapan KUTLU, sÕrasÕyla YardÕmcÕ Doçent,
Doçent ve Profesör unvanlarÕnÕ almaya hak kazanmÕútÕr.
KUTLU bir çok idari görevde bulunmuútur. Çeúitli komisyonlarda görev
yapmÕútÕr. Halen Fen-Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu
üyesi olup, aynÕ zamanda Fizik Bölümü BaúkanlÕ÷Õ görevini de sürdürmektedir. Atom ve Molekül Fizi÷i Anabilim DalÕ BaúkanÕdÕr. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Fizik Anabilim DalÕ BaúkanlÕ÷Õ görevini de üstlenmiútir.
Fizik alanÕnda ve kendi ilgi alanÕ dahilinde, ulusal ve uluslararasÕ düzeyde
bir çok makalesi yayÕnlanmÕútÕr ve ayrÕca yayÕmlanmÕú kitaplarÕ da mevcut
tur.
KUTLU birkaç yönetim döneminde, YÕldÕz Koruma ve Yaúatma Derne÷i
BaúkanlÕ÷ÕnÕ yapmÕú olup, bu kitap kaleme alÕndÕ÷Õ sÕrada da, halen, bu görevi yürüten Dernek BaúkanÕ’mÕzdÕr.
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DERNEK BAùKANIMIZ

Prof.Dr.Kubilay KUTLU
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05.03.

ÇAöDAù YILDIZLILAR
DERNEöø
Kuruluú YÕlÕ : 1994

5.03.01. DERNEöøN KURULUùU
Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i 1994 yÕlÕnda kurulmuútur. 1992 yÕlÕnda, YÕldÕz
Üniversitesi’nden YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ne geçiú sürecinde, geliúmeye
yönelik çalÕúmalara ve çabalara destek olmak için, bu tür gönüllü kuruluúlara gereksinme oldu÷u düúünülmüú ; VakÕf ve YÕldÕz Koruma ve Yaúatma
Derne÷i’nden sonra kurulan ilk dernek olmuútur. Dernek, YÕldÕz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuú olmakla birlikte, ba÷ÕmsÕz bir sivil toplum
örgütü’dür. ølkeleriyle uyumlu olmak koúuluyla, di÷er sivil toplum kuruluúlarÕyla iúbirli÷i yapabilir.
5.03.02. KURULUù AMACI
Derne÷in Kuruluú AmacÕ úöyle açÕklanmÕútÕr :
“ Atatürk’ün önderli÷inde kurulmuú olan ça÷daú ve laik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaúlarÕna sa÷ladÕ÷Õ haklarÕn korunmasÕ ve geliútirilmesi do÷rultusunda e÷itim, bilim, kültür ve sanat alanÕnda etkinliklerde
bulunmak ;
YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin ö÷retim elemanlarÕ, memurlarÕ, mezunlarÕ
ve bu kurumda ö÷renim görmüú kiúiler arasÕnda dayanÕúma ve birliktelik
sa÷lamak ;
Ça÷daú e÷itim ve ö÷retimin üst düzeye yükseltilmesi, ö÷renci gençli÷in
barÕú, insan sevgisi ve dayanÕúma duygularÕ taúÕyan, evrensel de÷erlere ve
çevreye saygÕlÕ bireyler olarak yetiútirilmesi ve topluma kazandÕrÕlmasÕ
do÷rultusunda onlarÕn e÷itsel, kültürel ve sosyo-ekonomik konulardaki sorunlarÕnÕn çözümlerine katkÕda bulunmaktÕr. “
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Derne÷in kuruluú amacÕ belirtilirken, özellikle “ÇalÕúma eksenimizde ö÷renci vardÕr ! “ ibaresi dikkat çekicidir. Bununla ilgili yapÕlan açÕklama ise
úu úekildedir : “ Gençlerin (ö÷rencilerin) kendilerini yalnÕz, çaresiz ve güçsüz hissetmelerinin, zararlÕ ideolojilerin yeúerme ve geliúmesine zemin hazÕrladÕ÷Õ bilinmektedir. Bu nedenle derne÷imiz, ö÷renci gençli÷e ekonomik,
sosyal ve psikolojik açÕdan destek olmayÕ görev edinmiútir. Ö÷renci gençli÷in Atatürk ve insan sevgisi ile Cumhuriyet ilkelerine ba÷lÕ, toplumsal dayanÕúmanÕn önemini kavramÕú gençler olarak yetiúmelerine, ulusal gelece÷imiz açÕsÕndan büyük önem vermekteyiz. “
5.03.03. DERNEK BAùKANLARIMIZ
Kuruluúundan baúlayarak, günümüze kadar bu derne÷i en üst düzeyde yönetmiú olan Dernek BaúkanlarÕmÕz, adlarÕ ve görev yaptÕklarÕ yönetim dönemleri itibariyle aúa÷Õya çÕkarÕlmÕútÕr :
Kurucu Baúkan ve ølk Yönetim Dönemi
01.09.1994 – 20.11.1997 Prof.Dr.Esin ÇURGUNLU
økinci 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
Beúinci Yönetim Dönemi
23.06.2003 – 30.06.2005 Ö÷r.Gör.Sevtap SÖZKESEN
AltÕncÕ 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 DEMøREL
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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. DERNEöøN ÇALIùMA KONULARI
Dernek, amacÕ ve tüzü÷e uygunlu÷u do÷rultusunda aúa÷Õda sÕralanmÕú konu
ve alanlarda etkinlikler düzenlemektedir. ÇalÕúma konularÕ úunlardÕr :
- Yeni politikalar oluúturmak,
- Derne÷in amaç ve düúüncelerini yayma,
- Derne÷i tanÕtma,
- Üyelerle iliúkileri geliútirme, yeni üyeler kaydetme,
- Ba÷Õú sa÷lama, ba÷ÕúçÕ bulma,
- Anketler, veri de÷erlendirmeleri yapma,
- Gelir getirici çalÕúmalar yapma :
[Kermes, øktisadi øúletmeler kurma],
- Sosyal etkinlikler düzenleme :
[Kokteyl, piknik, tarihi ve kültürel amaçlÕ geziler, gösteri, vb.]
- Sanatsal ve Kültürel iliúkiler kurma :
[Sergi, konser, tiyatro, folklor, dans, edebiyat, vb.]
- Düúünce ve fikir örgütleriyle iliúki kurma :
[Konferans, kongre, panel, açÕkoturum, vb.]
- E÷itim ve beceri kazandÕrma çalÕúmalarÕ :
[Kumaú, ahúap, cam boyama, takÕ, salon danslarÕ, amatör yat kaptanlÕ÷Õ].
BunlarÕn dÕúÕnda bir de ö÷renci destek programlarÕ olarak adlandÕrÕlan
çalÕúma konularÕ vardÕr ki, onlar da aúa÷Õda, sadece baúlÕklar halinde sÕralanmÕúlardÕr :
- Burs verme,
- Ö÷renim katkÕ payÕna destek,
- Acil maddi yardÕm,
- Giysi, kÕrtasiye, araç-gereç yardÕmÕ,
- øú bulma,
- DanÕúmanlÕk deste÷i...
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Etkinlik alanlarÕ ya da çalÕúma konularÕ arasÕnda özellikle biri ayrÕca belirtilmelidir : Cumhuriyet Balosu . Her 29 Ekim günü, YTÜ.’de Dernek tarafÕndan Cumhuriyet Balosu düzenlenmektedir. 10 yÕldÕr devam eden bu balo, artÕk geleneksel hale gelmiú bulunmaktadÕr.
ølk Cumhuriyet Balosu, 1996 yÕlÕnda Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i tarafÕndan
düzenlendi. Bu 2004 yÕlÕna kadar devam etti. Bu yÕldan itibaren balo Rektörlük ile birlikte düzenlenmeye baúlandÕ. Son birkaç yÕldÕr balo, artÕk üniversitenin di÷er dernekleri ve vakfÕ ile birlikte düzenlenmektedir.
Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i’nin yÕllar itibariyle toplam burs deste÷i miktarlarÕ úöyledir :
2004 – 18600 TL ; 2005 - 23660 TL ;
2007 – 28650 TL ; 2008 - 30170 TL ;
2010 - 28125 TL ; 2011 - 37150 TL ;

2006 - 25920 TL ;
2009 - 33870 TL ;
2012 - 34700 TL.

5.03.05. DERNEK TÜZÜöÜ
ÇAöDAù YILDIZLILAR DERNEöø TÜZÜöÜ
DERNEöøN ADI
Madde 1 – Derne÷in adÕ : “ÇAöDAù YILDIZLILAR DERNEöø”dir. Aúa÷Õdaki tüzük maddelerinde (Dernek) adÕ ile anÕlmÕútÕr.
DERNEöøN MERKEZø
Madde 2 – Derne÷in merkezi, østanbul ilidir. østanbul ili sÕnÕrlarÕ içinde faaliyet gösterecektir.
DERNEöøN AMACI
Madde 3 – Derne÷in amacÕ ;
a) Atatürk’ün önderli÷inde kurulmuú olan ça÷daú ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaúlarÕna sa÷ladÕ÷Õ haklarÕn korunmasÕ, geliútirilmesi do÷rultusunda laik ve ça÷daú úekilde e÷itim, kültür ve sanat alanÕnda etkinliklerde
bulunmak ;
b) YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin Akademik ve ødari personeli ile bu kurumdan emekli olmuú ö÷retim elemanlarÕ, memurlarÕ, mezunlarÕ ve bu kurumda
ö÷renim görmüú kiúiler arasÕnda dayanÕúma ve birliktelik sa÷lamak ;
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c) Ça÷daú e÷itim ve ö÷retimin üst düzeyde yükseltilmesi, ö÷renci gençli÷in
barÕú, insan sevgisi ve dayanÕúma duygularÕ taúÕyan, evrensel de÷erlere ve
çevreye saygÕlÕ bireyler olarak yetiútirilmesi ve topluma kazandÕrÕlmasÕ do÷rultusunda onlarÕn e÷itsel, kültürel ve sosyoekonomik konulardaki sorunlarÕnÕn çözümlerine katkÕda bulunmaktÕr.
DERNEöøN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIùMA KONULARI VE
BøÇøMLERø
Madde 4 – a) Derne÷in faaliyetlerinin etkinleútirilmesi ve geliútirilmesi için
inceleme ve araútÕrmalar yapmak,
b) AmacÕn gerçekleútirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayÕnlarÕ temin etmek, dokümantasyon merkezi oluúturmak, çalÕúmalarÕnÕ duyurmak için amaçlarÕ do÷rultusunda gazete, dergi kitap gibi yayÕnlar ile üyelerine da÷ÕtÕlmak üzere çalÕúma ve bilgilendirme bültenleri çÕkarmak,
c) Amaç ve faaliyetleri için özel bir yayÕn çÕkararak tanÕtÕm bilgi iletiúim ve
akademik geliúmeyi sa÷layacak çalÕúmalarÕ yapmak,
d) Yerli, yabancÕ toplantÕlarÕ kurslara konferanslara kongrelere sempozyumlara ve panellere iútirak için gerekli giriúimleri yapmak ve üyelerinin amaçlarÕna uygun yurt içi ve yurtdÕúÕ bilimsel derneklerle iú birli÷i yapmasÕnÕ desteklemek,
e) Yeni üyelerin alÕnmasÕna ve fahri üye kazanÕlmasÕna çaba harcamak,
f) Üyelerin ve halkÕn istifadesi için kütüphaneler kurmak, bilgisayar programlarÕ hazÕrlamak ve hazÕrlatmak,
g) Mesleki alanlardaki araútÕrma faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla
üniversiteler kültürel ve bilimsel derneklerle iú ve güç birli÷ini sa÷lamak,
h) Kongre, konferans, seminer, panel ve kurs gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlemek,
i) Her türlü araútÕrma ve çalÕúmayÕ teúvik etmek, yarÕúmalar düzenlemek,
ödüller vermek,
j) Spor alanÕnda e÷itsel etkinliklerde bulunmak,
k) Ö÷rencilere sosyo-ekonomik destek sa÷lamak üzere ayni ve nakdi yardÕmda bulunmak, burs, barÕnma yeri, iú olanaklarÕ ve yurt sa÷lamak,
l) AmacÕn gerçekleútirilmesi için sa÷lÕklÕ bir çalÕúma ortamÕnÕ sa÷lamak, her
türlü teknik araç ve gereci, demirbaú ve kÕrtasiye malzemelerini temin etmek
m) Gerekli izinler almak úartÕyla yardÕm toplamak ve yurt içinden ve dÕúÕndan ba÷Õú kabul etmek,
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n) Tüzük amaçlarÕnÕn gerçekleútirilmesi için ihtiyaç duydu÷u gelirleri temin
etmek amacÕyla iktisadi, ticari ve sanayi iúletmeler kurmak ve iúletmek,
o) Üyelerinin yararlanmalarÕ ve boú zamanlarÕnÕ de÷erlendirebilmeleri için
lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunlarÕ tefriú etmek,
p) Üyeleri arasÕnda beúeri münasebetlerin geliútirilmesi ve devam ettirilmesi
için yemekli toplantÕlar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve e÷lenceli
etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarÕnÕ sa÷lamak,
q) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taúÕnÕr, taúÕnmaz mal satÕn almak,
satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taúÕnmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
r) AmaçlarÕnÕ gerçekleútirmek için gerek görülmesi durumunda vakÕf kurmak, federasyon kurmak ve kurulu bir federasyona katÕlmak,
s) UluslararasÕ faaliyette bulunmak, yurt dÕúÕndaki dernek veya kuruluúlara
üye olmak ve bu kuruluúlarla proje bazÕnda ortak çalÕúmalar yapmak veya
yardÕmlaúmak,
t) Üyelerin hukuki haklarÕnÕn tanÕnmasÕnÕ ve korunmasÕnÕ sa÷lamak,
u) Üyelerin hak ve menfaatleri için idari ve yasal giriúimlerde bulunmak, dava açmak, üyelerine maddi ve hukuki yardÕm sa÷lamak,
v) TaúÕnmaz mal satÕn almak, gerekti÷inde taúÕnmaz mallarÕnÕ kiraya vermek
veya satmak, edindi÷i taúÕnmaz mallar üzerinde ayni haklar (intifa, ipotek,
irtifak) tesis etmek ve bunlarÕ terkin emek,
w) Dernek, faaliyetlerinin yürütülebilmesi için yurt içinde il ve ilçelerde gerek görülen yerlerde genel kurul kararÕyla úubeler ve temsilcilikler açabilir,
x) Dernek mülkiyetinde bulunan arsalar üzerinde inúaat yaptÕrmak,
y) Amaç ve hizmet konularÕna yönelik gerekli di÷er çalÕúmalar ve anayasal
ve yasal düzenle çeliúmeyecek her türlü etkinliklere giriúmek.
ÜYE OLMA HAKKI
Madde 5 – a) Fiil ehliyetine sahip,
b) 18 yaúÕnÕ bitirmiú,
c) YÕldÕz Teknik Üniversitesinde akademik ve idari personel ile
YÕldÕz Teknik Üniversitesi ve sonradan YTÜ.’ne dönüúmüú
tüm yüksek ö÷retim kurumlarÕndan mezun olmuú, mezun olmadÕ÷Õ halde bu kurumlarda belli bir süre ö÷renim görmüú,
bu kurumlarda çalÕúmÕú ve bu kurumlardan emekli olmuú kiúiler
d) En az 2 dernek üyesi tarafÕndan tavsiye edilmiú olmak.
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YukarÕdaki maddelere haiz olanlar, Derne÷in amaç ve ilkelerini benimseyerek bu do÷rultuda çalÕúmayÕ kabul eden ve üyelik için Dernekler MevzuatÕnÕn öngördü÷ü koúullarÕ taúÕyanlar bu derne÷e üye olma hakkÕna sahiptir.
Dernek baúkanlÕ÷Õna yazÕlÕ olarak yapÕlacak üyelik baúvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara ba÷lanÕr ve sonuç yazÕyla baúvuru sahibine bildirilir. Baúvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulan deftere kaydedilir. Derne÷in asÕl üyeleri, derne÷in kurucularÕ ile müracaatlarÕ
üzerine üyeli÷e kabul edilen kiúilerdr.
Dernek üyeleri eúit haklara sahiptir. Her üyenin, derne÷in faaliyetlerine ve
yönetimine katÕlma hakkÕ vardÕr.
FAHRø ÜYELøK
Madde 6 – Derne÷in amacÕna uygun üstün hizmeti geçmiú ve derne÷e
maddi ve manevi bakÕmdan önemli destek bulunanlar yönetim kurulu kararÕ
ile Fahri Üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler genel kurul toplantÕlarÕna
katÕlabilir ancak oy kullanamazlar. Dilek ve temennilerde bulunabilirler.
ÜYELøKTEN ÇIKMA
Madde 7 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazÕlÕ
olarak bildirmek kaydÕyla, dernekten çÕkma hakkÕna sahiptir. Üyenin istifa
dilekçesi yönetim kuruluna ulaútÕ÷Õ anda çÕkÕú iúlemleri sonuçlanmÕú sayÕlÕr.
AyrÕlma, üyenin derne÷e olan birikmiú borçlarÕnÕ sona erdirmez.
ÜYELøKTEN ÇIKARILMA
Madde 8 – Dernek üyeli÷inden çÕkarÕlmayÕ gerektiren haller :
a) Dernek tüzü÷üne aykÕrÕ davranÕúlarda bulunmak,
b) Verilen görevleri yerine getirmemek,
c) YazÕlÕ ikazlara ra÷men üyelik aidatÕnÕ bir yÕl içinde ödememek,
d) Dernek organlarÕnca verilen kararlara uymamak,
e) Üye olma úartlarÕnÕ kaybetmiú olmak.
YukarÕda sayÕlan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararÕ
ile üyelikten çÕkarÕlÕr. Dernekten çÕkan veya çÕkarÕlanlar, üye kayÕt defterinden silinir ve dernek malvarlÕ÷Õnda hak iddia edemez.
Dernek üyeli÷inden çÕkarÕlanlarÕn genel kurula itiraz haklarÕ vardÕr.
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DERNEöøN ORGANLARI
Madde 9 – Derne÷in organlarÕ úunlardÕr :
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
Dernek baúka organlar da kurabilir. Ancak bu organlara, genel kurul ve
denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarÕ devredilemez.
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 10 – Genel Kurul derne÷in en yetkili karar organÕ olup, derne÷e
kayÕtlÕ üyelerden oluúur. Ola÷an Genel Kurul, iki yÕlda bir HAZøRAN ayÕ
içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanÕr.
Genel Kurul :
a) Dernek tüzü÷ünde belli edilen zamanlarda ola÷an,
b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördü÷ü hallerde veya dernek üyelerinden beúte birinin yazÕlÕ iste÷i üzerine otuz gün içinde ola÷anüstü
toplanÕr. Genel Kurul toplantÕya yönetim kurulunca ça÷ÕrÕlÕr.
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantÕya ça÷Õrmazsa, üyelerden birinin baúvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantÕya ça÷Õrmakla görevlendirir.
GENEL KURULA ÇAöRI USULÜ
Madde 11 – Yönetim Kurulu, dernek tüzü÷üne göre genel kurula katÕlma
hakkÕ bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katÕlma hakkÕ bulunan üyeler, en az on beú gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazÕlÕ ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle
toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. Bu ça÷ÕrÕda ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebiyle toplantÕ
yapÕlamazsa, ikinci toplantÕnÕn hangi gün, saat ve yerde yapÕlaca÷Õ da belirtilir. ølk toplantÕ ile ikinci toplantÕ arasÕndaki süre yedi günden az, altmÕú
günden fazla olamaz.
ToplantÕ, ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebinin dÕúÕnda baúka bir nedenle geri
bÕrakÕlÕrsa, bu durum geri bÕrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantÕ için yapÕlan ça÷rÕ usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. økinci toplantÕnÕn geri bÕrakma tarihinden itibaren en geç altÕ ay içinde yapÕlmasÕ zorunludur. Üyeler ikinci toplantÕya, birinci fÕkrada belirtilen esaslara göre yeniden ça÷ÕrÕlÕr. Genel Kurul toplantÕsÕ bir defadan fazla geri bÕrakÕlamaz.
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GENEL KURUL TOPLANTI YERø VE TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 12 – Genel Kurul toplantÕlarÕ, dernek merkezinin bulundu÷u yerde
yapÕlÕr. Genel Kurul, katÕlma hakkÕ bulunan üyelerin salt ço÷unlu÷unun, tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in feshi hallerinde üçte ikisinin katÕlÕmÕyla toplanÕr.
Ço÷unlu÷un sa÷lanamamasÕ sebebiyle toplantÕnÕn ertelenmesi durumunda ikinci toplantÕda ço÷unluk aranmaz. Ancak, bu toplantÕya katÕlan üye sayÕsÕ,
yönetim ve denetim kurullarÕ üye tam sayÕsÕnÕn iki katÕndan az olamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI USULÜ
Madde 13 – Genel Kurula katÕlma hakkÕ bulunan üyelerin listesi toplantÕ
yerinde hazÕr bulundurulur. ToplantÕ yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiú kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafÕndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim
kurulunca düzenlenen listedeki adlarÕ karúÕsÕna imza koyarak toplantÕ yerine
girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar
ile genel kurula katÕlma hakkÕ bulunmayan üyeler toplantÕ yerine alÕnmaz.
Bu kiúiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrÕ bir bölümde genel kurul toplantÕsÕnÕ izleyebilirler.
ToplantÕ yeter sayÕsÕ sa÷lanmÕúsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantÕ
yönetim kurulu baúkanÕ veya görevlendirece÷i yönetim kurulu üyelerinden
biri tarafÕndan açÕlÕr. ToplantÕ yeter sayÕsÕ sa÷lanamamasÕ halinde ise yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
AçÕlÕútan sonra, toplantÕyÕ yönetmek için bir baúkan ve yeteri kadar baúkan
vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluúturulur. Genel kurul toplantÕsÕnda yalnÕz gündemde yer alan konular görüúülür. Ancak toplantÕda hazÕr
bulunanlarÕn en az onda birinin görüúülmesini istedi÷i hususlarÕn da gündeme alÕnmasÕ zorunludur. Dernek organlarÕnÕn seçimi için yapÕlacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karúÕlarÕnÕ imzalamalarÕ zorunludur.
ToplantÕnÕn yönetimi ve güvenli÷inin sa÷lanmasÕ divan baúkanÕna aittir. Genel Kurul, gündemdeki konularÕn görüúülerek karara ba÷lanmasÕyla sonuçlandÕrÕlÕr. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkÕ vardÕr ve üye oyunu úahsen
kullanmak zorundadÕr. ToplantÕda görüúülen konular ve alÕnan kararlar bir
tutana÷a yazÕlÕr ve divan baúkanÕ, divan baúkan yardÕmcÕlarÕ ve yazmanlar
tarafÕndan birlikte imzalanÕr. ToplantÕ sonunda, tutanak ve di÷er belgeler yö-
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netim kurulu baúkanÕna teslim edilir. Yönetim kurulu baúkanÕ bu belgelerin
korunmasÕndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyÕm atanmasÕ veya Medeni Kanunun
75.maddesinin ikinci fÕkrasÕna göre görevlendirilme yapÕlmasÕ halinde, bu
maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kiúiler tarafÕndan yerine getirilir.
GENEL KURULDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE
ùEKøLLERø
Madde 14 – Genel kurulda, yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile di÷er konulardaki kararlar ise aksine karar alÕnmamÕúsa
açÕk olarak oylanÕr.Gizli oylar, toplantÕ baúkanÕ tarafÕndan mühürlenmiú ka÷ÕtlarÕn veya oy pusulalarÕnÕn üyeler tarafÕndan gere÷i yapÕldÕktan sonra içi
boú bir kaba atÕlmasÕ ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açÕk dökümü yapÕlarak belirlenen oylardÕr. AçÕk oylamada, genel kurul baúkanÕnÕn
belirtece÷i yöntem uygulanÕr. Genel Kurl kararlarÕ, toplantÕya katÕlan üyelerin salt ço÷unlu÷uyla alÕnÕr. ùu kadar ki, tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in feshi
kararlarÕ, ancak toplantÕya katÕlan üyelerin üçte iki ço÷unlu÷uyla alÕnabilir.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 15 – Aúa÷Õda yazÕlÕ hususlar genel kurulca görüúülüp karara ba÷lanÕr :
a) Dernek organlarÕnÕn seçilmesi,
b) Dernek tüzü÷ünün de÷iútirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurullarÕ raporlarÕnÕn görüúülmesi ve karara ba÷lanmasÕ,
d) Yönetim kurulunca hazÕrlananbütçenin görüúülüp aynen veya de÷iútirilerek kabul edilmesi,
e) Derne÷in gerekli görülen yerlerde temsilcilik ve úube açma ve kapatma
konusunda karar almak ve yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Dernek için gerekli olan taúÕnmaz mallarÕn satÕn alÕnmasÕ veya mevcut taúÕnmaz mallarÕn satÕlmasÕ hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
g) Yönetim kurulunca dernek çalÕúmalarÕ ile ilgili olarak hazÕrlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya de÷iútirilerek onaylanmasÕ,
h) Dernek yönetim ve denetim kurullarÕnÕn kamu görevlisi olmayan baúkan
ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile
dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarÕnÕn tespit edilmesi,
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i) Derne÷in federasyona katÕlmasÕ ve ayrÕlmasÕ,
j) Derne÷in uluslararasÕ faaliyette bulunmasÕ, yurt dÕúÕndaki dernek ve kuruluúlara üye olarak katÕlmasÕ veya ayrÕlmasÕ,
k) Derne÷in fesh edilmesi,
l) Yönetim kurulunca teklif edilen önerilerin incenip karara ba÷lanmasÕ,
m) Mevzuatta genel kurulca yapÕlmasÕ belirtilen di÷er görevlerin yerine getirilmesi.
YÖNETøM KURULUNUN TEùKøLø
Madde 16 – Yönetim kurulu, 7 (yedi) asÕl ve 5 (beú) yedek üye olarak genel
kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulunun görev süresi 2 (iki) yÕldÕr.
Yönetim kurulu seçimden sonra ilk toplantÕsÕnda bir kararla görev bölüúümü
yaparak bir Baúkan, bir Baúkan YardÕmcÕsÕ, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve
üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi úartÕyla her
zaman toplantÕya ça÷ÕrÕlabilir. Üye tam sayÕsÕnÕn yarÕsÕndan bir fazlasÕnÕn
hazÕr bulunmasÕ ile toplanÕr. Kararlar, toplantÕya katÕlan üye tam sayÕsÕnÕn salt
ço÷unlu÷u ile alÕnÕr.
Yönetim kurulu asÕl üyeli÷inden istifa veya baúka sebeplerden dolayÕ boúalma oldu÷u takdirde genel kurulda aldÕ÷Õ oy çoklu÷u sÕrasÕna göre yedek üyelerin göreve ça÷ÕrÕlmasÕ mecburidir. Yönetim kurulu toplantÕsÕna haklÕ bir
mazeret olmaksÕzÕn üst üste üç kez gelmeyenlerin üyelikleri düúer, yerine en
geç üç gün içinde yedek üyeler sÕrasÕ ile ça÷ÕrÕlÕr.
YÖNETøM KURULUNUN GÖREVLERø
Madde 17 – a) Derne÷i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir
veya birkaçÕna yetki vermek,
b) Gelir ve gider hesaplarÕna iliúkin hesaplarÕ yapmak ve gelecek döneme ait
bütçeyi hazÕrlayarak genel kurula sunmak,
c) Derne÷in çalÕúmalarÕ ile ilgili yönetmelikleri hazÕrlayarak genel kurulun
onayÕna sunmak,
d) Genel kurulun verdi÷i yetki ile taúÕnmaz mal satÕn almak, derne÷e ait taúÕnÕr
ve taúÕnmaz mallarÕ satmak, bina veya tesis inúa ettirmek, kira sözleú-mesi
yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis etmek,
e) Genel kurulda alÕnan kararlarÕ uygulamak,
f) Dernek úubelerinin ve temsilciliklerinin açÕlmasÕyla genel kurulun onayÕnÕn
alÕnmasÕndan sonra úube veya temsilcilik kurucularÕna yetki vermek,
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g) Her faaliyet yÕlÕ sonunda derne÷in yÕllÕk bilanço ve yönetim kurulu çalÕúmalarÕnÕ açÕklayan raporu düzenlemek, toplandÕ÷Õnda genel kurula sunmak,
h) Bütçedeki fonlar ve maddeler arasÕnda aktarmalar yapmak,
i) Derne÷e üye alÕnmasÕ veya üyelikten çÕkarÕlma hususlarÕnda karar vermek
j) Derne÷in amacÕnÕ gerçekleútirmek için her çeúit kararÕ almak ve uygulamak,
k) MevzuatÕn kendisine verdi÷i di÷er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
DENETøM KURULUNUN TEùKøLø
Madde 18 – Denetim kurulu 3 (üç) asÕl ve 3 (üç) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Görev süresi 2 (iki) yÕldÕr. Denetim kurulu asÕl üyeli÷inde, istifa veya baúka sebeplerden dolayÕ boúalma oldu÷u takdirde genel
kurulda aldÕ÷Õ oy çoklu÷u sÕrasÕna göre yedek üyelerin göreve ça÷ÕrÕlmasÕ
mecburidir.
DENETøM KURULUNUN GÖREVLERø
Madde 19 – Denetim kurulu, derne÷in tüzü÷ünde gösterilen amaç ve amacÕn
gerçekleútirilmesi için sürdürece÷i belirtilen çalÕúma konularÕ do÷rultusunda
ve dernek tüzü÷üne uygun olarak tutulup tutulmadÕ÷ÕnÕ, dernek tüzü÷ünde
tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yÕlÕ geçmeyen aralÕklarla denetler ve
denetim sonuçlarÕnÕ bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandÕ÷Õnda
genel kurula sunar. Gerekti÷inde genel kurulu toplantÕya ça÷ÕrÕr. Denetim
kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayÕtlarÕn, dernek
yetkilileri tarafÕndan gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme iste÷inin yerine getirilmesi zorunludur.
BAùKANIN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 20 – Dernek BaúkanÕ derne÷i her surette temsil eder. Yönetim Kurulu adÕna hareket etmeye yetkilidir. Görev süresi iki yÕl olup aynÕ úahsÕn tekrar
seçilmesi mümkündür. Baúkan, yönetim kuruluna baúkanlÕk eder. Derne÷in ve
yönetim kurulunun nazÕmÕdÕr. Genel kurul tarafÕndan onaylanan bütçe ve
faaliyetlerin ve úube çalÕúmalarÕnÕn dernek yararÕna olmasÕnÕ temin etmekle
görevlidir. ùubelerdeki vaki olacak taleplerin merkez yönetim kurulunda müzakere ve uygulanmasÕnÕ sa÷lar. Tüzü÷ün kendisine verdi÷i di÷er görevleri
yapar. BaúkanÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde yerine Baúkan YardÕmcÕsÕ vekalet eder.
Baúkan yardÕmcÕsÕnÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde yerine Genel Sekreter kurula baúkanlÕk eder.

131
BAùKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKøLERø
Madde 21 - BaúkanÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde baúkana vekalet eder. Dernek
genel önetiminde baúkana yardÕmcÕ olur. Derne÷e ait tesisler oldu÷u takdir-de
bunlarÕn denetimini sa÷lar ve dernek yararÕna olan çalÕúmalarda baúkana
yardÕmcÕ olur. BaúkanÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde kurula baúkanlÕk eder.
GENEL SEKRETERøN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 22 – Dernek faaliyetleri hakkÕnda ve di÷er hususlarda yönetim kurulunca kararlaútÕrÕlan faaliyetleri açÕklar. Baúkan ve baúkan yardÕmcÕsÕnÕn bulunmadÕ÷Õ hallerde yönetim kuruluna baúkanlÕk eder. Dernek büro hizmetlerinin tanzim ve yürütülmesini temin eder. ToplantÕ gündemini hazÕrlatÕr. YazÕúmalarÕn usulüne uygun olarak yürütülmesini temin eder. Dernek yayÕn organlarÕnÕn gününde yayÕn ve da÷ÕtÕmÕnÕ sa÷lar ve bu yayÕnlarÕn yöneticisi olarak görev yapar. Büro personel ve hizmetlilerinin çalÕúmalarÕnÕ kontrol eder.
SAYMAN ÜYENøN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 23 – Sayman üye dernek gelir ve giderlerinin kaydÕnÕ yapar. Derne÷in mutemedi olarak makbuzlarla tahsil ve tediye emirlerini imza eder. Dernek alacaklarÕnÕn tahsil edilmesini izler ve gere÷inin yapÕlmasÕnÕ temin eder.
Ödeme ve tahsil fiúlerinin tanzimi ile bilanço fasÕllarÕnÕn genel kurul kararÕna uygun olarak yürütülmesini sa÷lar. Derne÷e ait kÕymetli evrakÕ muhafaza
eder. Acil masraflar için kasada bulunan paralarÕ muhafaza eder. Dernek gelirlerinin ço÷almasÕ halinde muhasebe kayÕtlarÕnÕn ücretli personele yaptÕrÕlmasÕ mümkün olup muhasip üye bu personelin çalÕúmasÕndan ve yapacaklarÕ
hatalardan sorumludur.
DERNEöøN TEMSøLCøLøK VE ùUBE AÇMASI
Madde 24 – Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararÕyla
temsilcilik ve úube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kiúilik kurucular kurulu tarafÕndan úubenin açÕlaca÷Õ yerin en
büyük mülki amirli÷ine yazÕlÕ müracaat yapÕlÕr. Mülki amirli÷e úube kuruluú
bildirimi ve gerekli belgeler verilir. Temsilcili÷in adresi, yönetim kurulu kararÕyla temsilci olarak görevlendirilen kiúi veya kiúiler tarafÕndan, o yerin
mülki idare amirli÷ine yazÕlÕ olarak bildirilir. ùubeler temsilcilik açamaz.
ùUBELERøN KURULUùU VE HUKUKSAL DURUMU
Madde 25 – ùube açmaya yetkili kÕlÕnanlar, kurucularÕn ad ve soyadlarÕnÕ,
baba adlarÕnÕ, do÷um yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarÕnÕ, ikametgah ve
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uyruklarÕnÕ, úube merkezi ile adresini iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini
de eklerler. Bu bildirim ile úube kuruluúu tamamlanmÕú olur.
ùubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gere÷ince derne÷e ba÷lÕ, dernek merkezi ile iliúkileri ve karar yetkileri “úube yönetmeli÷i” hükümleri ile belirlenmiú ; varlÕ÷Õ ve haklarÕ dernek bünyesine dahil ; dernek hizmet ve amaç konularÕ do÷rultusunda Yönetim Kurulu kararÕ ile özerk faaliyetleri yapmakla
görevli ve yetkili, tüm iúlemlerinden do÷an hak ve borçlarÕndan ötürü derne÷in sorumlu oldu÷u, ba÷ÕmsÕz konutlu dernek iç organÕdÕr.
ùubeler, Dernek Genel Kurulu’nda seçilmiú ve do÷al delegelerle temsil edi-lir.
ùubelerin yönetim kurulu baúkanlarÕ do÷al delege olarak ve úube genel
kurullarÕnda her 10 üye adÕna seçilecek 1 delege de seçimlik delege olarak
temsilen Genel Kurul’a katÕlma hakkÕna sahiptir.
Bu tüzü÷ün dernek tüzel kiúili÷ine iliúkin di÷er hükümleri de úube kapsamÕnda ve úubeye iliúkin geçerli olarak uygulanÕr. Uygulamaya ve merkez úube
iliúkilerine dair hükümler, dernek yönetim kurulunca mevzuat ve tüzük
hükümlerine uygun olarak hazÕrlanacak úubeler yönetmeli÷inde gösterilir.
ùUBELERøN ORGANLARI ; GÖREV VE YETKøLERø
Madde 26 – ùubelerin organlarÕ ile görev ve yetkileri aúa÷Õda belirtilmiútir :
A-ùube Genel Kurulu : ùubeye kayÕtlÕ ve aidatlarÕnÕ ödemiú üyelerin katÕlmasÕ ile iki yÕlda bir toplanÕr. ToplantÕ en geç merkez genel kurulu toplantÕsÕndan 2 ay önce gerçekleútirmek zorundadÕr. ùube genel kurulunun toplantÕ
ilkeleri, ça÷rÕ yöntemleri, ola÷anüstü toplantÕ ile görev ve yetkileri hakkÕnda
úube kapsamÕnda ve úubeye iliúkin olarak bu tüzü÷ün genel kurulla ilgili 10,
11, 12, 23, 14 ve 15maddeleri kÕyasen uygulanÕr.
B-ùube Yönetim Kurulu : ùube Genel kurulu’nda gizli oyla seçilen 5 asil ve
5 yedek üyeden oluúur. Görev bölüúümü ve çalÕúma biçimleri ile görev ve
yetkileri hakkÕnda úube kapsamÕnda ve úubeye iliúkin olarak tüzü÷ün yöne-tim
kurulu ile ilgili 16. ve 17.maddeleri kÕyasen uygulanÕr.
C-Denetleme Kurulu : ùube Genel :Kurulu’nda gizli oyla seçilen üç asil ve
üç yedek üyeden oluúur. Görev bölüúümü ve çalÕúma biçimleri ile görev ve
yetkileri hakkÕnda úube kapsamÕnda ve úubeye iliúkin olarak bu tüzü÷ün
Denetleme Kurulu ile ilgili 18.ve 19.maddeler kÕyasen uygulanÕr.
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DERNEöøN GELøR KAYNAKLARI
Madde 27 – Derne÷in gelir kaynaklarÕ aúa÷Õda sayÕlmÕútÕr :
a – Üye aidatÕ : Üye aidatlarÕ ve giriú aidatÕ her yÕl Genel Kurul tarafÕndan
tespit edilir.
b – Gerçek ve tüzel kiúilerin kendi iste÷iyle derne÷e yaptÕklarÕ ba÷Õú ve
yardÕmlar.
c – Derneklerce yapÕlan yayÕnlar, tertiplenen çay ve yemekli toplantÕ, gezi
ve e÷lence, temsil, konser, spor yarÕúmasÕ ve konferans gibi faaliyetlerde
sa÷lanan gelirler.
d – Derne÷in mal varlÕ÷Õndan elde edilen gelirler.
e – YardÕm toplama hakkÕndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba÷Õú ve yardÕmlar.
f – AmacÕnÕ gerçekleútirmek için ihtiyaç duydu÷u geliri temin etmek amacÕyla giriúti÷i ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
g – Di÷er gelirler.
TUTULACAK DEFTERLER
Madde 28 – Dernekteaúa÷Õda yazÕlÕ defterler tutulur :
A – øúletme hesabÕ esasÕnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aúa÷Õdaki
gibidir :
1) Karar Defteri : Yönetim Kurulu kararlarÕ, tarih ve numara sÕrasÕyla bu
deftere yazÕlÕr ve kararlarÕn altÕ toplantÕya katÕlan üyelerce imzalanÕr.
2) Üye KayÕt Defteri : Derne÷e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derne÷e giriú ve çÕkÕú tarihleri bu deftere iúlenir Üyelerin ödedikleri giriú ve
yÕllÕk aidat miktarlarÕ da bu deftere iúlenebilir.
3) Evrak KayÕt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sÕra numarasÕ ile
bu deftere kaydedilir. Gelen evrakÕn asÕllarÕ ve giden evrakÕn kopyalarÕ
dosyalanÕr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çÕktÕsÕ
alÕnmak suretiyle saklanÕr.
4) Demirbaú Defteri : Derne÷e ait demirbaúlarÕn edinme tarihi ve úekli ile
kullanÕldÕklarÕ veya verildikleri yerler ve kullanÕm sürelerini dolduranlarÕn kayÕttan düúürülmesi, bu deftere iúlenir.
5) øúletme HesabÕ Deteri : Dernek adÕna alÕnan gelirler ve yapÕlan giderler
açÕk ve düzenli olarak bu deftere iúlenir.
6) AlÕndÕ Belgesi KayÕt Defteri : AlÕndÕ belgelerinin seri ve sÕra numaralarÕ,
bu belgeleri alan ve iade edenlerin adÕ, soyadÕ ve imzalarÕ ile aldÕklarÕ ve
iade ettikleri tarihler bu deftere iúlenir.
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B – Bilanço esasÕnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aúa÷Õdaki
gibidir :
1) (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6.alt bentlerinde kayÕtlÕ defterler bilanço esasÕnda
defter tutulmasÕ durumunda da tutulur.
2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayÕt úekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye BakanlÕ÷Õ’na verdi÷i yetkiye istinaden yayÕmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli÷leri esaslarÕna göre yapÕlÕr.
Dernekte tutulmasÕ zorunlu defterler kullanÕlmaya baúlamadan önce il dernekler müdürlü÷üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanÕlmasÕna sayfalarÕ bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapÕlmaz.
Ancak, bilanço esasÕna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form
yapraklÕ defterlerin, kullanÕlaca÷Õ yÕldan önce gelen son ayda her yÕl yeniden
tasdik ettirilmesi zorunludur.
DERNEöøN GELøR VE GøDER øùLEMLERø
Madde 29 – Gelir ve gider belgeleri, dernek gelirleri alÕndÕ belgesi ile tahsil
edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracÕlÕ÷Õ ile tahsili halinde banka tarafÕndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alÕndÕ belgesi yerine
geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satÕú fiúi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapÕlÕr. Ancak derne÷in Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi kapsamÕnda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu’
nun hükümlerine göre gider pusulasÕ, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri
için gider makbuzu düzenlenir.
Dernek tarafÕndan kiúi, kurum veya kuruluúlara yapÕlacak bedelsiz mal ve
hizmet teslimleri Ayni YardÕm Belgesi ile yapÕlÕr. Kiúi, kurum veya kuruluúlar tarafÕndan derne÷e yapÕlacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni
Ba÷Õú AlÕndÕ Belgesi ile kabul edilir. Dernek gelirlerinin tahsilinde kulanÕlacak AlÕndÕ Belgeleri yönetim kurulu kararÕyla bastÕrÕlÕr.
ALINDI BELGELERøNøN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ
Madde 30 – BastÕrÕlan alÕndÕ belgelerinin seri ve sÕra numaralarÕ ile di÷er
baskÕ iúlerinde kusur bulunup bulunmadÕ÷Õ, sayman üyece kontrol edilir.
Kontrolde hatalÕ oldu÷u ortaya çÕkan cilt veya formlar geri verilerek aynÕ
miktarda yenisi bastÕrÕlÕr. AlÕndÕ belgeleri, matbaadan sayman üye tarafÕndan
bir tutanak ile teslim alÕnÕr.
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Dernek saymanÕnca teslim alÕnan alÕndÕ belgeleri AlÕndÕ Belgesi KayÕt Defteri’ne kaydedilir. AlÕndÕ belgelerinin, eski ve yeni saymanlar arasÕnda
tutanakla devir teslimi yapÕlÕr. AlÕndÕ belgeleri, gelir tahsil etme görev ve yetkisine sahip bulunanlara, sayman üyelerce imza karúÕlÕ÷Õ verilir ve kullanÕldÕktan sonra imza karúÕlÕ÷Õ geri alÕnÕr. Bu iúlemler AlÕndÕ Belgesi KayÕt Defteri’nde gösterilir.
AlÕndÕ belgeleri, sabit boyalÕ veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklÕ bir
biçimde silintisiz ve kazÕntÕsÕz olarak doldurulur. Ödemede bulunana asÕl
yaprak koparÕlarak verilir ; koçan kÕsmÕ ciltte bÕrakÕlÕr. Düzenleme sÕrasÕnda
hata yapÕlÕrsa, hatalÕ belge yapra÷Õ ödemede bulunana verilmez. AsÕl ve koçan
yapraklarÕn üzerine øPTAL ibaresi yazÕlÕp her ikisi koparÕlmadan ciltte bÕrakÕlÕr.
YETKø BELGESø
Madde 31 – Dernek adÕna gelir tahsil edecek kiúi veya kiúiler, yetki süresi de
belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararÕ ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kiúilerin açÕk kimli÷i, imzasÕ ve foto÷raflarÕnÕ ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafÕndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu baúkanÕnca onaylanÕr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adÕna gelir tahsil edecek kiúiler, ancak adlarÕna düzenlenen yetki
belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil
etmeye baúlayabilirler.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarÕnÕn görev süresi ile sÕnÕrlÕdÕr. Yeni
seçilen yönetim kurullarÕnÕn, yetki belgelerini birinci fÕkra esaslarÕna göre
yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adÕna yetki
belgesi düzenlenen kiúinin görevinden ayrÕlmasÕ, ölümü, iúine veya görevine
son verilmesi, derne÷in kendili÷inden da÷ÕldÕ÷ÕnÕn tespit edilmesi veya fesih
edilmesi gibi hallerde, verilmiú olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. AyrÕca, gelir toplama yetkisi yönetim
kurulu kararÕ ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili de÷iúiklikler
yönetim kurulu baúkanÕnca, on beú gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek kasasÕnda bulundurulabilecek para miktarÕ, ihtiyaçlar dikkate alÕnarak
yönetim kurulunca belirlenir.
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafÕndan kullanÕlan alÕndÕ belgeleri,
harcama belgeleri ve di÷er belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklÕ
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kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayÕ ve tarih düzenine uygun
olarak 5 yÕl süreyle saklanÕr.
DERNEöøN øÇ DENETøMø
Madde 32 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafÕndan iç denetim yapÕlabilece÷i gibi, ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕna da
denetim yaptÕrÕlabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕnca denetim yapÕlmÕú olmasÕ, denetim kurulunun yükümlülü÷ünü ortadan kaldÕrmaz. Derne÷in iç denetimi, denetleme kurulu tarafÕndan gerçekleútirilir.
ORGANLARA SEÇøLENLERøN øDAREYE BøLDøRøLMESø
Madde 33 – Genel kurulun yapÕldÕ÷Õ tarihten itibaren otuz gün içinde yönetim
kurulu baúkanÕ tarafÕndan yönetim ve denetleme kurullarÕ ile derne÷in di÷er
organlarÕna seçilenlerin adÕ ve soyadlarÕ, TC kimlik no., baba adlarÕ, do÷um
yeri ve tarihi, meslekleri ve adresleri, tahsil durumlarÕ, nüfusa kayÕtlÕ olduklarÕ
yerler ve di÷er evraklarla birlikte bir yazÕ ile mahallin en büyük mülki amirli÷ine bildirilir.
YÖNETøM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI
Madde 34 – Yönetim Kurulu üye sayÕsÕ, boúalmalar sebebiyle yedeklerin de
getirilmesinden sonra, üye tam sayÕsÕnÕn yarÕsÕndan aúa÷Õ düúerse, genel kurul
mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafÕndan bir ay içinde
toplantÕya ça÷rÕlÕr. Ça÷rÕnÕn yapÕlmamasÕ halinde dernek üyelerinden birinin
baúvurmasÕ üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruúma yaparak, dernek
üyeleri arasÕndan seçece÷i üç kiúiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
DERNEöøN BORÇLANMA USULLERø
Madde 35 – Dernek amacÕnÕ gerçekleútirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek
için ihtiyaç duyulmasÕ halinde yönetim kurulu kararÕ ile borçlanma yapabilir.
Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alÕmÕ konularÕnda olabilece÷i gibi nakit
olarakta yapÕlabilir. Ancak bu borçlanma, derne÷in gelir kaynaklarÕ ile karúÕlanamayacak miktarlarda ve derne÷i ödeme güçlü÷üne düúürecek nitelikte yapÕlamaz.
TÜZÜN NE ùEKøLDE DEöøùTøRøLECEöø
Madde 36 – Tüzük de÷iúikli÷i genel kurul kararÕ ile yapÕlÕr. Tüzük de÷iúikli÷i ancak genel kurul gündeminde yer almÕúsa veya toplantÕda hazÕr bulu-
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nanlarÕn onda birinin yazÕlÕ iste÷i üzerine gündeme alÕnarak genel kurulca
görüúülebilir. Tüzük de÷iúikli÷inin yapÕlmasÕ için dernek üyelerinin en az üçte
ikisinin toplantÕda hazÕr bulunmasÕ gerekir. ølk toplantÕda bu ço÷unluk sa÷lanamazsa üyeler ikinci toplantÕya ça÷rÕlÕr ; ikinci toplantÕda üye sayÕsÕ ne olursa olsun tüzük de÷iúikli÷i görüúülür. Tüzük de÷iúikli÷ine iliúkin karar toplantÕya katÕlanlarÕn üçte ikisinin oyu ile alÕnÕr.
DERNEöøN FESHø HALøNDE MAL VARLIöININ TASFøYE ùEKLø
Madde 37 – Dernek genel kurulu her zaman derne÷in feshine karar verebilir.
Genel kurulun derne÷in feshine karar verebilmesi için, tüzü÷e göre genel kurula katÕlma hakkÕna sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin, toplantÕda hazÕr bulunmasÕ gerekir. ølk toplantÕda bu ço÷unluk sa÷lanamazsa
üyeler ikinci toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr.. økinci toplantÕdaki üye sayÕsÕ ne olursa olsun
fesih kararÕ görüúülür. Feshe iliúkin karar toplantÕya katÕlanlarÕn üçte ikisinin
oyu ile alÕnÕr. Genel kurulca fesih kararÕ verilince derne÷in feshi yönetim kurulunca beú gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirli÷ine yazÕ ile bildirilir.
Derne÷in feshine karar verilmesi ile derne÷in mal ve para haklarÕnÕn tasfiyesi için üç kiúilik bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Feshi halinde derne÷in tüm
mal ve para haklarÕ genel kurul kararÕ ile tespit edilir. Karar verilmesi durumunda aynÕ amaçla kurulmuú olan üye sayÕsÕ çok olan derne÷e intikal ettirilir.
HÜKÜM EKSøKLøöø
Madde 38– Bu tüzükte belirtilmemiú hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çÕkarÕlmÕú olan Dernekler Yönetrmeli÷i ile
ilgili di÷er mevzuatÕn derneklerle ilgili hükümleri uygulanÕr.
Bu tüzük 38 (otuzsekiz) maddeden ibarettir.
5.03.06. DERNEK BAùKANININ AÇIKLAMASI
Ça÷daú yÕldÕzlÕlar Derne÷i 1994 yÕlÕnda YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ndeki
ihtiyaç sahibi ö÷rencilere burs vermek amacÕyla, üniversitedeki akademik
personel ve çalÕúanlar tarafÕndan kurulan bir sivil toplum kuruluúudur.
Dernek, ba÷Õúlardan ve üyelerinden elde etti÷i geliri, üniversitedeki lisans düzeyi ö÷rencilerine burs olarak vermektedir
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Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i, YÕldÕz ve Davutpaúa kampüslerinde düzenledi÷i
resim, seramik, cam üfleme, dans, boyama teknikleri, antika, kaligrafi, takÕ ve
kiúisel geliúim gibi e÷itimleri ile ö÷rencilere ve üniversite üyelerine kiúisel
geliúimi destekleyici bir ortam yaratmaktadÕr.
Derne÷in, üniversite mezunlarÕ ve çalÕúanlarÕndan oluúan toplam 492 üyesi
bulunmaktadÕr. Her dönem ortalama 30 ö÷renciye, aylÕk 150 TL karúÕlÕksÕz
e÷itim bursu, derne÷imiz tarafÕndan sa÷lanmaktadÕr.
Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i BaúkanÕ
Emrah GÜNAY
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05.04.

YILDIZ SOSYAL HøZMETLER
DERNEöø
[KULÜBÜ]
Kuruluú YÕlÕ : 2000

05.04.01. DERNEöøN KURULUùU
YÕldÕz Sosyal Hizmetler Derne÷i (Kulübü) 2000 yÕlÕnda, 20.11.2000 günü
itibariyle kurulmuútur. Kuruluú amacÕ ve felsefesi, tüzükte belirtilmiútir. YÕldÕz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan bu derne÷in faaliyet alanlarÕ, yine
tüzükte açÕklanmÕútÕr. Bu nedenle ve öncelikle Derne÷in Tüzü÷ü’nü incelemek gerekecektir. Dernek, faaliyetlerini, üniversite içerisinde yürütmektedir.
05.04.02. DERNEK BAùKANLARIMIZ
Derne÷in kuruldu÷u ilk yÕl Dernek BaúkanÕ Hüseyin Oransal’dÕr. Ona, derne÷in Kurucu BaúkanÕ da diyebiliriz. Di÷er yönetim dönemlerinde derne÷e
baúkanlÕk yapan üyeleri ise úöyle sÕralayabiliriz :
2000-2001 Yönetim Dönemi
2002-2007 Yönetim Dönemi
2007-2009 Yönetim Dönemi
2009-2010 Yönetim Dönemi
2010-2014 Yönetim Dönemi

:
:
:
:
:

Hüseyin ORANSAL
Mehmet TURCAN
K.Berke ERCAN
Murat AKYÜZ
Hamit YILDIRIM

BaúkanlarÕn resimli tanÕtÕmÕ da bir sonraki sayfada yapÕlmÕútÕr.
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Hüseyin ORANSAL

Mehmet TURCAN

K.Berke ERCAN

Murat AKYÜZ

Hamit YILDIRIM
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05.04.03. DERNEK TÜZÜöÜ
I – KURULUù HÜKÜMLERø
DERNEöøN ADI
Madde 1 - Derne÷in adÕ “ YÕldÕz Sosyal Hizmetler Derne÷i (Kulübü)’dür.
øzleyen maddelerde, YÕldÕz Sosyal Hizmetler Derne÷i (Kulübü), ‘DERNEK’
kÕsa adÕyla anÕlmÕútÕr.
DERNEöøN MERKEZø VE FAALøYET ALANI
Madde 2 - Derne÷in merkezi østanbul’dadÕr. Dernek amaç ve çalÕúma konularÕ do÷rultusunda merkez, úube temsilcilikleri ve iktisadi iúletmeleri ile ülke
çapÕnda ve var ise úube ve/veya temsicilikleri aracÕlÕ÷Õyla yurt dÕúÕnda da faaliyetlerde bulunur.
DERNEöøN AMACI
Madde 3 - Derne÷in amacÕ ; üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaúantÕlarÕna katkÕda bulunacak etkin çalÕúmalar yapmaktÕr. Derne÷in
çalÕúma konularÕ aúa÷Õda gösterilmiútir :
3.01. Üyeler arasÕndaki sosyal iliúkileri kurmak ve geliútirmek,
3.02. Y.T.Ü.MezunlarÕ, Ö÷retim ElemanlarÕnÕ, Üniversite mensuplarÕnÕ, Üniversitenin geliúmesine katkÕda bulunanlarÕ ve Y.T.Ü.mezunu olmayan fakat
akademik çevrede, iú, kültür, sanat ve medya dünyasÕnda etkin olan kiúileri bir
araya getirerek kültürel yaúamlarÕnÕn ve sosyal dayanÕúmanÕn geliúmesine katkÕda bulunmak,
3.03. Üyelerin kültürel, sosyal, mesleki, bilimsel ve sportif geliúmelerini sa÷layacak faaliyetlerde bulunmak,
3.04. Y.T.Ü.’nün kuruluú ve geliúim amaçlarÕna yönelik konularda hizmet üretmek ve destek olmak,
3.05. Y.T.Ü.’nün ve mezunlarÕnÕn tanÕtÕlmasÕ için her türlü sosyal ve kültürel
etkinlikleri düzenlemek,
3.06. Derne÷in amacÕna uygun dernekler ile vakÕflar ve kuruluúlarla iúbirli÷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÷lÕklÕ yaúam konularÕnda
faaliyetlerde bulunmak.
DERNEöøN ÇALIùMA ùEKLø
Madde 4 - Derne÷in çalÕúma úekli aúa÷Õda gösterilmiútir :
4.01.Dernek amaç ve çalÕúma konularÕ do÷rultusunda derne÷in kamuoyunda yeterince tanÕnmasÕna ve saygÕnlÕ÷ÕnÕn korunmasÕna çalÕúÕr ;
4.02. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açÕk oturumlar, forumlar ile
fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, spor yarÕúmalarÕ ve benzeri etkinlikleri düzenler.
4.03. Dernek içinde oluúturulacak komiteler ve danÕúmanlar aracÕlÕ÷Õyla,
amaç ve çalÕúma konularÕnda incelemeler ve araútÕrmalar yapar.
4.04. Yerleúim yeri ile amaç ve çalÕúma konularÕ için gerekli arsa, bina,
kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taúÕnmaz mallarÕ satÕn alÕr, üzerine her türlü
haklarÕ koydurabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, iúletebilir ve her türlü
inúaatÕ yaptÕrabilir, taúÕnÕr mallar, menkul de÷erler ve haklar alabilir.
4.05. Broúür, katalog, bülten, dergi, gazete, kitaplar, CD, DVD, Web
sayfalarÕ ve benzeri dokümanlar hazÕrlar ve yayÕnlar.
4.06. Yurtiçi ve yurtdÕúÕnda her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.
4.07. Her türlü hediyelik, tanÕtÕcÕ ve e÷itici eúyalar yaptÕrÕr ve da÷ÕtÕr,
fuarlara katÕlÕr.
4.08. Amaç ve çalÕúmalarÕnÕ gerçekleútirmek için yasalarda öngörülen
di÷er çalÕúmalarÕ yapar.
4.09. Sponsorluklar ve reklamlar alÕr.
4.10.AmacÕn gerçekleúmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayÕlÕ
Dernekler ve VakÕflarÕn Kamu kurum ve KuruluúlarÕ ile iliúkilerine
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dair kanun hükümleri saklÕ kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluúlarÕ ile
görev alanlarÕna giren konularda ortak projeler yürütmek.
4.11. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacÕyla úube
ve/veya temsilcilik açmak.
4.12. Derne÷in amacÕ ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, di÷er derneklerle veya vakÕf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluúlarÕyla ortak bir amacÕ gerçekleútirmek için platformlar oluúturmak.
KURULUù VE KURUCULAR
Madde 5 - Aúa÷Õda ad, soyadlarÕ, uyru÷u, meslekleri, ikametgahÕ yazÕlÕ
Dernek kurucularÕ tarafÕndan, 20.11.2000 tarihinde kurulmuútur.
1. Prof.Dr.Ayhan ALKIù, T.C. , Ö÷r.Üyesi , (økametgah adresi) ;
2. Prof.Dr.Ahmet AKSOY, T.C. , Ö÷r.Üyesi , (økametgah adresi) ;
3. Prof.Dr.Çelik AKTAù , T.C. , Ö÷r.Üyesi , (økametgah adresi) ;
4. Yaúar BÜYÜKÇETøN , T.C. , øúadamÕ , (økametgah adresi) ;
5. Süleyman CANER , T.C. , øúadamÕ , (økametgah adresi) ;
6. Prof.Dr.Salih DURER, T.C. , Ö÷r.Üyesi , (økametgah adresi) ;
7. Bedi KORUN, T.C. , øúadamÕ , (økametgah adresi) ;
8. Hüseyin ORANSAL, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
9. Selahattin ÖNER, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
10. Prof.Dr.Mehmet SÜMER, T.C., Ö÷r.Üy.esi, (økametgah adresi) ;
11. Mehmet TURCAN, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
12. Selva ÜNAL, T.C., Okutman, (økametgah adresi) ;
13. Ertu÷rul ERøù, T.C., Ö÷r.Üyesi, (økametgah adresi) ;
14. øbrahim ùENOL, T.C., Ö÷r.Üyesi, (økametgah adresi) ;
15. Prof.Dr.Emre AYSU, T.C., Ö÷r.Üyesi, (økametgah adresi) ;
16. Fuat ATTAROöLU, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
17. Hikmet TORAMAN, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
18. Mehmet Fikri ÜNAL, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
19. Emre Berhan ORANSAL, T.C., øúadamÕ, (økametgah adresi) ;
20. Mehmet BAYHAN, T.C., Ö÷r.Üyesi, (øúyeri adresi) ;
21. Fatma ùenel BOYDAö, T.C., Ö÷r.Üyesi, (økametgah adresi) .
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II – ÜYELøK HÜKÜMLERø
ÜYELøK KOùULLARI
Madde 6 - Fiil ehliyetine sahip, 18 yaúÕnÕ bitirmiú, MK ve dernekler yasasÕnda belirtilen sürekli veya hak yoksunlu÷u veya hak sÕnÕrlamasÕ kapsamÕnda kalmamak koúuluyla, Y.T.Ü. MezunlarÕ, Ö÷retim ElemanlarÕ, Üniversite
mensuplarÕ, Üniversitenin geliúmesine katkÕda bulunanlar ve Y.T.Ü. mezunu
olmayÕp, akademik çevrede, iú, kültür, sanat ve medya dünyasÕnda etkin
olan kiúiler derne÷e üye olabilirler. Türk vatandaúÕ olmayanlar, ancak Türk
vatandaúlarÕnda aranan koúullardan baúka Türkiye’de ikamet etme hakkÕna
sahiplerse üye kabul edilebilir.
ÜYELøK TÜRLERø
Madde 7 – Derne÷in üç çeúit üyeli÷i vardÕr :
7.1. ASIL ÜYE : Dernek üyeli÷inin gerektirdi÷i her türlü hükümleri üstlenlenmiú ve üyelik sorumlulu÷u ile haklarÕndan yararlanan üyedir. Üyenin
haklarÕ, gereken koúullarÕ içermek kaydÕyla her türlü göreve aday olmak ve
oy kullanmayÕ ; yükümlülükleri ise, özel ve genel kurul toplantÕlarÕna katÕlmayÕ, ödenti ve katÕlma paylarÕnÕ zamanÕnda ödemeyi, amaç ve çalÕúma konularÕna ba÷lÕ olarak çaba harcamayÕ ve Derne÷in toplum içindeki olumlu
görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
AsÕl üyelerin eúine ve/veya bir aile ferdine tüzük hükümleri uyarÕnca ve giriú
ödentisinin yarÕsÕ ödenerek asÕl üye hakkÕ verilebilir.
7.2. ONURSAL ÜYE : Ülkeye ya da Dernek amaç ve çalÕúma konularÕna
belirli ve önemli büyük hizmetleri veya katkÕlarÕ olan kiúilerle, üyeler
toplulu÷u arasÕnda bulunmasÕnda yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun
önerisi ve Genel Kurul’un onayÕ ile “Onursal Üye” seçilebilirler. Onursal
Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarÕna sahip olmayÕp kendilerinden,
üye giriú ve yÕllÕk ödentiler alÕnmaz. Onursal üyeler için ayrÕ bir defter
tutulur. Onursal üyelikler Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul
tarafÕndan gözden geçirilir ve güncelleútirilebilir.
7.3.YILDIZ ÜYE : AsÕl Üye haklarÕna sahip özel bir üyelik türüdür. Bu
üyelik için úartlar ve kontenjanlar her yÕl yönetim Kurulu tarafÕndan
belirlenir.
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ÜYELøK øùLEMLERø
Madde 8 – Üyelik koúullarÕnÕ içeren adaylarÕn derne÷e kabullerinde aúa÷Õdaki kural ve yöntemler uygulanÕr :
8.1. Dernekten temin edilen üyelik baúvuru formu doldurulup imzalanÕr ve
dernek Yönetim Kurulu BaúkanlÕ÷Õna sunulur. Y.T.Ü.mezunu ve mensubu
olmayan kiúiler için iki üyenin önerisi gereklidir.
8.2. Adaya, üyelik baúvuru formunun dernek yönetim kurulu baúkanlÕ÷Õnca
alÕndÕ÷Õ tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde gerekli araútÕrma incelemenin yapÕlarak iste÷in kabul ya da red edildi÷ine iliúkin yazÕlÕ cevap verilir ; üyeli÷e kabulü bildiren yazÕ ile onbeú (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin 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 iúlemleri sonuçlanÕncaya kadar aday üye derne÷e devam edemez.
Üyelik iste÷inin reddine iliúkin dernek yönetim kurulu kararÕ kesin olup
hiçbir yere itiraz edilemez.
8.5. Red tarihinden itibaren aradan bir yÕl geçmeden talep yenilenemez, talep iki defa red edilmiú ise bir daha derne÷e giriú için baúvurulamaz.
TESøSLERDEN YARARLANMA KONUMLARI
Madde 9 – Üyeler ile üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konuklarÕ
derne÷in imkanlarÕndan “Tesis KullanÕm Yönetmeli÷i”nde öngörülen koúullar çerçevesinde yararlanma hakkÕna sahiptir. Üyeler dÕúÕndaki kiúilerin yararlanma konumlarÕ aúa÷Õda gösterilmiútir :
9.1. AøLE KONUMU : Yönetim Kurulu tarafÕndan belirlenen kurallar çerçevesinde, dernek üyelerine yazÕlÕ talepleri ve gerekli evralarÕn teslimini
takiben eú ve/veya çocuklarÕnÕn iale konumundan yararlanabilmeleri için ek
kart verilir. Aile konumundan yararlananlar üyelerin sorumluluklarÕna
iliúkin hükümlere aynen uymak zorundadÕrlar. Üye çocuklarÕ ek kartlarÕndan
25 yaúÕnÕ bitirdikleri güne kadar yararlanabilirler ve o tarihte kartlarÕnÕ iade
etmek zorundadÕrlar.
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9.2. KONUK KONUMU : Konuklar, yönetim kurulunun belirleyece÷i kurallar çerçevesinde lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumuna giren kiúiler, tesislerin yönetmeliklerinde gösterilen yararlanma paylarÕnÕ ödemek ve üyelerin sorumluluklarÕna iliúkin hükümlere aynen uymak
zorundadÕr.
9.3. VESAYET VE VELAYET KONUMU : Vesayet veya velayet altÕnda
olanlarÕn tesislerden yararlanmalarÕ ve çalÕúmalara katÕlmalarÕ vasi veya velilerinin yazÕlÕ iznine ba÷lÕdÕr.
ÜYELøKTEN AYRILMA VE ÜYELøöøN DONDURULMASI
Madde 10 – Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrÕlma dile÷i ile sona erer. Her
üye diledi÷i anda Yönetim Kurulu BaúkanlÕ÷Õ’na yazÕlÕ olarak ayrÕlma iste÷ini bildirmekle üyelikten ayrÕlmÕú sayÕlÕr. Ancak bu üyelerin mali sorumluluklarÕ ; yasal nedenin oluúum tarihinde, di÷erlerinin ise ayrÕlma dile÷inin
yapÕldÕ÷Õ hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti
ve yararlanma paylarÕ tam olarak alÕnÕr.
Üyenin iste÷i ve Yönetim Kurulu’nun kabulü ile üyelik toplam üç (3) yÕlÕ
aúmayacak úekilde dondurulabilir. Bu süre bir defada veya birkaç yÕllÕk kullanÕlabilir. Bu sürede ödenti alÕnmaz, seçme ve seçilme haklarÕ kullanÕlamaz.
ÜYELøKTEN ÇIKARILMA
Madde 11 – Üyelikten çÕkarÕlma Yönetim Kurulu tarafÕndan aúa÷Õda
gösterilen nedenlerle yapÕlabilir :
11.1. Derneklere üye olma hakkÕnÕ yitirmek ve tüzük hükümleri ile dernek
yönetmeliklerine aykÕrÕ davranmak.
11.2. YazÕlÕ ikazlara ra÷men üyelik ödentisini altÕ ay içinde ödememek.
Ödeme yapmayan üyelere, ödentilerinin yapÕlmasÕ için ödeme tarihi
belirtilerek taahhütlü mektup ile ödeme daveti yapÕlÕr, adresinde
bulunamayan üye için bu davetiye dernek merkezinde 1 ay süre ile asÕlÕr.
11.3. Dernek organlarÕnca verilen kararlara uymayanlar.
ÜYELøKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA øLøùKøN øùLEMLER
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Madde 12 – Üyelikten ayrÕlma ve çÕkarÕlmaya iliúkin iúlemler aúa÷Õda
gösterilmiútir :
12.1. Üyelik sÕfatÕ sona eren üyenin, üyelikten ayrÕlma veya çÕkarÕlma kararÕ
Yönetim Kurulu tarafÕndan alÕnÕr. AyrÕlan veya çÕkarÕlan üyenin “Dernek
Üye Defteri” içindeki kaydÕ derhal silinir ve dernek mal varlÕ÷Õnda hak iddia
edemez. HakkÕnda üyelikten çÕkarma kararÕ verilen üyenin bu çÕkarma kararÕnda haklÕ sebep bulunmadÕ÷ÕnÕ ileri sürerek genel kurula itiraz hakkÕ vardÕr. Üye ilk genel kurul toplantÕsÕna gündeme alÕnarak sunulmak üzere, kararÕn kendisine tebli÷inden itibaren bir (1) ay içinde yazÕlÕ itirazÕnÕ Yönetim
Kuruluna vermek zorundadÕr. HakkÕnda üyelikten çÕkarma kararÕ verilen
üye, savunmasÕnÕ genel kurulda bizzat yapabilece÷i gibi yazÕlÕ olarak bir di÷er asÕl üye aracÕlÕ÷Õyla da yapabilir. Genel Kurula verilen açÕklayÕcÕ bilgilerden sonra, genel kurulun bu konuda gizli oyla alaca÷Õ karar kesindir.
12.2. Ölen üye dÕúÕnda ayrÕlan ya da çÕkarÕlan üyenin ödentileri, yararlanma
paylarÕ veya borçlarÕ ödenmedi÷i takdirde tahsili için Yönetim Kurulu yasal
yollara baúvurabilir.
12.3. Ölen üyenin varsa eúi veya bie aile ferdi, üyenin ölüm tarihini izleyen
bir yÕl içinde baúvurmasÕ durumda aile konumuna kabul edilebilir.
12.4. Üyelikten çÕkarÕlan ya da dernek tesislerine sokulmamasÕna karar
verilen kiúiler, baúka bir üyenin konu÷u olarak dahi bu yerlere giremezler.
ÜYENøN HAKLARI
Madde 13 – Üyelerin haklarÕ, gereken koúullarÕ içermek kaydÕ ile ola÷an ve
ola÷anüstü genel kurullara katÕlmayÕ, her türlü göreve aday olmayÕ, oy kullanmayÕ ve derne÷in tüzük, yönetmelik ve yönetim kurulu kararlarÕ ile belirlenen úartlar çerçevesinde tüm imkanlarÕndan yararlanmayÕ kapsar.
ÜYELERøN YÜKÜMLÜLÜKLERø
Madde 14 – Üyelerin yükümlülükleri, dernek düzenine ve dernek organlarÕnca verilen kararlara uymak, huzuru bozacak ve di÷er üyeleri rahatsÕz edecek davranÕúlarda bulunmamak, derne÷e sadakat göstermek, derne÷in amacÕna uygun davranmak, özellikle amacÕn gerçekleútirilmesini güçleútirici ya
da engelleyici davranÕúlardan kaçÕnmak, özel ve genel kurul toplantÕlarÕna
katÕlmak, ödentilerini zamanÕnda ödemek, amaç ve çalÕúma
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konularÕna ba÷lÕ olarak çaba harcamak, derne÷in toplum içindeki olumlu
görüntüsünü, onur ve manevi úahsiyetini zedelememek, dernekten maddi
menfaat elde etmemek ve bu tür giriúimlerde bulunmamak ilkelerini kapsar.

III – ORGANLAR VE GÖREVLERø
ORGANLAR
Madde 15 – Derne÷in organlarÕ aúa÷Õda gösterilmiútir :
15.1. Genel Kurul
15.2. Yönetim Kurulu
15.3. Denetleme Kurulu
15.4. Onur Kurulu
GENEL KURUL
Madde 16 – Dernek Genel Kurulu her yÕl (ola÷an olarak) ùubat ayÕnda üyelerin katÕlmasÕ ile toplanÕr ve üyelerin salt ço÷unlu÷unun katÕlÕmÕyla dernek
merkezinin bulundu÷u yerde çalÕúmalarÕna baúlar.
GENEL KURUL ÇAöRI YÖNTEMLERø
Madde 17 – Dernek Genel Kurulu’nun toplantÕya ça÷ÕrÕlmasÕnda aúa÷Õdaki
yöntemler uygulanÕr :
17.1. Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katÕlma hakkÕna sahip üyeler
listesini saptar ve tüm ödenti borçlarÕnÕn en geç Genel Kurul toplantÕ gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarÕda bulunur. Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurul’a katÕlamazlar, seçme ve seçilme hakkÕna sahip olamazlar.
17.2. Genel Kurul’a katÕlma hakkÕ bulunan üyeler, en az onbeú gün önceden,
günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazÕlÕ ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. Bu ça÷ÕrÕda, ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebiyle toplantÕ yapÕlamazsa, ikinci toplantÕnÕn hangi
gün, saat ve yerde yapÕlaca÷Õ da belirtilir. ølk toplantÕ ile ikinci toplantÕ arasÕndaki süre yedi günden az, altmÕú günden fazla olamaz.
17.3. ToplantÕ, ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebinin dÕúÕnda baúka bir nedenle
geri bÕrakÕlÕrsa, bu durum geri bÕrakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk
toplantÕ için yapÕlan ça÷rÕ usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. økinci
toplantÕnÕn, geri bÕrakma tarihinden itibaren en geç altÕ ay içinde yapÕlmasÕ

149
zorunludur. Üyeler ikinci toplantÕya, 17.2.de toplantÕya ça÷rÕda belirtilen esaslara göre yeniden ça÷ÕrÕlÕr.
17.4. Genel Kurul toplantÕsÕ birden çok kez bÕrakÕlamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI øLKELERø
Madde 18 – Genel Kurul toplantÕlarÕnda aúa÷Õda gösterilen ilkeler uygulanÕr
18.1. Genel Kurul toplantÕlarÕ, dernek merkezinin bulundu÷u yerde yapÕlÕr.
Genel Kurul’a katÕlacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adlarÕ karúÕsÕna imza koyarak toplantÕya girerler.
ømzalanan listeye göre Genel Kurul’a katÕlan üyeler ile toplantÕ yeter sayÕsÕ
ve karar sayÕsÕ, yönetim kurulu baúkanÕ ile sekreter tarafÕndan imzalanan bir
tutanak ile saptanÕr.
Genel Kurul, katÕlma hakkÕ bulunan üyelerin salt ço÷unlu÷unun, tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in feshi hallerinde üçte ikisinin katÕlÕmÕyla toplanÕr ; ço÷unlu÷un sa÷lanamamasÕ nedeniyle toplantÕnÕn ertelenmesi durumunda ikinci
toplantÕda ço÷unluk aranmaz. Ancak, bu toplantÕya katÕlan üye sayÕsÕ, yönetim ve denetim kurullarÕ üye tam sayÕsÕnÕn iki katÕndan az olamaz.
18.2. Genel Kurul, sekreterin toplantÕ yeter sayÕsÕnÕn sa÷landÕ÷ÕnÕ belirten
tutana÷Õ okumasÕndan sonra Yönetim Kurulu BaúkanÕ ya da BaúkanÕn görevlendirece÷i bir üye tarafÕndan açÕlÕr. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan
BaúkanÕ, bir Divan Baúkan YardÕmcÕsÕ ve üç Divan Sekreteri seçilir.
18.3. Genel Kurul’da gündemdeki maddeler görüúülür. Ancak toplantÕya katÕlan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafÕndan yazÕlÕ olarak görüúülmesi istenilen ve mevcut gündem maddeleriyle iliúkili maddelerin gündeme konulmasÕ zorunludur.
18.4. Genel Kurul kararlarÕ, toplantÕya katÕlan üyelerin salt ço÷unlu÷u ile alÕnÕr. ùu kadar ki, tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in feshi kararlarÕ, ancak toplantÕya katÕlan üyelerin üçte iki (2/3) ço÷unlu÷u ile alÕnÕr.
18.5. Genel Kurul’da, yönetim, denetleme ve onur kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile di÷er konulardaki kararlar ise aksine karar alÕnmamÕúsa
açÕk oylama ile yapÕlÕr. Gizli oylar, toplantÕ baúkanÕ tarafÕndan mühürlenmiú
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ka÷ÕtlarÕn veya oy pusulalarÕnÕn üyeler tarafÕndan gere÷i yapÕldÕktan sonra
açÕk dökümü yapÕlarak belirlenen oylardÕr. AçÕk oylamada, divan baúkanÕnÕn
belirtece÷i yöntem uygulanÕr.
18.6. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkÕ olup, oyunu kendisi
kullanmak zorundadÕr.
OLAöANÜSTÜ GENEL KURUL
Madde 19 – Ola÷anüstü Genel Kurul, Ola÷an Genel Kurul gündemi dÕúÕndaki zorunlu durumlarda aúa÷Õda gösterilen baúvuru ve kararlar uyarÕnca
Yönetim Kurulu tarafÕndan en geç otuz gün içinde toplantÕya ça÷rÕlÕr.
19.1. Dernek üye sayÕsÕnÕn beúte biri (1/5) nin aynÕ konu için yapacaklarÕ
yazÕlÕ ve imzalÕ baúvurusu ile,
19.2. Yönetim Kurulu’nun gerekli gördü÷ü hallerde üçte iki (2/3) oy çoklu÷u ile alaca÷Õ karar ile,
19.3. Denetim Kurulu’nun gerekli gördü÷ü hallerde alaca÷Õ karar ile,
Ola÷anüstü Genel Kurul toplantÕsÕ, Ola÷an Genel Kurul toplantÕlarÕndaki
yöntem ve ilkelere göre yapÕlÕr ve sadece toplantÕya neden olan konunun
üzerinde görüúülüp karar alÕnÕr.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 20 – Genel Kurul, derne÷in en yetkili karar organÕ olup görev ve
yetkileri aúa÷Õda gösterilmiútir :
20.1. Türk yasalarÕ ile derne÷in amaç ve çalÕúma konularÕna iliúkin gerekli
kararlarÕ almak,
20.2. ÇalÕúma dönemi çalÕúma programÕ ile yÕllÕk bütçe yönetmeli÷i, gelir ve
gider çizelgelerini görüúüp onaylamak,
20.3. ÇalÕúma dönemi yönetim ve denetleme kurullarÕ asil ve yedek üyelerini seçmek,
20.4. Geçen çalÕúma programÕna iliúkin yönetim kurulu çalÕúma raporu ile
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bilanço ve gelir gider çizelgelerini, denetim kurulunun denetim raporunu onaylamak, yönetim kurulu üyelerini aklamak,
20.5. Dernek ana tüzü÷ünün de÷iútirilmesine iliúkin yönetim kurulu tasarÕsÕnÕ görüúüp karara ba÷lamak,
20.6. Dernek üyeli÷inden çÕkarÕlanlarÕn, Yönetim Kurulu kararlarÕna karúÕ
yapÕlan itirazlarÕnÕ karara ba÷lamak,
20.7. Derne÷e taúÕnmaz mal alÕnÕp gerekti÷inde mevcut taúÕnmaz mallarÕn
satÕlmasÕ konularÕnda yönetim kuruluna yetki vermek,
20.8. Derne÷in da÷ÕlmasÕna ve mal varlÕ÷ÕnÕn da÷ÕtÕlmasÕna karar vermek,
20.9. Yasalarda ya da dernek ana tüzü÷ünde Genel Kurul’da yapÕlmasÕ belirtilen görevleri yerine getirmek,
20.10. Yönetim Kurulunca dernek çalÕúmalarÕ ile ilgili olarak hazÕrlanacak
yönetmelikleri inceleyip aynen veya de÷iútirilerek onaylanmasÕ,
20.11. Dernek Yönetim ve Denetim KurullarÕnÕn kamu görevlisi olmayan
baúkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve
yolluk miktarlarÕnÕn tespit edilmesi,
20.12. Derne÷in VakÕf kurmasÕ,
20.13. Derne÷in feshedilmesi,
20.14. Yönetim Kurulu’nca teklif edilen di÷er önerilerin incelenip karara
ba÷lanmasÕ.
Genel Kurul derne÷in en yetkili organÕ olarak derne÷in di÷er bir organÕna
verilmemiú olan iúleri görür ve yetkileri kullanÕr. Genel Kurul, derne÷in di÷er organlarÕnÕ denetler ve onlarÕ haklÕ sebeplerle her zaman görevden alabilir.
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YÖNETøM KURULU
Madde 21 - Derne÷in yetkili yönetim organÕ olan Yönetim Kurulu’nun
oluúum biçimi ve çalÕúma ilkeleri aúa÷Õda gösterilmiútir :
21.1. AsÕl üyeler arasÕndan Genel Kurul’da yapÕlan gizli oylamada her biri
salt ço÷unlu÷u sa÷lamak úartÕyla, asÕl üye adaylarÕ arasÕndan en çok oy alarak seçilmiú beú (5) asÕl üye ile yedek üye adaylarÕ arasÕndan en çok oy alarak seçilmiú beú (5) yedek üyeden oluúur.
ølk oylamada, yönetim kurulu için gerekli asÕl ve yedek üye sayÕsÕna salt ço÷unluk sa÷lanarak ulaúÕlamamasÕ durumunda eksik kalan yönetim kurulu asÕl ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yapÕlacak ikinci oylama salt ço÷unlu÷u sa÷layamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar arasÕndan, eksik asÕl ve yedek üye sayÕsÕnÕn en fazla 2 katÕ sayÕda asÕl ve yedek üye adayÕ ile
yapÕlÕr.
AsÕl üye ve yedek üye seçiminde adaylarÕn gere÷inden fazlasÕ eúit oy alÕr ise
bunlarÕn arasÕndan yönetim kurulunun asÕl ve yedek üyelerini oluúturacak olanlar divan baúkanÕ tarafÕndan kura yöntemiyle belirlenir.
21.2. Yedek üyeler, boúalan asÕl üyeliklerin yerlerini alÕrlar. Yönetim Kurulu
üye sayÕsÕ boúalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam
sayÕsÕnÕn yarÕsÕnÕn altÕna düúerse, Genel Kurul, kalan Yönetim Üyeleri veya
Denetim Kurulu tarafÕndan bir (1) ay içinde toplantÕya ça÷rÕlÕr. Ça÷rÕ yapÕlmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurulu
toplantÕya ça÷Õrmakla görevlendirir.
21.3. Yönetim Kurulu seçildi÷i Genel Kurul toplantÕsÕndan baúlamak üzere
iki (2) yÕl süre ile görev yapar.
21.4. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir (1) hafta içinde düzenleyece÷i ilk
toplantÕsÕnda bir baúkan, bir baúkan yardÕmcÕsÕ, 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 toplanÕr ve gere÷inde ola÷anüstü
toplantÕ yapabilir.
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21.6. Yönetim Kurulu toplantÕ yeter sayÕsÕ üç (3) olup kararlar ço÷unlukla alÕnÕr. OylarÕn eúit olmasÕ halinde baúkanÕn oyu ço÷unlu÷u sa÷lamÕú olur.
YÖNETøM KURULUNUN GÖREV VE YETKøLERø
Madde 22 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aúa÷Õda gösterilmiútir :
22.1. Yasalar ve tüzük hükümleri ile amaç ve çalÕúma konularÕnÕ gerçekleútirmek, Genel Kurul kararlarÕnÕ uygulamak,
22.2. Derne÷i temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir
kaçÕna yetki vermek,
22.3. Türk vatandaúÕ olmayanlarÕn dernek üyeli÷ine kabulü halinde bunlarÕ
on (10) gün içinde mahalli en büyük mülki amirli÷ine bildirmek,
22.4. Genel Kurul’un verdi÷i yetki ile taúÕnmaz mal satÕn almak, derne÷e ait
taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕ satmak, bina veya tesis inúa ettirmek, kira sözleúmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis etmek, dernek amacÕna uygun olarak baúka yerlerde gayri menkuller kiralamak,
22.5. ÇalÕúma dönemi çalÕúma programÕnÕ, bütçe yönetmeli÷ini, gelir ve gider çizelgelerini hazÕrlamak ve uygulamak,
22.6. Geçen çalÕúma dönemi raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini
hazÕrlamak,
22.7. Genel Kurul toplantÕlarÕnÕn tarihini, yerini, saatini ve gündemini saptamak,
22.8.Amaç ve çalÕúma konularÕ do÷rultusunda görev yapacak komiteleri
kurmak ve raporlarÕ hakkÕnda karar almak,
22.9.Dernek ana tüzü÷ünün hazÕrlanmasÕ ya da de÷iútirilmesine iliúkin çalÕúmalar yapÕp gereken tasarÕlarÕ genel kurulun onayÕna sunmak,
22.10.Genel kurul toplantÕlarÕnda alÕnan kararlarÕ uygulamak, üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

154
22.11. Geçen çalÕúma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan, görevi ve bilanço gere÷i malvarlÕ÷ÕnÕ teslim almak,
22.12. Derne÷e üye alÕnmasÕ veya üyelikten çÕkarÕlmasÕ hususlarÕnda karar
vermek,
22.13. Yasalarda ya da dernek ana tüzü÷ünde, yönetim kurulunca yapÕlmasÕ
belirtilen görevleri yerine getirmek,
22.14. Derne÷in görevlerini yerine getirmek amacÕyla ilgili yönetmelikleri
hazÕrlamak, genel kurulun onayÕna sunmak ve uygulamak,
22.15. Gerekli görülmesi halinde ülke çapÕnda veya yurt dÕúÕnda dernek faaliyetlerini yürütmek amacÕ ile úube ve/veya temsilcilik açmak, üyelerin derne÷in tesisleri dÕúÕndaki yerlerden yararlanmasÕ için özel araútÕrmalar yapmak ve derne÷in amacÕnÕ gerçekleútirmek için her çeúit kararÕ almak ve uygulamak,
DENETLEME KURULU
Madde 23 – Derne÷in yetkili denetim organÕ olan Denetleme Kurulu, asÕl
üyeler arasÕndan genel kurulda yapÕlan gizli oylamada her biri salt ço÷unlu÷u sa÷lamÕú olmak úartÕyla asÕl üye adaylarÕ arasÕndan en çok oy alarak seçilmiú üç (3) asÕl üye ile yedek üye adaylarÕ arasÕndan en çok oy alarak seçilmiú üç (3) yedek üyeden oluúur.
ølk oylamada denetleme kurulu için gerekli asÕl ve yedek üye sayÕsÕna salt
ço÷unluk sa÷lanarak ulaúÕlamamasÕ durumunda eksik kalan denetleme kurulu asÕl ve yedek üyeliklerini tamamlamak üzere yapÕlacak ikinci oylama salt
salt ço÷unlu÷u sa÷layamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar arasÕndan,
eksik asÕl ve yedek üye sayÕsÕnÕn en fazla iki (2) katÕ sayÕda asÕl ve yedek
üye adayÕ ile yapÕlÕr.
AsÕl ve yedek üye seçiminde adaylarÕn gere÷inden fazlasÕ eúit oy alÕr ise,
bunlarÕn arasÕndan denetleme kurulunun asÕl ve yedek üyelerini oluúturacak
olanlar divan baúkanÕ tarafÕndan kura yöntemi ile belirlenir.
Denetleme Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapaca÷Õ ilk toplantÕsÕnda
bir baúkan ve bir sözcü seçer. Denetleme Kurulu en az üç (3) ayda bir
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toplanÕr. ToplantÕ ve karar yeter sayÕsÕ iki (2) dir. Denetim Kurulu asÕl üyeli÷inde istifa veya baúka sebeplerden dolayÕ boúalma oldu÷u takdirde yedek
üyeler genel kurulda aldÕ÷Õ oy çoklu÷u sÕrasÕna göre göreve ça÷ÕrÕlmasÕ mecburidir.
Denetleme Kurulu seçildi÷i Genel Kurul toplantÕsÕndan baúlamak üzere iki
(2) yÕl süre ile görev yapar.
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri aúa÷Õda gösterilmiútir :
23.1. Dernek iúlemlerinden bilgi edinmek ve gerekli kayÕtlarÕn düzenli tutulmasÕnÕ sa÷lamak amacÕyla üç ayda bir derne÷in defterlerini ve belgelerini
incelemek,
23.2. Üç aydan fazla ara vermemek üzere, sÕk sÕk dernek veznesini denetlemek,
23.3. Yönetim Kurulu’nun kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyup uymadÕ÷ÕnÕ
izlemek,
23.4. HesaplarÕn düzenli iúlenmesine ve giderlerin bütçeye uygunlu÷unu izlemek,
23.5.Eksik ve usulsüz buldu÷u harcamalar ile tüzü÷e aykÕrÕ iúlemler ve denetlemeleri konusunda Yönetim Kurulu’nu yazÕ ile uyarmak,
23.6. Hesap dönemi sonunda hazÕrlayaca÷Õ raporu Genel Kurul öncesi üyelere da÷ÕtÕlacak biçimde hazÕrlattÕrmak,
23.7. Görev ve yetki alanÕ içinde, önemli gördü÷ü hususlar hakkÕnda, Genel
Kurul’u ola÷anüstü toplantÕya ça÷ÕrmasÕnÕ Yönetim Kurulu’ndan istemek,
23.8. Kendi içlerinden biri aracÕlÕ÷Õyla Genel Kurul’da raporlarÕnÕ okumak,
23.9. Genel Kurul’da Denetleme Kurulu’nu ilgilendiren sorularÕ cevaplandÕrmak,
23.10. Bu tüzükte öngörülen di÷er görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
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Denetleme Kurulu görevini toplu olarak yapabilece÷i gibi aralarÕndan birine
belirli konularda inceleme ve araútÕrma görevi de verebilir.
ONUR KURULU
Madde 24 – Onur Kurulu’nun teúkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu’na tavsiye edebilece÷i cezalar aúa÷Õda gösterilmiútir :
24.1. SEÇøLøù ùEKLø : Onur Kurulu asÕl üyeli÷ine karar alÕndÕktan sonra 24
(yirmi dört) ayÕnÕ tamamlayan üyeler arasÕndan Genel Kurul’da yapÕlan gizli
oylamada her biri salt ço÷unlu÷u sa÷lamak úartÕyla asÕl üye adaylarÕ arasÕndan en çok oy alarak seçilmiú üç (3) asÕl üye ile yedek üye adaylarÕ arasÕndan en çok oy alarak seçilmiú üç (3) yedek üyeden oluúur.
ølk oylamada onur kurulu için gerekli asÕl ve yedek üye sayÕsÕna salt ço÷unluk sa÷lanarak ulaúÕlamamasÕ durumunda, eksik kalan onur kurulu asÕl ve
yedek üyeliklerini tamamlamak üzere, yapÕlacak ikinci oylama salt ço÷unlu÷u sa÷layamayan ve ilk oylamada en çok oy alanlar arasÕndan, eksik asÕl ve
yedek üye sayÕsÕnÕn en fazla iki katÕ sayÕda asÕl ve yedek üye adayÕ ile yapÕlÕr. AsÕl üye ve yedek üye seçiminde adaylarÕn gere÷inden fazlasÕ eúit oy alÕrsa, bunlarÕn arasÕndan onur kurulunun asÕl ve yedek üyelerini oluúturacak
olanlar divan baúkanÕ tarafÕndan kur yöntemiyle belirlenir.
Yedek üyeler asÕl üyelerin mazeretleri veya çekilmeleri halinde, aldÕklarÕ oy
sÕrasÕna göre onur kuruluna katÕlÕrlar. Onur Kurulu, seçimi izleyen bir (1)
hafta içinde yapaca÷Õ ilk toplantÕsÕnda bir baúkan seçer ve sonucu Yönetim
Kurulu’na bildirir. Onur Kurulu ancak Yönetim Kurulu’nca kendisine verilen iúleri inceler, ço÷unlukla karar alÕr ve oylarÕn eúitli÷i halinde baúkanÕn
oyu ço÷unlu÷u sa÷lar.
24.2. ÇALIùMA USULÜ : Onur Kurulu ilgilileri kurÕl halinde veya raportör
üye yoluyla dinler. ùikayet edilen üyenin sözlü veya yazÕlÕ savunmasÕ alÕnmadÕkça herhangi bir karar verilemez. Üye kendisine yazÕlÕ olarak bildirilen
ve savunmasÕnÕ kurula ulaútÕrmaz ise mevcut duruma ve toplanan delillere
göre karar verilir. Kurul úahit dinlemek ve gerekli incelemeleri yapma yetkisine sahiptir.
24.3. DøSøPLøN CEZALARI : Onur kurulunca, Yönetim Kurulu’na tavsiye
edilebilecek cezalar aúa÷Õda sÕralanmaktadÕr :
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24.3.1. UyarÕ : En hafif ceza olup üyenin söz ve eylemini bir daha yapmamasÕ için dikkatinin çekilmesidir. UyarÕ cezasÕ Yönetim Kurulu tarafÕndan
yazÕlÕ olarak yapÕlÕr ve üyenin siciline iúlenmez.
24.3.2. KÕnama : Üyenin söz ve eyleminin kötü bir úey oldu÷unu ve kendisinin ayÕplandÕ÷ÕnÕn yazÕlÕ olarak bildirilmesidir. KÕnama cezasÕ, Yönetim Kurulu tarafÕndandernek ilan tahtasÕna asÕlÕr ve üyenin siciline iúlenir.
24.3.3. Geçici Olarak Tesislerden UzaklaútÕrma : Bu ceza bir aydan az ve
bir yÕldan çok olmamak üzere, üyenin tesislere girmekten ve imkanlarÕndan
faydalanma haklarÕndan alÕkonulmasÕdÕr. Geçici uzaklaútÕrma cezasÕ Yönetim Kurulu tarafÕndan dernek ilan tahtasÕna asÕlÕr ve üyenin siciline iúlenir.
24.4. CEZALARIN TAKDøRø : Onur Kurulu kendisine intikal eden olayÕn
mahiyetine, taraflarÕn durumuna ve özellikle, derne÷in ahengine ve varlÕ÷Õna
yaptÕ÷Õ etkinin önem derecesine göre yukarÕdaki cezalardan birini Yönetim
Kurulu’na tavsiye yetkisine sahiptir. Hafifletici sebeplerin mevcudiyeti halinde gerekçesini belirtmek suretiyle bir aúa÷Õ derecedeki cezayÕ tavsiye edebilir.
24.5. CEZALARIN KESøNLøöø VE TUTANAKLARI : Onur Kurulu çalÕúmalarÕ, özel tutanaklarla tespit edilir ve bu tutanaklar kurulca imzalanÕr. ÇalÕúma sonunda verilecek tavsiye niteli÷indeki kararlar, tasdikli karar defterine aynen iúlenir ve karara katÕlanlar tarafÕndan imzalanÕr. Yönetim Kurulunca görüúüldükten sonra karara ba÷lanan cezalar kesinleúir.
24.6. KARARLARIN UYGULANMASI : Onur Kurulu’nun tavsiye kararlarÕnÕ Yönetim Kurulu de÷erlendirit, karara ba÷lar, uygular ve gerekli tedbirleri alÕr.
ORTAK HÜKÜMLER
Madde 25 – Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste
üç (3) toplantÕya ya da özürlü olsa dahi bir çalÕúma dönemi içinde düzenlenen toplantÕlarÕn yarÕsÕndan bir fazlasÕna katÕlmadÕklarÕ takdirde kurullardan
ayrÕlmÕú sayÕlÕrlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrÕlan üyenin yerine
ilk sÕradaki yedek üye , bir (1) hafta içinde asil üyeli÷e ça÷ÕrÕlÕr.
KARARLARIN UYGULANMASI
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Madde 26 – Genel Kurulca yapÕlan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu tarafÕndan Yönetim ve Denetleme KurullarÕ ile derne÷in di÷er
organlarÕna seçilen asÕl ve yedek üyelerin ad ve soyadlarÕ, baba adlarÕ, do÷um yeri tarihleri, meslekleri ve adresleri, Dernekler Kanunu ve ilgili yönetmelik gere÷i øl Dernekler Müdürlü÷ü’ne bildirilir.

MALø HÜKÜMLER
ÇALIùMA DÖNEMø VE BÜTÇE UYGULAMASI
Madde 27 – Derne÷in çalÕúma dönemi 1 Ocak’ta baúlar, 31 AralÕk’ta sona
erer. Bütçenin yürürlü÷e girdi÷i 1 Ocak tarihi ile onanmasÕnÕn yapÕldÕ÷Õ genel kurul tarihi arasÕndaki süre içinde yapÕlacak gider harcamalarÕ için yönetimde bulunan yönetim kurulu harcamaya yetkilidir.
DERNEöøN GELøRLERø
Madde 28 – Derne÷in gelirleri aúa÷Õda gösterilmiútir :
28.1. Giriú Ödentisi : Bir defaya özgü olmak üzere her çalÕúma dönemi bütçesinde asil üyeli÷e kabul edilen üyeler için öngörülen tutardÕr. Giriú ödentisinin cinsi, ödeme úartlarÕ ve hangi hesaba yatÕrÕlaca÷Õ Yönetim Kurulu tarafÕndan belirlenir.
28.2. YÕllÕk Ödenti : AsÕl üyeler için her çalÕúma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeli÷e devamÕ süresince ödenmesi zorunlu tutardÕr. Aidatlar her yÕl
Yönetim Kurulu’nca yeniden belirlenir.
28.3. Yararlanma PayÕ : Üyeler, konuklar ve yararlanma konumunda bulunanlar, dernek, lokal ve tesislerden yararlanmak istedikleri takdirde çalÕúma
dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadÕrlar.
28.4. KatÕlma PayÕ : Lokal ve tesislerin yeniden inúasÕ ya da mevcudunda
yapÕlacak de÷iúiklikler için öngörülen proje giderlerini karúÕlamak amacÕyla
çalÕúma dönemi bütçesine konulan tutar olup üyelerden talep edilebilir.
28.5. Dernek taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕyla haklarÕnÕn iúletilmesinden ya da
kiraya verilmesinden sa÷lanan gelirler ile menkul de÷erler gelirleri.
28.6. Her türlü yayÕn ve piyango satÕúlarÕ ile toplantÕ, fuar, gösteri, konser,
spor yarÕúmalarÕ ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelir.
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28.7. Her türlü ba÷Õú, vasiyet ve yardÕmlar ile yardÕm toplama mevzuat hükümleri uyarÕnca sa÷lanacak yardÕmlar.
28.8. OrtaklÕklar ve iktisadi iúletmelerden sa÷lanacak gelirler.
28.9. Dernek mal varlÕ÷Õndan elde edilecek gelirler.
28.10. Bu maddelerde yazÕlÕ ödenti ve paylarÕ ödemeyenlerden alÕnacak
faizler.
28.11. Di÷er gelirler.
Dernek, siyasi partilerden, iúçi ya da iúveren sendikalarÕndan ve mesleki
kuruluúlardan herhangi bir maddi yardÕm kabul edemez ve adÕ geçen
kuruluúlara yardÕm edemez.
GELøR VE GøDER UYGULAMALARINDAKø YÖNTEM
Madde 29 – Derne÷in parasÕ bankalarda saklanÕr. Günlük iúlerin görülebilmesi için kasada yönetim kurulunun alaca÷Õ karar gere÷i kadar para bulunur.
Derne÷in gelir ve gider uygulamalarÕnda aúa÷Õda gösterilen yöntemler uygulanÕr :
29.1.Giriú ödentisi ve yÕllÕk ödenti Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme
úartlarÕ ve takvimine göre tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ayrÕca geciken ödentiler ve paylar için yasal faiz ayarlamalarÕ yapmaya yetkilidir.
29.2. Dernek gelirleri, Dernekler Kanunu yönetmeli÷ine göre bastÕrÕlan ve
tasdik ettirilen alÕndÕ belgeleri ile toplanÕr. Ba÷Õú, yardÕm ve ödentileri toplayacak yetkili ya da yetkililer, Yönetim Kurulu kararÕ ile belirtilir ve øl Dernekler Müdürlü÷ü’ne bildirilir. AlÕndÕ belgesine, ödenti ve ba÷Õú ödeyenin
açÕk kimli÷i yazÕlÕr ve imzalanÕr.
29.3. Giderlere iliúkin harcamalarda fatura, kasa fiúi ya da makbuz alÕnÕr.
Belirtilen belgelerin sa÷lanamadÕ÷Õ ödemelerde harcama belgesi düzenlenir
ve ödemeyi yapan tarafÕndan imzalanÕr.
29.4. AlÕndÕ belgeleri, fatura, makbuz ve harcama belgelerini saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye iliúkin hükümler saklÕ kalmak üzere beú (5) yÕldÕr.
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DEFTERLER
Madde 30 – Dernek, Vergi Usul Kanunu, Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve bunlara iliúkin çÕkarÕlacak yönetmeliklerle düzenlenen defterleri tutar.
Dernekte, tutulmasÕ zorunlu defterler kullanmaya baúlanmadan önce il dernekler müdürlü÷üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanÕlmasÕna sayfalarÕ bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapÕlmaz.
Ancak bilanço esasÕna göre tutulan defterler ile form vya sürekli form yapraklÕ defterlerin, kullanÕlaca÷Õ yÕldan önce gelen son ayda, her yÕl yeniden
tasdik ettirilmesi zorunludur.
30.1. Dernek Üyeleri Defterleri : Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeli÷e giriú
tarihleri, giriú ve yÕllÕk ödenti tahakkuk ve ödemeleri ve üyelikten ayrÕldÕklarÕ tarih bu deftere yazÕlÕr.
30.2. Yönetim Kurulu Karar Defteri : Yönetim Kurulu’nun kararlarÕ tarih ve
sayÕ sÕrasÕyla bu deftere yazÕlÕr ve tüm üyeler tarafÕndan imzalanÕr.
30.3. Gelen ve Giden Evrak KayÕt Defteri : Derne÷e gelen ve giden yazÕ ve
di÷er evraklar tarih ve sayÕ sÕrasÕna göre gereken açÕklamalar yapÕlmak suretiyle bu deftere iúlenir.
30.4.Bilanço EsasÕ Defteri : Dernek adÕna alÕnan paralar, alÕndÕklarÕ yerler,
alÕnma nedenleri ve iliúkin oldu÷u hesaplar, alacaklar, borçlar ve varlÕklÕ
yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri ve kasa defterine iúlenir.
30.5. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Her çalÕúma dönemine iliúkin
bütçenin gelir ve gider çizelgeleriyle bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu
deftere iúlenir.
30.6. Demirbaú Defteri : Derne÷in demirbaú niteli÷indeki taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕ bu deftere iúlenir.
30.7. AlÕndÕ Belgesi Defteri : AlÕndÕ belgelerinin serisi, baúlangÕç ve bitiú no.
larÕ, verildi÷i kiúiler, veriliú ve iade tarihleri ile ilgililerin imzalarÕ bu deftere
kaydedilir.
30.8. Onur Kurulu Karar Defteri.
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DERNEöøN BORÇLANMA USULLERø
Madde 31 – Dernek, genel Kurul kararÕ ile borçlanabilir.
TÜZÜK DEöøùøKLøöø
Madde 32 – Tüzük de÷iúikli÷i genel kurul kararÕ ile yapÕlÕr. Tüzük de÷iúikli÷i ancak genel kurul gündeminde yer almÕúsa veya toplantÕda hazÕr bulunanlarÕn onda birinin (1/10) yazÕlÕ iste÷i üzerine gündeme alÕnarak genel kurulca görüúülebilir. Tüzük de÷iúikli÷inin yapÕlmasÕ için dernek üyelerinin en
az üçte ikisinin (2/3) ilk toplantÕda hazÕr bulunmasÕ gerekir. ølk toplantÕda bu
ço÷unluk sa÷lanamazsa üyeler ikinci toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr økinci toplantÕ katÕlan üyeler ile yapÕlÕr. Ancak, ikinci toplantÕya katÕlan üye sayÕsÕ, yönetim ve
denetim kurullarÕ üye tam sayÕsÕnÕn iki katÕndan az olamaz. Tüzük de÷iúikli÷ine iliúkin karar toplantÕya katÕlanlarÕn üçte ikisinin (2/3) oyu ile alÕnÕr.
DERNEöøN DAöITILMASI
Madde 33 – Derne÷in özellikle da÷ÕtÕlma için ça÷ÕrÕlmÕú bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazÕr bulunaca÷Õ ola÷anüstü genel kurulda, toplantÕya katÕlan üyelerin üçte iki (2/3) oy ço÷unlu÷u ile da÷ÕtÕlabilir.
ølk toplantÕda 2/3 ço÷unluk hazÕr bulunmadÕ÷Õ takdirde ikinci kez toplanmak
üzere genel kurul üyeleri ça÷ÕrÕlÕr. Bu ça÷rÕ üzerine toplanacak üyelerin sayÕsÕ ne olursa olsun, derne÷in da÷ÕtÕlmasÕ konusu görüúülür. Ancak katÕlan
üye sayÕsÕ, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üye tam sayÕlarÕ toplamÕnÕn
iki (2) katÕndan az olamaz. Genel Kurul’da da÷ÕtÕlma kararÕnÕn hazÕr bulunan üyelerin 2/3 oy ço÷unlu÷u ile alÕnmasÕ zorunludur.
KENDøLøöøNDEN DAöILMIù SAYILMA
Madde 34 – Dernek kuruluú ve amaç úartlarÕnÕ kaybetti÷i veya acze düútü÷ü
veya yönetim kurulunun tüzük gere÷ince kurulmasÕna imkan kalmadÕ÷Õ veya
tüzükte belirtilen toplantÕ yeter sayÕlarÕnÕn bulunamamasÕndan dolayÕ üst
üste iki ola÷an genel kurul toplantÕsÕnÕn yapÕlamadÕ÷Õ hallerde kendili÷inden
da÷ÕlmÕú sayÕlÕr.
TASFøYE
Madde 35 – Feshedilen veya kendili÷inden da÷ÕlmÕú sayÕlan derne÷in mal,
para ve sair haklarÕ fesih kararÕnÕ genel kurulca tasfiye esaslarÕ tespit edilerek karara ba÷lanÕr. Derne÷in bütün para, mal ve haklarÕ YÕldÕz Teknik
Üniversitesi VakfÕ’na intikal eder.
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øÇ DENETøM
Madde 36 – Derne÷in yönetim yeri, her çeúit etkinlikleri, defterleri ve hesaplarÕ her zaman denetlenebilir. Denetim sÕrasÕnda görevli memurlar tarafÕndan istenecek her türlü defter, belge ve yazÕlarÕn dernek yetkilileri tarafÕndan gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerlerine ve eklerine girme iste÷inin yerine getirilmesi zorunludur.
TAùINMAZ MAL EDøNME
Madde 37 – Dernek, ikametgahÕ ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan baúka taúÕnmaz mala sahip olamaz. SatÕn alÕnan ba÷Õú veya vasiyet yoluyla derne÷e intikal eden taúÕnmaz mallar dernek adÕna tapuyla tescilinden
itibaren otuz (30) gün içinde “TaúÕnmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirli÷ine bildirir.
CEZAø HÜKÜMLER
Madde 38 – Dernek faaliyetlerini aykÕrÕ amaçlarla yönetmek isteyenler, üye
olmalarÕ kanunen yasaklandÕ÷Õ halde üye olanlar ve bu kiúileri bilerek üyeli÷e kabul edenler, Dernekler Kanunu ile ilgili kanunlara göre cezalandÕrÕlÕr.
HÜKÜM EKSøKLøöø
Madde 39 – Dernek ana tüzü÷ünde hüküm eksikli÷inin bulunmasÕ halinde
Türk Medeni Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanÕr.
YÖNETMELøKLER
Madde 40 – Dernek ana tüzü÷ü hükümleri, Yönetim Kurulu’nun hazÕrlayaca÷Õ ve Genel Kurul’un onaylayaca÷Õ, aúa÷Õdaki yönetmelik hükümleri ile
birlikte uygulanÕr :
40.1. Genel Muhasebe Yönetmeli÷i,
40.2. Personel Yönetmeli÷i,
40.3. Tesis KullanÕm Yönetmeli÷i.
YÜRÜRLÜK
Madde 41 – Bu ana tüzük 26.01.2008 tarihinde yapÕlan Ola÷an Genel Kurul
toplantÕsÕnda kabul edilmiú ve yürürlü÷e girmiútir.
YÜRÜTME
Madde 42 – Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Genel Kurul kararlarÕ
çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
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5.04.04. BøR TEùEKKÜR BELGESø
Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.øsmail YÜKSEK tarafÕndan, derne÷in hizmetlerini de÷erlendirmek ve onurlandÕrmak için hazÕrlayÕp sunmuú oldu÷u
TEùEKKÜR BELGESø içeri÷i aúa÷ÕdadÕr. AyrÕca (boyutlarÕn uyumu sorunu
nedeniyle küçültülerek konulmuú olan) belgenin aslÕ bir sonraki sayfada yer
almaktadÕr.
“ YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
SOSYAL HøZMETLER DERNEöø’NE
Toplumsal geliúmeye ivme kazandÕrmayÕ hedefleyen üniversitemizin üretti÷i
eserlerin en de÷erlisi ve kalÕcÕsÕ olan ö÷rencilerimize destek vermeniz, ülkemizin toplumsal, kültürel ve ekonomik yaúamÕnÕn zenginleúme sürecine katkÕ
da bulunmak ile aynÕ anlamÕ taúÕmaktadÕr.
Bu desteklerinizle, günümüzün yükünü omuzlarÕnda taúÕyan sizler, hayata
yeni atÕlan ve yükünüzü paylaúacak olan gençlerimizin yolculuklarÕna ÕúÕk
tutmaktasÕnÕz. Üniversitemize olan gönül ba÷ÕnÕz sizlere yeni görevler ve sorumluluklar yüklemektedir. YÕldÕzlÕ ö÷rencilerimizin bir destekçisi olarak
sahip oldu÷unuz bütün de÷erleri ve tecrübeyi sevgiyle bütünleútirerek ö÷rencilerimizin maddi ve manevi her türlü zorlu÷u aúmalarÕnda verdi÷iniz destek
her zaman saygÕ, sevgi ve minnetle anÕlacaktÕr.
Bu vesile ile 2010-2011 e÷itim-ö÷retim yÕlÕnda üniversitemizin ilham kayna÷Õ sevgili ö÷rencilerimize sa÷lamÕú oldu÷unuz burs deste÷inden dolayÕ teúekkür eder, saygÕlarÕmÕ sunarÕm.
ømza
Prof.Dr.øsmail YÜKSEK
Rektör
“
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5.04.05. YENø DÖNEM ÇALIùMALARI
KitabÕmÕzÕ oluúturmaya devam etti÷imiz bu süre içinde, kuúkusuz VakÕf ve
Derneklerimiz de kendi alanlarÕndaki çalÕúmalarÕna, hiç hÕz kesmeden devam etmektedirler. Daha güzele ve daha yararlÕ olana ulaúma gayreti içinde
olan bu kuruluúlarÕmÕz, gere÷inde bir araya gelerek ortak oluúumlar yaratabilmektedirler. Bu baúlÕk altÕnda buraya koydu÷um açÕklamalar, 2013 yÕlÕ
baúÕnda, bu kuruluúlarÕmÕzÕn ortak bir amaç için bir araya geldiklerini göstermesi bakÕmÕndan çok anlamlÕdÕr.
Aúa÷Õda sundu÷um açÕklamalar, Derne÷in BaúkanÕ Hamit YILDIRIM tarafÕndan kaleme alÕnmÕútÕr.
“ YSHD Yönetim Kurulu BaúkanÕ’nÕn MesajÕ
YÕldÕz Sosyal Hizmetler Derne÷i (Kulübü) Hisar tesislerini YTÜ’ye kazandÕrmÕútÕr. Tesis okulumuzun tesisidir. Büyüyen ailemiz yeni tesislere layÕktÕr. Görevimiz birlik ve beraberlik içinde sosyal yapÕmÕzÕ geliútirmektir. Bu
güne kadar hizmet edenler baúÕrÕlÕ olmuútur. Yönetim Kurulumuz YTÜ de
eme÷i geçenleri saygÕ ve takdirle anmaktadÕr.
2002 yÕlÕndan itibaren derne÷in hedefi burs vermek, sosyal etkinlik yapmak
ve hisar tesislerine destek vermek olmuútur.
2010-2011 yÕlÕ yönetim kurulu bu hedefi geniúleterek, di÷er vakÕf ve derneklerle birlik ve beraberlik, YTÜ yönetimi ile iúbirli÷i yapmak, yeni sosyal tesisler kurmak, gelirini artÕrmak ve 100. yÕl nedeniyle yeni üyeler kazanmak
úeklinde hedefini geniúletmiútir.
2010-2011 yÕllarÕnda vakÕf ve derneklerle birlik ve beraberlik içinde etkinlikler yapÕlmÕútÕr. 100.yÕl etkinlikleri fÕrsat olmuútur. Bu birlik ve beraberlik
gerçekleúmiútir. 2012-2013 yÕlÕ Yönetim Kurulu, YTÜ VakÕf ve YTÜ Dernek BaúkanlarÕ temsilcilerinden oluúmuútur.
Yine bu oluúum ile yeni bir iktisadi iúletme kurulmuútur. øktisadi iúletmenin
gelirini, vakÕf ve derneklere eúit olarak paylaútÕrma, planlama, harcama ve
bilançosunun yapÕlmasÕnda rektörlükle iúbirli÷i yapÕlmasÕ kararlaútÕrÕlmÕútÕr.
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Öncelikle gelirin artÕrÕlmasÕ için YILDIZ-SEM ile iúbirli÷i yaparak, yapÕlmayan e÷itimleri ilgili kurumlardan izin alarak gerçekleútirmeyi planlamÕútÕr
YTÜ Teknopark kuluçka ofisi için projelere destek vermeyi, ö÷rencilere
burs vermeyi ve yeni sosyal tesisler kurmayÕ hedeflemiútir.
Bu tesisleri bizlere kazandÕran, dernek içinde ve dÕúÕnda hizmet eden tüm
kahramanlara ve tesisi yaúatanlara úükran borçluyuz.
Derne÷imiz kuruluú amacÕ do÷rultusunda, YTÜ mezununa, personeline ve
emeklisine, YTÜ’lü olmayan, akademik çevrelerde saygÕn iú, kültür ve sanat
dünyasÕnda etkili kiúilere de kapÕsÕnÕ açmÕútÕr. Yönetim Kurulumuz sizlerle
birlikte önceki yöneticileri örnek aúmakta, yapÕlan hizmetleri takdirle karúÕlamaktadÕr. YTÜ ailesi büyür ve büyümeye devam edecektir. Biz de bu büyük ailenin layÕk oldu÷u yere gelebilmesi için, derne÷imiz hizmetlerine devam edecektir. Ülkemiz için projeler gerçekleútiren mezunlarÕmÕz, genç nesillere, YTÜ ailesine yeni projeler üretecektir.
BaúarÕ YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nindir. YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ni, bir
YÕldÕz Olarak Görmek bizleri mutlu edecektir.
Hamit YILDIRIM [YSHD Yönetim Kurulu BaúkanÕ]

“

5.04.06. YENø YÖNETøM SÜRECø
YÕldÕz Sosyal Hizmetler Derne÷i (Kulübü)’nün baúlattÕ÷Õ yeni süreç ile ilgili
olarak yapÕlan toplantÕda, 2013-2014 Yönetim Dönemi için seçilen Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin görev da÷ÕlÕmÕ aúa÷Õdaki gibidir :
YÖNETøM KURULU
Hamit YILDIRIM , Baúkan, AsÕl Üye (Rektör DanÕúmanÕ)
Emrah GÜNAY , Baúkan Yrd., AsÕl Üye,
(Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i BaúkanÕ)
Yusuf Süleyman KARADAö , AsÕl Üye, (KOSGEB)
Av.Özgür NOYAN , AsÕl Üye, (Rektör DanÕúmanÕ)
Prof.Dr.Kubilay KUTLU , AsÕl Üye,
(YÕldÕz Koruma ve Yaúatma Derne÷i BaúkanÕ)
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DENETLEME KURULU
Müjdat AKGÜL , AsÕl Üye
M.Sadri EYÜPOöLU , AsÕl Üye, (YTÜ.Mezunlar Derne÷i BaúkanÕ)
Hüseyin SARACOöLU , AsÕl Üye, (YTÜ.VakfÕ Üyesi)
Bu konu hakkÕnda Dernek BaúkanÕ tarafÕndan yapÕlan açÕklamalar bir önceki
alt bölümde yer almÕútÕr. ToplantÕya Rektör Prof.Dr.øsmail YÜKSEK, YTÜ.
Teknopark Yön.Kur.Búk.Erdem BEKTAù da katÕlmÕúlardÕr.
5.04.07. øKTøSADø øùLETMELER
Derne÷in ilgi alanÕ içinde olan ve iúletilmesi konusunda öncelikli katkÕsÕ bulunulan øktisadi øúletmeler, kurulmuú tesislerdir. Bu tesislerin baúÕnda da
YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø HøSARÜSTÜ TESøSLERø
gelmektedir. Bu tesisler ile ilgili ayrÕntÕlÕ bilgiler aúa÷Õda verilecektir. YÕldÕz
yerleúkesinde bulunan ÇATI RESTAURANT ve YILDIZ BAHÇE (BANKET) RESTAURANT de bu iúletme ailesine dahildir. Bu iúletmelerden,
özellikle Hisar Tesisleri için, özel bir statü oluúturulmuú olup, buraya üye olunabilmektedir. Üyelik türleri dernek tüzü÷ünde belirtilmiú ve tanÕmlanmÕú
olup ayrÕca bu üyelere üyelik kartÕ verilmektedir.Bunlardan bir örnek aúa÷Õda görülmektedir.
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Tesislerle ilgili olarak, iletiúim bilgileri aúa÷ÕdadÕr.
HøSARÜSTÜ SOSYAL TESøSLERø
Adres : Rumelihisarüstü Mahallesi Salih Bey Sokak No.6
RumelihisarÕ – øSTANBUL
Telefon : 0 212 2877045 – 0 212 2571700
Faks : 0 212 2571110
Web
: :http://www.yildizhisar.com/

YILDIZ ÇATI RESTAURANT
Adres : YÕldÕz Teknik Üniversitesi Beúiktaú Kampusu,
B Blok, Kat 6 Beúiktaú – øSTANBUL
Telefon : 0 212 3272578 – 0 212 3832019
Faks : 0 212 3272578
e-posta : yildizcatÕ@yildizcati.com
Web : :http://www.yildizcatÕ.com/

YILDIZ BAHÇE RESTAURANT
[BANKET RESTAURANT]
Adres : YÕldÕz Teknik Üniversitesi Beúiktaú Kampusu,
Beúiktaú – øSTANBUL
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 BAùKANIMIZ

HAMøT YILDIRIM
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5.04.08. BAùKANIMIZI TANIYALIM
Dernek BaúkanÕmÕz Hamit YILDIRIM 1957 yÕlÕnda Sivas’ta do÷muútur.
Evli olup iki çocuk babasÕdÕr.
Yaúam boyu yaptÕ÷Õ çalÕúmalar, çalÕútÕ÷Õ kurumlar, aldÕ÷Õ önemli görevler ve
sosyal faaliyetleri, düzenli úekilde aúa÷Õya çÕkarÕlmÕútÕr. BaúkanÕmÕz tarafÕndan verilen bilgilerden yola çÕkarak onu tanÕmaya çalÕúÕyoruz :
E÷itim Süreci :
ølk ö÷retimi : Sivas, Selçuk ølkokulu
Orta ö÷retimi : østanbul, Pendik Lisesi
Lise ö÷retimi : Kartal Lisesi
Yüksek ö÷retimi : øDMMA. ønúaat Fakültesi ; mezuniyeti : 1978
Yüksek Lisans : østanbul Üniversitesi, øúletme Fakültesi Turizm øúletme
øhtisasÕ MBA (1988)
Yüksek Lisans : østanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yön.Org.ve
øúletme Pol. (MS. 1990)
Yüksek Lisans : YÕldÕz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, UlaútÕrma
Anabilim DalÕ (ønúaat Yüksek Mühendisi – 1990)
Askerlik ve Emeklilik Öncesi ÇalÕúmalarÕ
MSB (Milli Savunma BakanlÕ÷Õ)’na ba÷lÕ ønúaat – Emlak’in çeúitli kademelerinde 1979 yÕlÕndan itibaren inúaat mühendisi olarak çalÕútÕ. 1998 yÕlÕnda
kendi iste÷iyle Yüksek Mühendis Yarbay rütbesinden emekli oldu. Hizmet
süresi 20 yÕl fiili ve 25 yÕl itibari olarak hesaplandÕ.
Emeklilik SonrasÕ Mühendislik ÇalÕúmalarÕ :
1.3.1998 – 1.3.2005 tarihleri arasÕnda øBB.ULAùIM Aù. – øBB. BøMTAù
bünyesinde øBB Projeler Daire BaúkanlÕ÷Õ, YatÕrÕm Planlama Müdürlü÷ü
ZPP ve øBB-AKOM da çalÕútÕ.
1.3.2005 – 1.3.2006 tarihleri arasÕnda ALTINYALDIZ Ltd.ù.Tek.Md.olarak
çalÕútÕ.
1.3.2006 – 1.4.2008 tarihleri arasÕnda PM.øMECE Müúavirlikte, øBB.iútiraki
olan BøMTAù, Fatih ve Küçükçekmece ølçeleri Deprem OdaklÕ Kentsel Dönüúüm Projesi çalÕúmalarÕna katÕldÕ.
1.4.2008–1.6.2008 tarihleri arasÕnda MøMART ltd.ù.de Gen. Müd.de çalÕútÕ.
1.6.2008-31.12.2009 tarihleri arasÕnda TMM.Müúavirlikte, øBB.7 Tepe 7
Tünel projesinde çalÕútÕ.
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1.2.2011-1.5.2011 tarihleri arasÕnda Adalar Belediyesi’nde Fen øúleri Md.ve
ømar Md.v.olarak çalÕútÕ.
1.5.2011 tarihinden itibaren YTÜ.de “ønúaat ve yapÕ iúlerinden sorumlu rektör danÕúmanÕ” olarak çalÕúmaktadÕr.
Deprem øle ølgili ÇalÕúmasÕ :
1992 yÕlÕnda Erzincan 3.Or.K.lÕ÷Õ Afet Kontrol Merkezi Amiri,
1999 yÕlÕnda Derince kriz masasÕnda øBB.görevlisi, øBB.Hisar tespit komisyonu görevlisi,
1999-2005 arasÕ øBB.-AKOM danÕúmanÕ,
BunlarÕn dÕúÕnda :
JIBA-øBB. Raporu ; øDMP [østanbul Deprem Master PlanÕ] ve ZPP [Zeytinburnu Pilot Proje] ; Fatih ve Küçükçekmece ølçeleri Deprem OdaklÕ Kentsel
Dönüúüm Projesi çalÕúmalarÕna katÕldÕ. 2004 yÕlÕnda BayÕndÕrlÕk ve øskan
BakanlÕ÷Õ Deprem ùurasÕ üyesi olarak görev yapmÕútÕr.
E÷itmenli÷i :
2002-2010 tarihleri arasÕnda, Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ’na ba÷lÕ okullarda Milli Güvenlik Bilgisi dersi ö÷retmenli÷i yapmÕútÕr. Ders verdi÷i okullar úunlardÕr : østanbul Üniversitesi Konservatuar Lisesi ; Peetevniyal Lisesi ; Fatih
Ahmet Raim Lisesi ; Fener Rum Erkek Lisesi ; Florya Anadolu Lisesi ; KadÕköy Kemal Atatürk Lisesi ; KadÕköy KazÕm øúmen Lisesi ; BostancÕ
Hayrullah Kefo÷lu Lisesi ; SarÕyer Vehbi Koç Lisesi ; Bahçeköy F.K.D. Lisesi ; KadÕköy Özel Irmak Lisesi .
Belgeleri :
Yetkin Mühendis [15Ekim 2007 – TMMOB] ; YapÕ Denetçisi [2007 – Bay.
ve øsk. Bak. 13162] ; Proje Müúaviri [1999 – Bay.ve øsk.Bak.] ; YapÕ Denetim UzmanÕ [2000 – 1053 TMMOB.] ; BinalarÕn Deprem Güvenli÷ini ønceleme [2003 – øTÜ. – ODTÜ. – YÜ. – BÜ.] ; BinarÕn Deprem Güvenli÷ini
økinci Kademe De÷erleme [2007 – ODTÜ.].
Sosyal Faaliyetleri :
TMMOB. - øMO [ønú.Müh.øst.ùb.si] ; TMMB (Türkiye Müh.Mim.Bir.],
AKAY [Ara Kur.Acil Yrd.Der.kurucu üyesi], DSD [Depremle Savaú Derne÷i] , Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi, Fenerbahçeliler VakfÕ KalamÕú Yelken Kulübü Yön.Kur.Üyesi, TBK Caddebostan Türk
BalÕkadamlar Kulübü üyesi, YTÜ.Sosyal Hizmetler Derne÷i Kulübü BaúkanÕ, YTÜ.Mezunlar Derne÷i üyesi, TESUD [T.Em.Sb.lar Der.], OYAK üyesi.
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Yeni oluúumun gerçekleúmesi için bir araya gelen baúkanlarÕmÕz
[AdlarÕ metin içinde geçmektedir]

KitabÕn yazarÕ Prof.Yavuz Aksoy’un, Y.T.Ü.Sosyal Hizmetler Derne÷i
BaúkanÕ Hamit YÕldÕrÕm’Õ ziyaret hatÕrasÕ
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5.05.

YTÜ.SPOR KULÜBÜ
DERNEöø
Kuruluú YÕlÕ : 2010

5.05.01.DERNEöøN KURULUùU
YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde YTÜ.Spor Kulübü Derne÷i 2010 yÕlÕnda
kurulmuútur. Merkezi østanbul’dadÕr. 30 KasÕm 2010 tarihi itibariyle tescili
gerçekleútirilmiú olup, bu tarihte fiilen kurularak faaliyete geçmiútir.

5.05.02.DERNEöøN KURULUù AMACI
Çeúitli spor dallarÕna ait takÕmlarÕn sportif koordinatörlü÷ünü yapmaktÕr. Bu
aynÕ zamanda bu takÕmlarÕn federe olmalarÕnÕ sa÷lamak ve kendilerinin
olmasÕ gereken müsabaka gruplarÕna katÕlÕmlarÕnÕ sa÷lamaktÕr. Nitekim bu
derne÷imiz kurulduktan sonra, basketbol, voleybol ve hentbol amatör branúlarÕnda üniversite takÕmlarÕmÕzÕn liglere katÕlÕmÕ sa÷lanmÕútÕr.

5.05.03.SPORTøF BAùARIMIZ
Bu çalÕúma ve gayretlerin sonunda üniversitemizin Hentbol TakÕmÕ 20102011 sezonunda østanbul Bölgesel Hentbol Ligi’ne katÕlmÕú ve ligi 2.sÕrada
bitirerek büyük bir baúarÕ kazanmÕútÕr.
Hentbol Federaqsyonu tarafÕndan 2011-2012 sezonunda birinci lig B klasmanÕna kabul edilen hentbol takÕmÕmÕz, bu sezonu da lig ikincisi olarak tamamlamÕú ve play-off grubuna katÕlmaya hak kazanmÕútÕr.

5.05.04.DERNEöøN KURUCU ÜYELERø
YTÜ.Spor Kulübü Derne÷i, aúa÷Õda adlarÕnÕ andÕ÷ÕmÕz üyeler tarafÕndan kurulmuútur :
Prof.Dr.øsmail YÜKSEK
Prof.Dr.Mesut GÜNER
Prof.Dr.Hayrullah AöAÇCIOöLU
Prof.Dr.Ahmet KOYUN
Prof.Dr.Mehmet Emin BøRPINAR
Yrd.Doç.Dr.Mustafa Ümit GÜMÜùAY

176
Yrd.Doç.Dr.Ali KOÇAK
Ahmet TURGUT
Olcay AKGÜL
Özcan SADIÇ
øsmail GÜNAL

5.05.05.GEÇøCø YÖNETøM KURULU
Kuruluúunu tamamlayan dernek ilk genel kurul toplantÕsÕnÕ yaparak, yönetim ve denetim kurulunu oluúturmuútur. Bu toplantÕ sonunda seçimle oluúan
yönetim kurulu aúa÷Õda adlarÕ yazÕlÕ üyelerden oluúmuútur. Kurul üyeleri
aralarÕnda görev paylaúÕmÕ yaparak göreve baúlamÕúlardÕr.
Geçici Yönetim Kurulu
Baúkan :
Mustafa Ümit GÜMÜùAY
Baúkan YardÕmcÕsÕ : Hayrullah AöAÇCIOöLU
Genel Sekreter :
Ali KOÇAK
Sayman :
Ahmet TURGUT
Teknik Sorumlu :
Ahmet KOYUN
Üye :
ølkay Özkan ÖZDEMøR
Üye :
Mehmet Emin BøRPINAR

5.05.06.øLK YÖNETøM KURULU
Dernek 13.12.2010 tarihinde Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’nÕ yaparak kendi tarihinin ilk Yönetim Kurulu’nu seçmiú oluyordu. Seçimle iú baúÕna gelen
Yönetim Kurulu úöyle oluúmuútu :
Baúkan :
Mustafa Ümit GÜMÜùAY
Baúkan YardÕmcÕsÕ : Ahmet KOYUN
Genel Sekreter :
Ali KOÇAK
Sayman :
Ahmet TURGUT
Teknik Sorumlu :
Onur ÇETøN
Üye :
Mehmet Emin BøRPINAR
Üye :
Hakan KARATAù

5.05.07.øKøNCø DÖNEM YÖNETøM KURULU
øki yÕllÕk görev süresini tamamlayan (tamamlamak üzere olan) ilk yönetim
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kurulu, Dernek Genel Kurulu’nu 25 Nisan 2012 tarihinde toplayarak økinci
Ola÷an Genel Kurul ToplantÕsÕ’nÕ gerçekleútirmiútir. Bu toplantÕda Yönetim Kurulu yeniden belirlenmiú ; seçilen yeni üyeler aralarÕnda görev paylaúÕmÕ yaptÕktan sonra økinci Dönem Yönetim Kurulu úu úekilde oluúmuútur :
Baúkan :
Baúkan YardÕmcÕsÕ :
Genel Sekreter :
Sayman :
Teknik Sorumlu :
Üye :
Üye :

Ahmet TURGUT
Hakan KARATAù
Muhammed Atilla SEVøM
Ali KOÇAK
AydÕn øÇTEN
Ahmet KOYUN
Mehmet Emin BøRPINAR

Bu yönetim kurulu halen göreve devam etmektedir.
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YTÜMED BaúkanlarÕna Rektörümüz SayÕn Prof.Dr.øsmail YÜKSEK
tarafÕndan plaketlerinin verilmesi töreni
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5.06.

YTÜ MEZUNLAR DERNEöø
[YTÜMED]
Kuruluú YÕlÕ : 1996

5.06.01. DERNEöøN KURULUùU
Dernek 1996 yÕlÕnda, østanbul’da, YÕldÕz Teknik Üniversitesi mezunu olan
ve adlarÕnÕ aúa÷Õda andÕ÷ÕmÕz giriúimci kiúilerin çaba ve çalÕúmalarÕ sonucunda kurulmuútur.

5.06.02. DERNEöøN KURULUù AMACI
Derne÷in kuruluú amacÕ úöyle açÕklanmÕútÕr :
“ YÕldÕz Teknik Üniversitesi mezunlarÕ arasÕndaki dayanÕúmayÕ sa÷lamak ve
arttÕrmak, mezunlar ile üniversite arasÕndaki iletiúimi kuvvetlendirmek, mezunlarÕn birbirleriyle sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda fikir alÕúveriúinde
bulunmalarÕna yardÕmcÕ olmak, mezunlarÕn sorunlarÕyla ilgilenmek, Türkiye
de yüksek e÷itimin her yönü ile geliúmesini sa÷lamak, YÕldÕz Teknik Üniversitesi ismi ile faaliyet gösteren di÷er dernek, vakÕf ve kuruluúlarla temas ve
iúbirli÷i içinde bulunmak ve gerekti÷inde bu kuruluúlarÕn çalÕúmalarÕna katÕlmaktÕr. “

5.06.03. KURUCU ÜYELER
Derne÷in kuruluúunda görev yapmÕú olan üyelerin adlarÕ aúa÷ÕdadÕr :
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Yaúar BÜYÜKÇETøN
Zübeyde ALKIù
ù.Gürhan SAATÇøOöLU
Hayri BAùOL
øbrahim ùENOL
Nergis ARSU
Füsun YILMAZ

5.06.04. YÖNETøM KURULLARI
1996 yÕlÕnda göreve baúlayan Geçici Yönetim Kurulu, kurucu üyelerden oluúuyordu. Bu baúlangÕç süreci, derne÷e üye kazandÕrmak ve kurulu bir düzen kurmak çalÕúmalarÕyla geçmiútir.1997 yÕlÕ içinde ola÷an genel kurul toplantÕsÕ yapÕlmÕú ve seçimle gelen yeni yönetim kurulu görevi devralmÕútÕr.
øki yÕllÕk yönetim dönemleri olarak düzenlenen bu çalÕúma sürecinde oluúan
yönetim kurullarÕ ve bu kurullarda görev alan üyelerin adlarÕ aúa÷ÕdadÕr :
1.Yönetim Dönemi [9 KasÕm 1997 – 30 MayÕs 1999]
Baúkan : Yaúar BÜYÜKÇETøN
2.Baúkan : Zübeyde ALKIù
Genel Sekreter : ù.Gürhan SAATÇøOöLU
Sayman : Hayri BAùOL
Üye : øbrahim ùENOL
Üye : Füsun YILMAZ
Üye : Murat F. SAYAR
Üye : Göksel KøSANCAK
Üye : Ayúe COùTURAN
Üye : øbrahim ESKøCøOöLU
2.Yönetim Dönemi [30 MayÕs 1999 – 26 MayÕs 2001]
Baúkan : Yaúar BÜYÜKÇETøN
2.Baúkan : Zübeyde ALKIù
Genel Sekreter : Ayúe COùTURAN
Sayman : Hayri BAùOL
Üye : Mehmet ATAøBøù
Üye : Cengiz Güçer HAMùøOöLU
Üye : Mustafa SÖZER
Üye : Arzu KIZILOK
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3.Yönetim Dönemi [26 MayÕs 2001 – 24 MayÕs 2003]
Baúkan : Yaúar BÜYÜKÇETøN
2.Baúkan : Arzu KIZILOK
Genel Sekreter : Nur URFALIOöLU
Sayman : F. Neúe MERDøNLER
Üye : Tankut GÜNDOöAR
Üye : K. Berke ERCAN
Üye : Nilgün ùENCAN
Üye : Murat f. SAYAR
Üye : Mustafa SÖZER
Üye : Mehmet ATAøBøù
Üye : M. Tolga ÖZDEMøR
Üye : Numan ùAHøN
Üye : Behçet Murat TÜREN
4.Yönetim Dönemi [24 MayÕs 2003 – 28 MayÕs 2005]
Baúkan : Behçet Murat TÜREN
2.Baúkan : Murat ERDAL
Genel Sekreter : Nur URFALIOöLU
Sayman : Mehmet ATAøBøù
Üye : Arzu KIZILOK
Üye : Ali Erdem KOÇAN
Üye : K. Berke ERCAN
Üye : O. Suat TOPTAù
Üye : A. Murat KURTAY
Üye : Güngör LAL
Üye : Gökhan YALINAY
Üye : Tankut GÜNDOöAR
Üye : Necmi CAN
5.Yönetin Dönemi [28 MayÕs 2005 – 16 Haziran 2007]
Baúkan : Behçet Murat TÜREN
2.Baúkan : Ali Erdem KOÇAN
Genel Sekreter : Engin ÖZKAN
Sayman : Mustafa SÖZER
Üye : Bülent OVACIK
Üye : Baykal HANCIOöLU
Üye : Engin TAù
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Üye
Üye
Üye
Üye

:
:
:
:

Arzu KIZILOK
K. Berke ERCAN
Cem KORÇALø
Nazmi BAYAR

6.Yönetim Dönemi [16 Haziran 2007 – 30 MayÕs 2009]
Baúkan : Mustafa SÖZER
2.Baúkan : Ali Erdem KOÇAN
Genel Sekreter : Ayúe COùTURAN
Sayman : Kemal ÖZDEMøR
Üye : Sadettin ÇOK
Üye : Tahir ÇøL
Üye : øhsan Yaúar MUNøSER
Üye : Engin TAù
Üye : Mehmet ATAøBøù
Üye : Ahmet GÜVENMAN
Üye : Medet TURAN
Üye : Baykal HANCIOöLU
7.Yönetim Dönemi [30 MayÕs 2009 – 29 MayÕs 2011]
Baúkan : Mustafa SÖZER
2.Baúkan : M.Sadri EYÜPOöLU
Genel Sekreter : Gültekin GEREK
Sayman : øbrahim ERYILMAZ
Üye : Kemal AKYILDIZ
Üye : Josef CEMAL
Üye : Sadettin ÇOK
Üye : Vedat TOSUNOöLU
Üye : Okan KIZILBEY
Üye : Tahir ÇøL
Üye : Kemal ÖZDEMøR
Üye : Leyla MERSøN
Üye : Taylan ÖCALAN
8.Yönetim Dönemi [29 MayÕs 2011 - ... ]
Baúkan : M.Sadri EYÜPOöLU
2.Baúkan : Hürriyet Kubat BAYIR
Genel Sekreter : Murat ZORLU
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Sayman
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Gültekin GEREK
Taylan ÖCALAN
Tolga YOLCU
øsmail AKYILDIZ
Ramazan ÇETøNKAYA
Muhammed Atilla SEVøM
Rüútü UÇAN
Okan KIZILBAY
Cüneyt YøöøT
Josef CEMAL

BAùKANLARIMIZ

YAùAR BÜYÜKÇETøN
[1996 – 2003]

BEHÇET MURAT TÜREN
[2003 – 2007]

MUSTAFA SÖZER

M.SADRø EYÜBOöLU

[2007 – 2011]

[2011 - ...]
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5.06.05. DERNEK TÜZÜöÜ
Madde 1 – Derne÷in adÕ : YÕldÕz Teknik Üniversitesi Mezunlar Derne÷i
olup, genel merkezi østanbul’dadÕr. Derne÷in kÕsaltÕlmÕú adÕ : YTÜMED’dir.
Faaliyet alanÕ : ülke genelinde, yurt içi ve dÕúÕnda faliyet gösterir. ùube ve
temsilcilikler açabilir.
DERNEöøN AMACI

Madde 2 – Derne÷in amacÕ : YÕldÕz Teknik Üniversitesi mezunlarÕ arasÕndaki dayanÕúmayÕ sa÷lamak ve arttÕrmak, mezunlar ile üniversite arasÕndaki
iletiúimi kuvvetlendirmek, mezunlarÕn birbiriyle sosyal, kültürel ve mesleki
alanlarda fikir alÕúveriúinde bulunmalarÕna yardÕmcÕ olmak, mezunlarÕn sorunlarÕyla ilgilenmek, Türkiye’de yüksek e÷itimin her yönü ile geliúmesini
sa÷lamak, YÕldÕz Teknik Üniversitesi ismi ile faaliyet gösteren di÷er dernek,
vakÕf ve kuruluúlarla temas ve iúbirli÷i içinde bulunmak ve gerekti÷inde bu
kuruluúlarÕn çalÕúmalarÕna katÕlmaktÕr.
DERNEöøN ÇALIùMA KONULARI VE ÇALIùMA BøÇøMø

Madde 3 – Derne÷in çalÕúma konularÕ ve çalÕúma biçimi aúa÷Õda belirtilmiútir :
3.1. MezunlarÕn, YÕldÕz Teknik Üniversitesi yönetimi ve kendi aralarÕndaki
iletiúimi sa÷lamak ve geliútirmek,
3.2. Üyelerini arkadaúlÕk, dostluk ve karúÕlÕklÕ anlayÕú ba÷larÕ ile birleútirmek, sevgi ve saygÕya dayalÕ iliúkileri geliútirmek,
3.3. Üyelerin sosyal, kültürel, moral ve mesleki kalkÕnmasÕnda katkÕda
bulunmak,
3.4. Sosyal ve sportif nitelikli e÷itim, e÷lenme ve dinlenme ile boú zamanlarÕ de÷erlendirici etkin çalÕúmalar yapmak,
3.5. Amaç ve çalÕúma konularÕnÕ gerçekleútirecek kaynaklarÕ sa÷lamak üzere iktisadi giriúimlerde bulunmak,
3.6. Yeni üyelerin alÕnmasÕnÕ özendirir ve yasalar ile ana tüzük hükümleri
uyarÕnca AsÕl, Fahri ve Onursal üye kaydeder,
3.7. Amaç ve çalÕúma konularÕ do÷rultusunda YÕldÕz Teknik Üniversitesi ile
Derne÷in kamuoyunda yeterince tanÕnmasÕna ve saygÕnlÕ÷ÕnÕn korunmasÕna
çalÕúÕr,
3.8. Topluma ve özellikle YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ne yararlÕ olacak hizmeti ve projeleri geliútirir, uygular ve baúarÕlÕ olan ö÷renci ve üyeleri ödüllendirir,
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3.9. Amaç ve çalÕúma konularÕnÕ gerçekleútirecek mali kaynaklarÕ sa÷lar, geliútirilecek her türlü hizmet projeleri ile çalÕúmalarÕ uygular, yönetmek ve /
veya iúletmek üzere ortaklÕklar, iktisadi iúletmeler ve vakÕflar kurar,
3.10. ølgili BakanlÕk izni ile, ulusal ve uluslararasÕ konferanslar, sempozyumlar, paneller, açÕk oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler,
konserler, spor ve benzeri yarÕúmalar düzenler,
3.11. Milli E÷itim BakanlÕ÷Õ izni ve YÕldÕz Teknik Üniversitesi ile birlikte
meslek kurslarÕ düzenleyip, sertifika verir,
3.12. Dernek içinde oluúturulacak komiteler ya da konularÕnda uzman kiúiler
aracÕlÕ÷Õyla amaç ve çalÕúma konularÕnda incelemeler ve araútÕrmalar yaptÕrÕr
3.13. Yerleúim yeri ile amaç ve çalÕúma konularÕ için gerekli arsa, bina,
kamp, kulüp, sosyal tesisler gibi taúÕnmaz mallarÕ satÕn alÕr ve satar, üzerine
her türlü haklarÕ koydurabilir, kiraya verebilir, iúletebilir, her türlü inúaatÕ
yaptÕrabilir, taúÕnÕr menkul de÷erler ve haklar alabilir,
3.14. Broúür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayÕnlar ve da÷ÕtÕr,
3.15. ølgili BakanlÕk izni ile yurt içi ve yurt dÕúÕ her türlü gezi düzenler ya da
düzenletir,
3.16. Her türlü hediyelik, tanÕtÕcÕ ve e÷itici eúyalar yaptÕrÕr ve da÷ÕtÕr,
3.17. YardÕm Toplama Kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak ba÷Õú ve yardÕm alÕr, ba÷Õú ve yardÕmlarda bulunur,
3.18. Dernek yukarÕda belirtilen çalÕúmalarÕ ve di÷er faaliyetlerini yaparken
hiçbir úekilde siyasetle u÷raúmaz, Dernekler Kanunu’nun yasakladÕ÷Õ bütün
durum ve faaliyetlerden kaçÕnÕr.
ÜYELøK TÜRLERø

Madde 4 – Derne÷in üç tür üyeli÷i vardÕr :
4.1. AsÕl Üyelik : Kuruluúundan bu yana YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin her
hangi bir bölümünden (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) mezun
olanlar derne÷in asÕl üyesi olabilirler.
4.2. Fahri Üyelik: YÕldÕz Teknik Üniversitesi mezunu olmak úartÕ aranmaksÕzÕn YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde kadrolu ö÷retim elemanlarÕ, YÕldÕz
Teknik Üniversitesi’ndeki görevleri devam etti÷i sürece, fahri üyeli÷e kabul
edilebilirler. Ancak YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde en az beú (5) yÕl kadrolu
görev yapanlarÕn fahri üyelikleri ömür boyu devam eder.
4.3. Onursal Üyelik : Ülkeye, YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ne ya da dernek
amaç ve çalÕúma konularÕna etkin ve önemli hizmetleri veya katkÕlarÕ olan
kiúilere, üyeler toplulu÷u arasÕnda bulunmasÕnda yarar görülen, yönetim
kurulu onayÕ ile Onursal Üye seçilebilirler.
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4.4. Fahri ve onursal üyelerin üyelik iúlemleri asÕl üyelik ile aynÕdÕr. Fahri
ve onursal üyeler toplantÕlara katÕlÕp söz alabilirler ancak organlarda görev
alamaz ve oy kullanamazlar. Kendilerinden üye giriú ve yÕllÕk ödenekleri
alÕnmaz.
ÜYELøK KOùULLARI
Madde 5 – Üyelik koúullarÕ aúa÷Õda belirtilmiútir :

5.1. Medeni haklarÕ kullanmaya sahip olmak,
5.2. Kamu haklarÕndan yasaklanmamÕú bulunmak,
5.3. Yüz kÕzartÕcÕ suçlardan veya dernekler kanununun kurulmasÕnÕ yasakladÕ÷Õ dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarÕndan birinden kesin hüküm giymemiú bulunmak,
5.4. A÷Õr hapis cezasÕna çarptÕrÕlmamÕú olmak,
5.5. Yönetim Kurulu’nun tespit etti÷i giriú ödene÷i ve genel kurulca belirlenen yÕllÕk aidat ödene÷i ile dernek tüzü÷üne uymayÕ kabul etmek.
Üyelik, iki dernek üyesinin teklifi, üyelik komitesinin önerisi ve yönetim
kurulu kararÕ ile kesinleúir.
ÜYELøK øùLEMLERø

Madde 6 – Üyelik koúullarÕnÕ taúÕyan adaylarÕn derne÷e kabullerinde aúa÷Õdaki kural ve yöntemler uygulanÕr :
6.1. AdayÕn üyelik formunu doldurup imzalamasÕ ve ekleri ile birlikte Dernek Yönetim Kurulu BaúkanlÕ÷Õ’na sunmasÕ,
6.2. Üyelik formunun dernek yönetim kurulu baúkanlÕ÷Õnca alÕndÕ÷Õ tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araútÕrma ve incelemenin yapÕlarak
kabul ya da red edildi÷ine iliúkin cevabÕn verilmesi, ÷yeli÷e kabulü bildiren
yazÕ ile on beú (15) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,
6.3. AdayÕn belirtilen süre içinde, yükümlülüklerini yerine getirmesinden
sonra, dernek üye defterine kimli÷inin iúlenmesi ve üye kimlik belgesinin
verilmesi,
6.4. YÕldÕz Teknik Üniversitesi MezunlarÕ, mezun olduklarÕ yÕl istedikleri
takdirde, giriú aidatÕ ve yÕllÕk aidat ödemeksizin, iki (2) yÕl süresince
YTÜMED’e üye olma hakkÕna sahiptirler. Ancak bu üyeler, yönetim kurulu
tarafÕndan belirlenen kimlik bedeli ödemekli yükümlüdürler. Bu üyeler ikinci yÕlÕn sonunda yÕllÕk ödentilerini dernek tüzü÷ünün 33.maddesinde belirtilen úekilde ödemekle yükümlüdürler. Üyelik iste÷inin reddine iliúkin Dernek
Yönetim Kurulu kararÕ kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.
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ÜYELøKTEN AYRILMA

Madde 7 – Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrÕlma dile÷iyle sona erer. Her
üye diledi÷i anda, Yönetim Kurulu BaúkanlÕ÷Õ’na yazÕlÕ olarak ayrÕlma iste÷ini bildirmekle üyelikten ayrÕlmÕú sayÕlÕ. Ancak bu üyelerin mali sorumluluklarÕ, yasal nedenlerle ayrÕlanlarÕn, yasal nedenin oluúum tarihinde, di÷erlerinin ise ayrÕlma dile÷inin yapÕldÕ÷Õ hesap döneminin sonunda biter ve
kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma paylarÕ tam olarak alÕnÕr.
ÜYELøKTEN ÇIKARILMA

Madde 8 – 8.1. Ödentilerini ödemedikleri için üstüste iki ola÷an genel kurul
toplantÕsÕna katÕlamayanlar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarÕna uymayanlar, Dernek amaçlarÕnÕn gerçekleútirilmesini ve çalÕúmalarÕnÕn yürütülmesini zorlaútÕranlar, yetkisi olmaksÕzÕn derne÷i sorumluluk altÕna sokanlar ve dernek yönetmeliklerine aykÕrÕ davrananlarÕn durumu <yönetim Kurulu tarafÕndan incelenir. Gerekirse savunmalarÕ alÕnÕr ve varÕlacak sonuca göre uyarÕda bulunulabilir.
8.2. Dernekten çÕkanlar ve çÕkarÕlanlar, dernek çalÕúmalarÕ ve varlÕ÷Õ üzerinde hak ileri süremezler.
ÜYELøKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA øLøùKøN øùLEMLER

Madde 9 – Üyelikten ayrÕlma ve çÕkarÕlmaya iliúkin iúlemler aúa÷Õda belirtilmiútir :
9.1. Üyelik sÕfatÕ sona eren üyenin “ Dernek Üye Defteri”ndeki kaydÕ derhal
silinir.
9.2. Ölen üye dÕúÕnda, ayrÕlan ya da çÕkarÕlan üyenin ödentileri, yararlanma
veya borçlarÕ ödenmedi÷i takdirde Yönetim Kurulu yasal yollara baúvurur.
9.3. Ölen üyenin varsa eúi, ölüm tarihini izleyen bir yÕl içinde, baúvurmasÕ
durumunda aile konumuna kabul edilir.
TESøSLERDEN YARARLANMA

Madde 10. Üyeler ve üyelerin belirtilen aile bireyleri ve üyelerin konuklarÕ
derne÷in tüm tesislerinden, özel yönetmeliklerinde öngörülen koúullar çerçevesinde yararlanma hakkÕna sahiptirler. Üyeler dÕúÕndaki kiúilerin yararlanma konumlarÕ aúa÷Õda gösterilmiútir :
10.1. Aile Konumu : Üye eúi ile on sekiz (18) yaúÕndan küçük çocuklarÕ ve
ölen üyenin eúi baúvuru üzerine Yönetim Kurulu kararÕ ile aile konumuna alÕnÕrlar. 18 yaúÕndan küçük çocuklarla ortaö÷retim ö÷rencilerinin tesislerden
yararlanmalarÕ ve çalÕúmalara katÕlmalarÕ veli ya da vasilerin yazÕlÕ izinlerine
ba÷lÕdÕr.
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10.2. Üyelerin birlikte olduklarÕ konuklarÕ, lokal ve tesislerden yararlanabilirler. Yararlanma konumlarÕna giren kiúiler, tesislerin yönetmeliklerinde
gösterilen yararlanma paylarÕnÕ ödemek ve üyelerin sorumluluklarÕna iliúkin
hükümlere aynen uymak zorundadÕrlar.
DERNEöøN ORGANLARI VE GÖREVLERø

Madde 11 – Derne÷in organlarÕ úunlardÕr :
11.1. Merkez Genel Kurulu,
11.2. Merkez Yönetim Kurulu,
11.3. Merkez Denetleme Kurulu,
11.4. Merkez DanÕúma Kurulu,
11.5. Merkez Onur Kurulu,
11.6. ùube kurulmasÕ halinde, úubelerin genel, yönetim, denetleme ve
danÕúma kurullarÕ.
MERKEZ GENEL KURULU

Madde 12 – Merkez Genel Kurulu, derne÷in en yetkili ve en üst organÕdÕr.
Genel Kurul toplantÕ tarihinden en az üç (3) gün önce kayÕt olan ve aidat
borcu bulunmayan asÕl üyelerden oluúur. Ola÷an Genel Kurul, iki yÕlda bir
MayÕs ayÕ içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanÕr. Kuruluúunu yapmÕú olan úubeler genel kurulda en az üç (3) delege, en
fazla asÕl üye sayÕsÕnÕn % 10 u oranÕnda katÕlÕmda bulunabilirler. ølk toplantÕda genel kurula katÕlma hakkÕ olan asÕl üyelerin yarÕdan fazlasÕnÕn bulunmasÕ zorunludur.
Madde 13 – Yönetim Kurulu, dernek tüzü÷üne göre genel kurula katÕlma
hakkÕ bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katÕlma hakkÕ bulunan üyeler, en az on beú (15) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir
gazetede ilan edilmek veya yazÕlÕ ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr. Bu ça÷rÕda ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebiyle toplantÕ yapÕlamazsa, ikinci toplantÕnÕn hangi gün, saat ve yerde yapÕlaca÷Õ da
belirtilir. ølk toplantÕ ile ikinci toplantÕ arasÕndaki süre yedi günden az, altmÕú günden fazla olamaz. ToplantÕ, ço÷unluk sa÷lanamamasÕ sebebinin dÕúÕnda baúka bir nedenle geri bÕrakÕlÕrsa, bu durum geri bÕrakma sebepleri de
belirtilmek suretiyle, ilk toplantÕ için yapÕlan ça÷rÕ usulüne uygun olarak
üyelere duyurulur. økinci toplantÕnÕn geri bÕrakma tarihinden itibaren en geç
altÕ ay içinde yapÕlmasÕ zorunludur. Üyeler, ikinci toplantÕya, birinci fÕkrada
belirtilen esaslara göre yeniden ça÷ÕrÕlÕr. Genel Kurul toplantÕsÕ, bir defadan
fazla geri bÕrakÕlamaz.
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GENEL KURUL TOPLANTI øLKELERø

Madde 14 – Genel Kurul toplantÕlarÕnda, aúa÷Õda gösterilen ilkeler uygulanÕr.
14.1. Genel Kurul’a katÕlacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen “Genel
Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adlarÕ karúÕsÕna imza koyarak toplantÕya girerler. ømzalanan listeye göre Genel Kurul’a katÕlan üyeler sayÕsÕ ile toplantÕ
yeter sayÕsÕ, Yönetim Kurulu BaúkanÕ ve Sekreter tarafÕndan imzalanan bir
tutanakla saptanÕr.
14.2. Genel Kurul, sekreterin, ço÷unlu÷un sa÷landÕ÷ÕnÕ belirten tutana÷Õ
okumasÕndan sonra Yönetim Kurulu BaúkanÕ ya da Baúkan YardÕmcÕsÕ tarafÕndan açÕlÕr ve Genel Kurul’u yönetmek için bir divan baúkanÕ, bir divan
baúkan yardÕmcÕsÕ ve iki divan sekreteri seçilir.
14.3. Genel Kurul gündemindeki maddeler görüúülür. Ancak toplantÕya katÕlan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafÕndan yazÕlÕ olarak görüúülmesi istenilen ve mevcut gündem maddeleri ile iliúkili maddelerin gündeme konulmasÕ zorunludur.
14.4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkÕ olup oyunu kendisi kullanmak
zorundadÕr.
14.5. Genel kurulda karar yeter sayÕsÕ katÕlanlarÕn yarÕdan bir fazlasÕdÕr. Ancak ana tüzük de÷iúikli÷i ve derne÷in kapatÕlmasÕna iliúkin kararlarda ilgili
maddelerdeki yeter sayÕlarÕ aranÕr.
OLAöANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 15 – Ola÷anüstü Genel Kurul, ola÷an genel kurul gündemi dÕúÕndaki
zorunlu durumlarda, aúa÷Õda gösterilen baúvuru ve kararlar uyarÕnca, Yönetim Kurulu tarafÕndan en geç bir ay içinde toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr.
15.1. Dernek üye sayÕsÕnÕn beúte biri (1/5)nin aynÕ konu için yapacaklarÕ yazÕlÕ ve imzalÕ baúvuru,
15.2. Yönetim Kurulu’nun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy ço÷unlu÷uyla alaca÷Õ karar,
15.3. Denetleme kurulunun dernek hesap ve iúlemleri ile ilgili olarak oybirli÷iyle alaca÷Õ karar.
Ola÷anüstü Genel Kurul toplantÕsÕ ola÷an genel kurul toplantÕlarÕndaki yöntem ve ilkelere göre yapÕlÕr ve sadece toplantÕya neden olan konunun üzerinde görüúülüp karar alÕnÕr.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKøLERø

Madde 16 – Genel Kurul, derne÷in en yetkili karar organÕ olup, görev ve
yetkileri aúa÷Õda belirtilmiútir :
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16.1. Türk yasalarÕ ile derne÷in amaç ve çalÕúma konularÕna iliúkin gerekli
kararlarÕ almak,
16.2. ÇalÕúma dönemi, çalÕúma programÕ ile yÕllÕk bütçe yönetmeli÷i, gelir
ve gider çizelgelerini görüúüp onaylamak,
16.3. ÇalÕúma dönemi yönetim ve denetleme kurullarÕ asÕl ve yedek üyelerini seçmek,
16.4. Geçen çalÕúma dönemine iliúkin yönetim kurulu çalÕúma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini, denetim kurulunun denetim raporunu
görüúüp onaylamak ; Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,
16.5. Dernek ana tüzü÷ünün de÷iútirilmesine iliúkin Yönetim Kurulu kararlarÕna karúÕ yapÕlan itirazlarÕ karara ba÷lamak,
16.6. Yönetim Kurulu’nun onaya sundu÷u yönetmelikleri görüúüp karara
ba÷lamak,
16.7. Dernek üyeli÷inden çÕkarÕlanlarÕn, yönetim kurulu kararlarÕna karúÕ
yapÕlan itirazlarÕnÕ karara ba÷lamak,
16.8. Derne÷e taúÕnmaz mal alÕnmasÕ ya da satÕlmasÕ konularÕnda Yönetim
Kurulu’na yetki vermek,
16.9. Derne÷in uluslararasÕ çalÕúmada bulunmasÕ, yurt dÕúÕndaki kuruluúlara
katÕlmasÕ ya da bunlarla iúbirli÷inde olmasÕ, kurulmuú ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katÕlmasÕ ya da ayrÕlmasÕ yönünde Yönetim Kurulu
önerileri hakkÕnda karar almak,
16.10. Derne÷in kapatÕlmasÕna ve mal varlÕ÷ÕnÕn da÷ÕtÕlmasÕna karar vermek
16.11. Yasalarda ya da dernek ana tüzü÷ünde, Genel Kurul’da yapÕlmasÕ
belirtilen görevleri yerine getirmek,
16.12. Derne÷in úubelerinin açÕlmasÕna ; yetkilerinin saptanmasÕna karar
vermek.
YÖNETøM KURULU

Madde 17 – Derne÷in yetkili yönetim organÕ Yönetim Kurulu’nun oluúum
biçimi ve çalÕúma ilkeleri aúa÷Õda belirtilmiútir :
17.1. Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiú dokuz (9) asÕl üye ile yedi (7) yedek üyeden oluúur,
17.2. Yedek üyeler, boúalan asÕl üyeliklerin yerlerini alÕrlar. Yönetim Kurulu
üye sayÕsÕ, boúalmalar nedeniyle, yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam
sayÕsÕnÕn yarÕsÕndan aúa÷Õya düúerse, yeniden seçim için Genel Kurul bir ay
içinde toplantÕya ça÷rÕlÕr,
17.3. Yönetim Kurulu, seçildi÷i Genel Kurul toplantÕsÕndan baúlamak üzere
iki (2) yÕl süre ile görev yapar,
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17.4. Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyece÷i ilk
toplantÕda bir Baúkan, bir Baúkan YardÕmcÕsÕ, bir Sekreter ve bir Sayman
seçer. Yönetim Kurulu’nun di÷er üyeleri, saptanacak konu ve görevlere göre
görevlendirilirler.
17.5. Yönetim Kurulu en az altÕ (6) üye ve Baúkan veya Baúkan YardÕmcÕsÕ
hazÕr bulunarak her ay ola÷ahn olarak toplanÕr ve gerekti÷inde ola÷anüstü
toplantÕ yapabilir. Kararlar oy çoklu÷u ile alÕnÕr, eúitlik halinde baúkanÕn oyu
iki oy sayÕlÕr. Geçerli özürü olmadan Yönetim Kurulu toplantÕlarÕna üst üste
üç defa katÕlmayan üye, yönetim kurulundan çÕkmÕú sayÕlÕr ve yerine ilk
yedek üye alÕnÕr.
YÖNETøM KURULUNUN GÖREV VE YETKøLERø

Madde 18 – Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aúa÷Õda belirtilmiútir :
18.1. Yasalar ve ana tüzük hükümleri ile amaç ve çalÕúma konularÕnÕ gerçekleútirmek, Genel Kurul kararlarÕnÕ uygulamak,
18.2.Genel Kurul kararÕyla kendisine verilen yetki do÷rultusunda yine Genel
Kurulu kararÕ ile belirlenen yerlerde dernek úubelerinin açÕlmasÕna, yetkilerinin saptanmasÕna ve kurucularÕnÕn belirtilmesine karar vermek,
18.3. Derne÷i, baúkan aracÕlÕ÷Õyla temsil etmek ya da gerekti÷inde di÷er kurul üyelerine yetki vermek,
18.4. ÇalÕúma dönemi çalÕúma programÕ ile bütçe yönetmeli÷i, gelir-gider çizelgelerini hazÕrlamak ve uygulamasÕnÕ yapmak,
18.5. Geçen çalÕúma dönemi çalÕúma raporu ile bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazÕrlamak,
18.6. BaúkanÕn önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koúullarÕnÕ yitiren, amaç ve
çalÕúma konularÕndan uzaklaúan üyelerin çÕkarÕlmasÕna, aykÕrÕ söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin cezalandÕrÕlmasÕna karar vermek,
18.7. Genel Kurul toplantÕlarÕnÕn tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
18.8. DanÕúma kurulunu oluúturmak,
18.9. Yönetim ile amaç ve çalÕúma konularÕ do÷rultusunda görev yapacak
komiteler kurmak ve raporlarÕ hakkÕnda karar almak,
18.10. Personel Özlük HaklarÕ Yönetmeli÷i uyarÕnca, derne÷in yönetsel ve
mali iúlerini yürütecek personeli ve iúçilerle danÕúmanlarÕ atamak ve gerekti÷inde iúlerine son vermek,
18.11. Dernek ana tüzü÷ü ile yönetmeliklerin hazÕrlanmasÕ ya da de÷iútirilmesine iliúkin çalÕúmalar yapÕp, gereken tasarÕlarÕ Genel Kurul’un onayÕna
sunmak,
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18.12. OrtaklÕk, iktisadi iúletme ve vakÕf kurulmasÕna ya da kurulmuú ya da
kurulacak ortaklÕklar ile vakÕflara destek kararÕ vermek,
18.13. Genel Kurul toplantÕlarÕnda alÕnan kararlarÕ üyelere ve ilgili yerlere
duyurmak,
18.14. Geçen çalÕúma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulu’nda, görevi ve bilanço gere÷i malvarlÕ÷ÕnÕ teslim etmek,
18.15. Yasalarda ya da dernek ana tüzü÷ünde, yönetim kurulunca yapÕlmasÕ
belirtilen görevleri yerine getirmek.
DENETLEME KURULU

Madde 19 – Derne÷in yetkili denetim organÕ bulunan Denetleme Kurulu,
Genel Kurul’da açÕk oyla, iki yÕl için seçilen üç (3) asÕl ve üç (3) yedek
üyeden oluúur. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapaca÷Õ
ilk toplantÕsÕnda bir Baúkan ve bir Sözcü seçer. Denetleme Kurulu, baúkanÕn
ça÷rÕsÕ üzerine en az üç ayda bir toplanÕr. Geerli özrü olmadan toplantÕya
katÕlmayan üye kuruldan çÕkmÕú sayÕlÕr ve yerine ilk yedek üye alÕnÕr. ToplantÕ ve karar yeter sayÕsÕ iki (2) dir.
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri aúa÷Õda belirtilmiútir :
19.1. Derne÷in bütçe, hesap ve iúlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde
en az üç ayda bir yapaca÷Õ inceleme sonuçlarÕnÕ ve önerilerini Yönetim Kurulu’na bildirmek,
19.2. Yönetim Kurulu’nca hazÕrlanan çalÕúma dönemi programÕ ile bütçe yönetmeli÷i ve gelir gider çizelgelerinin görüúelece÷i toplantÕda hazÕr bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek,
19.3. Yönetim Kurulu’nca hazÕrlanan geçen çalÕúma dönemi çalÕúma raporu
ile bilanço ve gelir gider çizelgeleri hakkÕndaki sonuçlarÕnÕ bir raporla Genel
Kurul’a sunmak,
19.4.Yönetim Kurulu’nun toplantÕlarÕna, Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, oy hakkÕ olmaksÕzÕn katÕlmak.
DANIùMA KURULU

Madde 20 – DanÕúma Kurulu, Yönetim Kurulu eski baúkanlarÕ, fahri ve
onursal üyeler ile YÕldÕz Teknik Üniversitesi toplulu÷undan, Yönetim Kurulu’nun üçte iki (2/3) ço÷unluk oyuyla seçilmiú en az yedi (7) kiúiden oluúur.
DanÕúma Kurulu her yÕl en az üç kez toplanÕr ve ilk toplantÕsÕnda bir Baúkan,
bir Baúkan YardÕmcÕsÕ ve bir Sekreter seçer. ToplantÕ karar ve yeter sayÕsÕ
ola÷an ço÷unluktur. DanÕúma Kurulu, Baúkan ya da Yönetim Kurulu BaúkanÕ tarafÕndan düzenlenmiú gündem gere÷ince toplantÕya ça÷ÕrÕlÕr ve toplantÕ
karar tutana÷ÕnÕn bir örne÷i Yönetim Kurulu’na gönderilir.
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DANIùMA KURULUNUN GÖREV VE YETKøLERø

Madde 21 – DanÕúma Kurulu’nun görev ve yetkileri aúa÷Õda gösterilmiútir :
21.1. Dernek amaç ve çalÕúma konularÕ ile üyeler arasÕnda sevgi, saygÕ ve
anlayÕúÕ içeren düúünce yöntem ve kurallarÕ üzerinde çalÕúmalar yaparak Yönetim Kurulu’na öneri ve dileklerde bulunmak,
21.2. Dernek ve YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin, kamuoyunda saygÕnlÕ÷ÕnÕ
arttÕracak çalÕúmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,
21.3. Dernek lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, de÷iúiklikler ve tasarÕmlar
hakkÕnda görüúlerini Yönetim Kurulu’na sunmak,
21.4. Bir çalÕúma dönemine iliúkin çalÕúmalarÕ ile önerilerini, Yönetim Kurulu’na sunmak,
21.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul’un di÷er konulardaki istek ve dilekleri hakkÕndaki görüú ve kanÕlarÕnÕ belirtmek.
ONUR KURULU

Madde 22 – Genel Kurul tarafÕndan, iki yÕl için belirlenecek üç (3) asÕl ve
üç (3) yedek üyeden oluúur. ølk toplantÕsÕnda, Baúkan, Baúkan YardÕmcÕsÕ ve
Sözcü’sünü belirler. Her ay toplanÕr.
ONUR KURULUNUN GÖREVLERø

Madde 23 – Tüzü÷ün ilgili maddeleri uyarÕnca, üyelikten çÕkarÕlma konularÕ
hakkÕnda inceleme yapÕp, Yönetim Kurulu onayÕna sunmak ve üyeleri genel
disiplin konularÕnda uyarmak.
ORTAK HÜKÜMLER

Madde 24 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç
(3) toplantÕya ya da özürlü olsa dahi bir çalÕúma dönemi içinde düzenlenen
toplantÕlarÕn yarÕsÕndan bir fazlasÕna katÕlmadÕklarÕ takdirde kurullardan ayrÕlmÕú sayÕlÕrlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrÕlan üyenin yerine ilk
sÕradaki yedek üye, bir hafta içinde asÕl üyeli÷e ça÷ÕrÕlÕr.
YÜRÜTME BøRøMø

Madde 25 – Dernek Yürütme Birimi, birim görevlileri ile uzman danÕúmanlar ve çalÕúma komitelerinden oluúur. Yürütme Birimi, Yönetim Kurulu’nun
gözetim ve yönetiminde, dernek organlarÕnÕn kararlarÕnÕ uygulamak, lokal
ve tesislerin kurulmasÕ, iktisadi iúletmeler ve vakÕflarÕn derne÷e iliúkin iúlev
ve iúlemlerini yerine getirmek, dernek hizmet ve çalÕúmalarÕnÕn yürütülmesini sa÷lamakla görevlidir.
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UZMAN DANIùMANLAR

Madde 26 – Dernek, amaç ve çalÕúma konularÕnda yardÕmcÕ ve yararlÕ olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danÕúman, spor, sa÷lÕk,
hukuk, mali, basÕn, teknik ve Yönetim Kurulu’nun gerek gördü÷ü konularda
yönetim, denetleme ve danÕúma kurullarÕ ile yürütme birimine danÕúmanlÕk
yaparlar.
ÇALIùMA KOMøTELERø

Madde 27 – Dernek amaç ve çalÕúma konularÕnda yardÕmcÕ ve yararlÕ olmak
üzere, geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) kiúiden oluúan çalÕúma komiteleri kurabilir. ÇalÕúma Komiteleri, Yönetim Kurulu ve DanÕúma Kurulu’
nun karar almalarÕna ya da Yürütme Birimine yardÕmcÕ olabilecek etüt, araútÕrma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevli ve yetkilidir.
YÜRÜTME BøRøMø GÖREVLøLERø

Madde 28 – Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularÕnÕn gerekti÷i ölçüler
de Yürütme Birimi görevlileri, Yönetim Kurulu’nca atanÕr. Yürütme birimi
görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel HaklarÕ Yönetmeli÷i”nde gösterilir.
ùUBELER / ùUBELERøN KURULUùU / HUKUKSAL DURUM

Madde 29 – Gerekli görülen yerlerde Genel Kurul kararÕyla úube açÕlabilir.
Genel Kurul kararÕ ile úube açÕlacak yerlerde en az altÕ aydan beri hizmet
eden en az üç (3) kiúiye úube kurma yetkisi ve izni, dernek Yönetim Kurulunca verilir. Derne÷in merkez yönetim kurulu, kurulacak úube ve bunun
için yetki verilen en az üç (3) kiúilik kurucular kurulu hakkÕnda aldÕ÷Õ kararÕ,
karar defterine yazÕp altÕnÕ imzalar. Bu kararÕn tasdikli bir örne÷i veya fotokopisi ilgili úube kurucularÕna verilir ya da gönderilir. ùube açmaya yetkili
kÕlÕnanlar, kurucularÕn ad ve soyadlarÕnÕ, baba adlarÕnÕ, do÷um yeri ve tarihlerini, meslek ve sanatlarÕnÕ, ikametgah ve uyruklarÕnÕ, úube merkezi ile adresini, úubenin açÕlaca÷Õ yerin en büyük mülki amirli÷ine bildirirler. Bu bildirime dernek ana tüzü÷ünden iki örnek ile kuruculuk yetki belgesini de
eklerler. Bu bildirim ile úube kuruluúu tamamlanmÕú olur.
Madde 30 – ùubeler, yasalar ve ana tüzük hükümleri gere÷ince derne÷e
ba÷lÕ, dernek merkezi ile iliúki ve karar yetkileri “ùube Yönetmeli÷i” hükümleri ile belirlenmiú ; varlÕ÷Õ ve haklarÕ dernek bünyesine dahil, dernek
amaç ve hizmet konularÕ do÷rultusunda Yönetim Kurulu kararÕ ile özerk
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faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm iúlemlerden do÷an hak ve
borçlarÕndan ötürü úubenin sorumlu oldu÷u ba÷ÕmsÕz konutlu dernek iç
organÕdÕr. Bu tüzü÷ün dernek tüzel kiúili÷ine iliúkin di÷er hükümleri de úube
kapsamÕnda ve úubeye iliúkin olarak geçerli olup kÕyasen uygulanÕr. Uygulamaya ve merkez-úube iliúkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu’
nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazÕrlanacak “ùubeler Yönetmeli÷i”nde gösterilir.
ùUBELERøN ORGANLARI ; GÖREV VE YETKøLERø

Madde 31 – ùubelerin organlarÕ ile görev ve yetkileri aúa÷Õda belirtilmiútir :
31.1. ùube Genel Kurulu : ùubeye kayÕtlÕ üyelerin katÕlmasÕ ile iki (2) yÕlda
bir Mart ayÕnda toplanÕr,
31.2. ùube Yönetim Kurulu : ùube Genel Kurulu’nda gizli oyla seçilen beú
(5) asÕl ve beú (5) yedek üyeden oluúur.
31.3. ùube Denetçileri : ùube Genel Kurulu’nda seçilen üç (3) asÕl ve üç (3)
yedek denetçiden oluúur.
31.4. ùube Genel Kurulu’nun ça÷rÕ yöntemleri, toplantÕ ilkeleri, ola÷anüstü
toplantÕ ile görev ve yetkileri hakkÕnda, úubeye iliúkin ve úube kapsamÕnda
kalmak üzere bu ana tüzü÷ün 14.,15.,ve 16. maddelerindeki hükümler kÕyasen uygulanÕr.
31.5. ùube Yönetim Kurulu’nun oluúum ve çalÕúma biçimi, görev ve yetkileri hakkÕnda, úubeye iliúkin ve úube kapsamÕnda kalmak üzere bu ana tüzü÷ün 17. ve 18. maddelerindeki hükümler kÕyasen uygulanÕr.
31.6. ùube Denetçileri’nin oluúum ve çalÕúma biçimleri ile görev ve yetkileri
hakkÕnda, úubeye iliúkin ve úube kapsamÕnda kalmak üzere bu tüzü÷ün 19.
maddesi hükümleri kÕyasen uygulanÕr,
31.7.Bu ana tüzü÷ün, dernek tüzel kiúili÷ine iliúkin di÷er hükümleri de úubeler için geçerli olup, uygulamaya ve merkez-úube iliúkilerine iliúkin hükümler Dernek Yönetim Kurulu’nca hazÕrlanacak “ùubeler Yönetmeli÷i”n
de gösterilir.
MALø HÜKÜMLER
ÇALIùMA DÖNEMø VE BÜTÇE UYGULAMASI

Madde 32 – Derne÷in çalÕúma dönemi 1 Ocak’ta baúlar 31 AralÕk’ta sona
erer. Derne÷in bütçesi, yÕllÕk bütçe yönetmeli÷i ile gelir ve gider çizelgelerinden oluúur. Bütçenin yürürlü÷e girdi÷i 1 Ocak tarihi ile onaylanmasÕnÕn
yapÕldÕ÷Õ Genel Kurul tarihi arasÕndaki süre içinde yapÕlacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon kat
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sayÕsÕ ile çarpÕlmÕú tutarÕnÕ aúamaz. YÕllÕk Bütçe Yönetmeli÷i’nde, harcama
yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alÕnma biçimleri, gider ve harcamaya iliúkin
belgeler, kasada kalacak para tutarÕ, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri
gibi konular gösterilir.
Madde 33 – Derne÷in gelirleri aúa÷Õda belirtilmiútir :
33.1. Giriú ödentisi : Bir defaya özgü olarak, 2006 yÕlÕ için elli yeni türk
lirasÕ (50 YTL), 2007 yÕlÕ için elli yeni türk lirasÕ (50 YTL) üyeli÷e kabul
edilen üyeler için öngörülen tutardÕr.
33.2. YÕllÕk ödenti : Genel Kurulca üyeler için her çalÕúma dönemi bütçesinde öngörülen ve üyeli÷in devamÕ süresince zorunlu tutarlar olup, elli yeni
türk lirasÕ (50 YTL) dir.
33.3. Yararlanma payÕ : Üyelerle konuklarÕ ve yararlanma konumlarÕnda bulunanlarÕn Dernek, Lokal ve Tesislerden yararlanmak istedikleri takdirde çalÕúma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadÕrlar.
33.4. KatÕlma payÕ : Lokal ve tesislerin yeniden inúa ya da mevcutlarda de÷iúiklik için öngörülen proje giderlerini karúÕlamak amacÕ ile çalÕúma dönemi bütçsinde konulan tutar olup üyelerden tahsil edilir.
33.5. Dernek úubelerine kaydedilen üyelerden alÕnan giriú ve yÕllÕk ödentilerin % 50 oranÕndaki tutarÕ Genel Merkeze aktarÕlÕr.
33.6. Dernek taúÕnÕr ve taúÕnmaz mallarÕ ile haklarÕnÕn iúletilmesinden ya da
kiraya verilmesinden sa÷lanan gelirler ile menkul de÷erler gelirleri,
33.7. Her türlü yayÕn ve piyango satÕúlarÕ ile toplantÕ, fuar, gösteri, konser,
spor yarÕúmalarÕ ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,
33.8. Her türlü ba÷Õú, vasiyet ve yardÕmlar ile YardÕm Toplama Kanunu hükümleri uyarÕnca sa÷lanacak yardÕmlar,
33.9. OrtaklÕklar ve iktisadi iúletmelerden sa÷lanacak gelirler,
33.10. Dernek mal varlÕ÷Õndan elde edilecek gelirler,
33.11. Dernekler kanunu ve dernekler yönetmeli÷inde yer alan gelirler, derne÷in yararlanabilece÷i gelirlerdir.
Dernek siyasi partilerden, iúçi ya da iú veren sendikalarÕndan ve mesleki
sendikalardan ve mesleki kuruluúlardan herhangi bir maddi yardÕm kabul edemeyece÷i gibi, øçiúleri BakanlÕ÷Õ’nÕn izni olmadan, dÕú ülkelerdeki gerçek
ve tüzel kiúilerden yardÕm alamaz.
GELøR VE GøDER UYGULAMALARINDAKø YÖNTEM BORÇLANMA USULÜ

Madde 34 – Derne÷in gelir ve gider uygulamalarÕnda aúa÷Õdaki yöntemler
uygulanÕr :
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34.1. Giriú ödentisinin tamamÕ üyelik iúlemleri sÕrasÕnda, yÕllÕk ödentinin tümü Nisan ayÕnda tahsil edilir. Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken ödentiler
için yasal faiz ayarlamalarÕ yapmaya yetkilidir.
34.2. Dernek gelirleri, dernekler kanunu ve yönetmeli÷i esaslarÕna uygun
olarak, dernekçe bastÕrÕlan alÕndÕ belgesi veya banka dekontu ve hesap özeti
ile tahsil edilir.
34.3. Giderlere iliúkin harcamalarda fatura, fiú, makbuz alÕnÕr veya tutanak
tutulur. Belirtilen belgelerin sa÷lanamadÕ÷Õ ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafÕndan imzalanÕr.
34.4. AlÕndÕ belgeleri ile fatura, fiú, makbuz ve tutanaklar ile harcama belgelerini saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye iliúkin hükümler saklÕ kalmak üzere beú (5) yÕldÕr.
34.5. Derne÷in borçlanma usulleri : Dernek amacÕnÕ gerçekleútirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmasÕ halinde, yönetim kurulu kararÕ ile borçlanma yapabilir. Ancak borçlanma, toplam yÕllÕk üye aidat gelirinin % 50 sini geçemez.
DEFTERLER

Madde 35 – Dernekte aúa÷Õda yazÕlÕ defterler tutulur :
a) øúletme hesabÕ esasÕnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aúa÷Õdaki
gibidir :
1. Karar defteri : Yönetim kurulu kararlarÕ tarih ve numara sÕrasÕyla bu deftere yazÕlÕr ve kararlarÕn altÕ toplantÕya katÕlan üyelerce imzalanÕr.
2. Üye kayÕt defteri : Derne÷e üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derne÷e
giriú ve çÕkÕú tarihleri bu deftere iúlenir. Üyelerin ödedikleri giriú ve yÕllÕk aidat miktarlarÕ bu deftere iúlenebilir.
3. Evrak kayÕt defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sÕra numarasÕ ile bu
deftere kaydedilir. Gelen evrakÕn asÕllarÕ ve giden evrakÕn kopyalarÕ dosyalanÕr. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çÕktÕsÕ alÕnmak suretiyle saklanÕr.
4.Demirbaú defteri : Derne÷e ait demirbaúlarÕn edinme tarihi ve úekli ile kullanÕldÕklarÕ veya verildikleri yerler ve kullanÕm sürelerini dolduranlarÕn kayÕttan düúürülmesi bu deftere iúlenir.
5. øúletme hesabÕ defteri : Dernek adÕna alÕnan gelirler ve yapÕlan giderler
açÕk ve düzenli olarak bu deftere iúlenir.
6. AlÕndÕ belgesi kayÕt defteri : AlÕndÕ belgelerinin seri ve sÕra numaralarÕ,
bu belgeleri alan ve iade edenlerin adÕ, soyadÕ ve imzalarÕ ile aldÕklarÕ ve
iade ettikleri tarihler bu deftere iúlenir.
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b) Bilanço esasÕnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aúa÷Õdaki gibidir.
1. (a) bendinin 1.,2.,3. ve 6.alt bentlerinde kayÕtlÕ defterler, bilanço esasÕnda
defter tutulmasÕ durumunda da tutulur.
2. Yevmiye defteri ; Büyük defter ve Envanter defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayÕt úekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye BakanlÕ÷Õ’na verdi÷i yetkiye istinaden yayÕmlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli÷leri esaslarÕna göre yapÕlÕr.
Dernekte tutulmasÕ zorunlu olan defterler kullanÕlmaya baúlanmadan önce, il
dernekler müdürlü÷üne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanÕlmasÕna, sayfalarÕ bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapÕlmaz. Ancak bilanço esasÕna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form
yapraklÕ defterlerin, kullanÕlaca÷Õ yÕldan önce gelen son ayda, her yÕl
yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
DøöER HÜKÜMLER /
ANA TÜZÜK DEöøùøKLøöø

Madde 36 – Dernek ana tüzü÷ü, Genel Kurul’a katÕlan üyelerin üçte iki
(2/3) oy ço÷unlu÷u ile de÷iútirilebilir.
DERNEöøN KAPATILMASI

Madde 37 – Dernek, özellikle kapatÕlma için ça÷ÕrÕlmÕú bulunan Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazÕr bulunaca÷Õ ola÷anüstü Genel
Kurul’da, toplantÕya katÕlan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoklu÷u ile kapatÕlabilir. ølk toplantÕda 2/3 ço÷unluk hazÕr bulunmadÕ÷Õ takdirde, ikinci kez
toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri ça÷ÕrÕlÕr. Bu ça÷rÕ üzerine toplanacak
üyelerin sayÕsÕ ne olursa olsun, derne÷in kapatÕlmasÕ konusu görüúülür. Ancak kapatÕlma kararÕnÕn, hazÕr bulunan üyelerin 2/3 oy çoklu÷u ile alÕnmasÕ
zorunludur. Derne÷in kapatÕlmasÕ, Yönetim Kurulu tarafÕndan, beú (5) gün
içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.
HÜKÜM EKSøKLøöø

Madde 38 – Dernek ana tüzü÷ünde, hüküm eksikli÷inin bulunmasÕ halinde,
Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanÕr.
YÖNETMELøKLER

Madde 39 – Derne÷in amaçlarÕnÕn gerçekleútirilmesine iliúkin olarak belirlenmiú organlarÕ, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarÕn düzen-
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lenmesi, eú yürütüm sa÷lanmasÕ, üyeler arasÕnda görüú birli÷inin sürdürülmesi ve dayanÕúmanÕn güçlendirilmesi, üye iliúkilerinin disipline edilmesi,
çalÕúma programÕ ve bütçe ile uygulamaya konulan programÕn en iyi úekilde
gerçekleúmesi ve ayrÕca dernek gelirlerinin toplanmasÕnda ve giderlerin yapÕlmasÕnda uygulanacak biçim ve yollarÕn kurallara ba÷lanmasÕ, etkinlik özellikleri, sosyal yardÕmlar ve benzerlerine iliúkin konularda uzman elemanlarÕn raporlarÕna dayanarak, objektif ölçüler ve de÷erler getirilmesi, bunlarÕn
uygulanmasÕ ve gerekli görülen tüm konularÕn çözümü için Genel Kurul
kararÕndan geçmek suretiyle yönetmelik, yönergeler yayÕnlanarak sa÷lanÕr.
øÇ DENETøM ùEKLø

Madde 40 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafÕndan iç denetim yapÕlabilece÷i gibi, ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕna da
denetim yaptÕrÕlabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya ba÷ÕmsÕz denetim
kuruluúlarÕnca denetim yapÕlmÕú olmasÕ, denetim kurulunun yükümlülü÷ünü
ortadan kaldÕrmaz. Denetim kurulu tarafÕndan en geç yÕlda bir defa derne÷in
denetimi gerçekleútirilir. Genel Kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen
hallerde denetim yapabilir veya ba÷ÕmsÕz denetim kuruluúlarÕna denetim
yaptÕrabilir.
YÜRÜRLÜK

Madde 41 – Bu ana tüzük 29 MayÕs 2011 tarihinde yapÕlan Ola÷an Genel
Kurul toplantÕsÕnda kabul edilmiú ve yürürlü÷e girmiútir.
YÜRÜTME

Madde 42 – Bu ana tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

5.06.06. DERNEöøN ÖNEMLø ETKøNLøKLERø
Mezunlar Derne÷i’nin aúa÷Õda konu baúlÕklarÕ itibariyle sÕraladÕ÷Õm önemli
etkinlikleri bulunmaktadÕr. Bunlar, süreklilik kazandÕ÷Õ ve katÕlÕmÕn yüksek
oldu÷u için önemsenmekte ve bazÕlarÕ da gelenekselleúmiú bulunmaktadÕr.
Bunlardan ilki ve belki de en önemlisi Mezunlar ùöleni’dir. 4 Ekim 1997
tarihinde ilk kez yaúanan ve daha sonraki yÕllarda genellikle Haziran, Temmuz aylarÕnda gerçekleútirilen bu úölenler hiç aksamadan devam etmektedir.
Genellikle mezuniyet günlerine rastlamasÕ için Haziran, Temmuz aylarÕ se-
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çilmiúse de daha sonra gelen istekler üzerine bu úölenin üniversitenin açÕlÕúÕ
ile iliúkilendirilmesi kararlaútÕrÕlmÕútÕr. Böylece úölen günü, üniversitenin
e÷itim ö÷retime baúladÕ÷Õ haftanÕn Cumartesi günü yapÕlmasÕ uygun bulunmuú ve bu da úölen tarihi hakkÕndaki ikircikli durumu ortadan kaldÕrmÕútÕr.
YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin tarihi süreci içerisinde, tüm kurum ve bölümlerinden mezunlar bu úölene katÕlmaktadÕr. Dernek, bu úölen sÕrasÕnda mezuniyetlerinin 25, 30, 35, 40 ve 45 yÕlÕnÕ dolduranlara, üniversitemizi mezuniyetleri süresince en iyi úekilde ve baúarÕyla temsil ettikleri için úükran belgesi vermektedir. Mezunlar úöleninde ayrÕca, baúarÕlÕ yÕldÕzlÕlara, baúarÕ ödülü
verilmektedir. Bu ödüller :
1) Bürokrasi AlanÕnda BaúarÕ Ödülü,
2) Giriúimcilik AlanÕnda BaúarÕ Ödülü,
3) Sanayi AlanÕnda BaúarÕ Ödülü,
4) Sanat AlanÕnda BaúarÕ Ödülü.
olmak üzere dört kategoride düzenlenmiú olup, her yÕl seçilen sahiplerine bu
ödüller takdim edilmektedir.
MezunlarÕn arkadaúlarÕyla bir araya geldikleri bu úölene ayrÕca yÕldÕz mezunu milletvekilleri de davet edilmektedir. Üst düzey bürokratlar ve kendi alanlarÕnda baúarÕlÕ olmuú yÕldÕzlÕ mezunlar da davet edilenler arasÕndadÕr.
økinci önemli etkinlik, YÕldÕzlÕyÕz Cumartesi ToplantÕlarÕ olarak adlandÕrÕlan uygulamadÕr. Bu toplantÕlarÕn ilki 5 Nisan 2008 tarihinde düzenlenmiútir.
ToplantÕlar genellikle, üniversitenin YÕldÕz Kampüsü konferans salonunda
yapÕlmaktadÕr. Bu toplantÕlar saat 10 da baúlayÕp saat 16 ya kadar devam etmektedir. Gün boyunca ö÷renciler konularÕn uzmanÕ kiúilerle bir arada olup,
tanÕúma ve konularÕ tartÕúma olanaklarÕna sahip olunmaktadÕr. Bu toplantÕlar
adeta bir seminer ortamÕnda gerçekleúmekte ve bu úekilde katÕlanlar arasÕnda bilgi aktarÕmÕ sa÷lanmÕú olunmaktadÕr. Bu toplantÕlarda sunulan tebli÷ler,
derne÷in web sitesinde yayÕnlanmakta ve yÕl sonunda bir kitap haline getirilmektedir.
Her yÕl Haziran ayÕnÕn son haftasÕnda düzenlenen AramÕza Hoúgeldiniz !
kokteyli, yeni mezunlara derne÷i tanÕtmak ve bu yolla yeni üyeler kazanmak
amacÕna yöneliktir. AyrÕca üyelerin dernekle sürekli bir iliúki içinde olmalarÕ için bir mesaj verilmektedir.
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Üniversitemizde her yÕl düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Balosu etkinli÷i
ortak bir giriúimle gerçekleútirilmektedir. Bu giriúimciler arasÕnda Mezunlar
Derne÷i de bulunmaktadÕr. Üniversitemizin bu etkinli÷ine katkÕ veren di÷er
kuruluúlarÕmÕz, YÕldÕz Teknik Üniversitesi VakfÕ, YÕldÕz Koruma ve Yaúatma Derne÷i ve Ça÷daú YÕldÕzlÕlar Derne÷i’dir. Bu baloda, üniversitemizi
birincilikle bitiren mezunumuza Rektör tarafÕndan, dernek adÕna bir ödül verilmektedir.
Dernek her yÕl Ramazan aylarÕnÕn ilk haftasÕnda iftar yeme÷i vermektedir.
Üniversitenin her kesiminden davetli katÕlÕmÕ olmakta ve güzel bir akúam
geçirilmesi sa÷lanmÕú olmaktadÕr.
Mezuniyetinin üzerinden 50 yÕl geçmiú eski mezunlarÕn bir araya getirilmesi
amacÕyla her yÕl MayÕs ayÕ sonunda bir toplantÕ düzenlenmektedir. Üniversiteye ve derne÷e büyük katkÕda bulunan bu mezunlara, günün anÕsÕnÕ yaúatmak için birer plaket sunulmaktadÕr. Dernek tarafÕndan hazÕrlanan 50.YÕl
yÕllÕklarÕ ilgililerin adreslerine gönderilmektedir.
Dernek bir ilgi alanÕ olarak Briç TurnuvasÕ düzenlemektedir. 2008 yÕlÕndan
itibaren süregelen bu uygulama ilgiyle karúÕlanmaktadÕr. Derne÷in benzeri
di÷er organizasyonlara açÕk oldu÷u da bilinmektedir.
KahvaltÕ toplantÕlarÕ ve musiki geceleri düzenlenerek, mezunlarÕn sosyal yaúama katÕlmalarÕna ve güzel gün ve geceler geçirmelerine olanak sa÷layan
eylemler yapÕlmaktadÕr.
Dernek, üniversite içinde faal durumda bulunan ö÷renci kulüpleri ile de irtibat sa÷lamaktadÕr. Kulüplerin gerçekleútirdikleri çeúitli etkinliklere destek
verilmektedir. AyrÕca gerek fuar ve gerekse meslek odalarÕ düzeyinde, mezunlarÕn katÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕna katkÕ verilmekte, buralarÕn yöneticileriyle
iletiúim kurulmaya çalÕúÕlmaktadÕr. Bu úekilde, mezunlarÕ bu kanallara yönlendirmenin olanaklÕ oldu÷u düúünülmektedir.
Belli bir sayÕsÕnÕn üzerinde mezununun üniversitemizi seçti÷i lise ile temasa
geçilerek, bu lisenin müdürü geleneksel mezuniyet gününe davet edilerek bu
okul müdürüne bir ùükran Plaketi verilmektedir. Bu plaket, o liseden mezun olanlar tarafÕndan takdim edilmektedir.

202

5.06.07. DERNEöøN 2013 YILI AJANDASI
YTÜ.Mezunlar Derne÷i, 2013 yÕlÕ için bir Ajanda hazÕrlamÕú. Bu baúlÕk altÕnda, bu ajandanÕn içeri÷ini konu edinece÷iz. BakÕn Dernek bu ajandada neler öngörmektedir :
“YTÜ Mezunlar Derne÷i olarak üniversitemizle birlik ve beraberli÷imizi pekiútirebilece÷imiz, yeni iletiúim yollarÕ kurabilece÷imiz bir projeyi hayata
geçirmek gayesindeyiz.
Üniversitemiz bu yÕl süresince bir çok sempozyuma, seminerlere, organizasyonlara ev sahipli÷i yapaca÷Õndan, oldukça yo÷un bir süreç içine girilmektedir. Biz de YTÜ Mezular Derne÷i olarak, sayÕsÕ onbinleri bulan üniversitemiz mezunlarÕnÕ, ö÷retim hayatlarÕna devam eden ö÷rencilerimizi, tüm
ö÷retim üyelerimizi, meslek ve ticaret odalarÕnÕ ve di÷er üniversitelerin ilgili
birimlerini bir araya toplayacak, aynÕ zamanda da onlarÕn üniversitemizde
gerçekleútirilen faaliyetlerden, yÕl içerisindeki önemli buluúmalardan haberdar olmalarÕnÕ sa÷layacak, 2013 – YTÜ Mezunlar Derne÷i AjandasÕ’nÕ
oluúturmaya baúlamÕú bulunmaktayÕz.
Böylesine önemli bir çalÕúmada, Mezunlar Derne÷i olarak YÕldÕzlÕ’nÕn AjandasÕ’nda sizleri de yanÕmÕzda görmek istiyoruz. Bu ajanda, birli÷imiz olacaktÕr. Bu senenin önemli bir projesi olan YÕldÕz Teknik Üniversitesi 2013
YÕlÕ Mezunlar Derne÷i AjandasÕ’nda úimdiden yerinizi ayÕrmanÕzÕ tavsiye
ederiz.
Bu gaye ile üniversitemiz içerisinde birlik ve beraberli÷in sa÷lanmasÕnÕ, dayanÕúma ve iletiúim olana÷ÕnÕn artÕrÕlmasÕnÕ diler ve geçmiú yüz yÕlÕmÕzÕn
sembolü haline gelecek bu önemli yÕlÕmÕzÕn baúarÕlÕ, huzurlu ve sa÷lÕklÕ geçmesini temenni ederiz. “

5.06.08. DERNEK øLETøùøM BøLGøLERø
YTÜ. Mezunlar Derne÷i’nin merkez ve úubelerine ulaúabilmek için iletiúim
araçlarÕ olan bilgiler aúa÷Õda sunulmuútur :
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Merkez :
Adres : YTÜ. Merkez Kampüsü, YÕldÕz, østanbul
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 ùubesi :
Kocaeli (øzmit) ùubesi : Dursun MeydanlÕ
Tel : 0 532 7936116
e-posta : dmeydanli@hotmail.com
Bursa ùubesi :
Bursa : Mustafa Ya÷tu
Tel. : 0 533 3906600
e-posta : m.yagtu@bursacimento.com.tr
Edirne ùubesi :
Edirne : Mustafa øúcan
Tel. : 0 507 3884758
e-posta : cozummuh@gmail.com
Edirne : Yelda YalçÕn Gürkan
Tel. : 0 532 5884952
e-posta : yalyelda@yahoo.com
øzmir ùubesi :
øzmir : Cihen Emre
Tel. : 0 505 4148173
e-posta : insmuhcihanemre@hotmail.com
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Mediko – Sosyal Merkezi’nin içinde yer aldÕ÷Õ tarihi köúk

BÖLÜM 6
YILDIZ TEKNøK
ÜNøVERSøTESø’NDE
BENZER HøZMETLERø VEREN
KURULUùLAR
6.01. GøRøù
Bu son bölümde, üniversitemizin kendi hizmet birimleri hakkÕnda bilgiler
sunmak istiyorum. VakÕf ve Derneklerin varlÕk ve hizmet ilkelerini anlayÕp
benimsedikten sonra, bu kez aynÕ ya da benzer hizmeti veren ya da üreten
birimleri de tanÕtmanÕn yerinde olaca÷ÕnÕ düúünerek bu bölümü açmÕú bulunuyorum. Bu bölümde, Rektörlü÷e ba÷lÕ olarak çalÕúan ve bu birimce denetlenen, personeli üniversiteden ücret alan ve bu kuruluúlarda görev yapanlarÕn sorumluluklarÕ personel yasasÕnda tanÕmlanmÕú olan kurumlarÕ konu edinece÷iz. Ortak Amaç saptanÕrsa, konu olan bütün kuruluúlarÕn, YÕldÕz Üniversitesi’ne hizmet sunmak oldu÷u kolayca anlaúÕlacaktÕr.
Bu hizmet birimlerinin de birer kuruluú yönergesi veya tüzü÷ü vardÕr. Bunlar ilerideki sayfalarÕmÕzda yer bulacaktÕr. Bu bölümde konu edilecek ve burada tanÕtÕlacak olan kuruluúlarÕmÕz úunlardÕr :
- YTÜ.Mezunlar Koordinatörlü÷ü
- Ö÷renci Rehberlik ve DanÕúmanlÕk Merkezi (ÖREM)
- YTÜ.Teknolojileri Transfer Merkezi
- YTÜ.Sürekli E÷itim Uygulama ve AraútÕrma Merkezi (SEM)
- Bilimsel AraútÕrma Projeleri Koordinatörlü÷ü
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06.02.

YTÜ.MEZUNLAR
KOORDøNATÖRLÜöÜ
06.02.01. KURULUùU
Türkiye’nin ça÷daú Cumhuriyet Üniversitelerinden biri olan YÕldÕz Teknik
Üniversitesi, bilgi ve hÕz ça÷Õ olarak adlandÕrÕlan 21.yüzyÕlÕn de÷erlerine sahip bir Üniversite olmak için çalÕúmalarÕna devam ederken, ö÷rencilerinin
mesleki ve meslek dÕúÕ bilimsel birikimlerinin arttÕrÕlmasÕnÕn yanÕ sÕra, mezunlarÕn üniversiteye olan aidiyetlerini güçlendirmek için belirli çalÕúmalarda bulunmaktÕr.
MezunlarÕmÕzÕn, YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin bir çok olanaklarÕndan faydalanabilmeleri, kendi mezun olduklarÕ bölümlerle iúbirli÷i içerisinde bulunarak topluma yararlÕ projeler üretebilmeleri ve okulun düzenledi÷i sosyal
sorumluluk projelerine dahil olabilmeleri için 2009 yÕlÕnda, üniversitemiz
bünyesinde, Mezunlarla øletiúim Koordinatörlü÷ü kurulmuútur.

06.02.02. AMACI
Mezunlar Koordinatörlü÷ünün amacÕ, çeúitli alanlarda faaliyet gösteren
YTÜ mezunlarÕna ulaúmak, mezunlarÕn üniversiteleri ve bölümleri ile güçlü
iliúki tesis etmesini sa÷lamak, mezun-ö÷renci ve mezun-akademisyen iúbirli÷ini sa÷layacak projeler geliútirmektir. YÕldÕzlÕ kimli÷ini ve markasÕnÕ ileriye taúÕmaktÕr.
Mezunlar Koordinatörlü÷ü sadece üniversitede geçen sürede de÷il, tüm hayat boyunca gururla taúÕyaca÷ÕnÕz YÕldÕzlÕ ruhunu yaúatabilmek, mezunlarÕn
kendi aralarÕnda ve üniversite ile iletiúimi sürdürmek amacÕ ile çalÕúmalar
yapmaktadÕr.

06.02.03. HEDEFLERø
Mezunlar Koordinatörlü÷ü olarak hedeflerimiz úunlardÕr :
- Mezun adres, kurum, e-posta adreslerini temin ederek, iletiúimi en üst düzeyde devam ettirmek,
- YÕldÕz Üniversitesi’nin marka de÷erini yükseltmek,
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- Mezun Dernekleri ile iletiúimi sürdürmek,
- Ö÷rencilerimize iú ve staj yeri bulabilmek,
- Ö÷renci Kulüplerimizin faaliyetlerini koordine etmek ve geliútirmek,
- HayatÕn her alanÕndaki baúarÕlÕ YÕldÕzlÕlarÕ tanÕtmak ve ö÷rencilerimizle bir
araya gelerek tecrübelerini paylaúmak,
- Sosyal sorumluluk projeleri geliútirmek,
- MezunlarÕmÕzÕn aileleri ile birlikte yararlanabilece÷i tesisler, ortamlar, aktiviteler oluúturmak,
- Her yÕl düzenledi÷imiz YÕldÕzlÕlar Günü’nde mezunlarÕmÕz ve ö÷rencilerimizle biraraya gelmek,
- Sizlerden gelen her türlü öneri, eleútiri ve bilgileri ilgili ofislere iletmektir.

06.02.04. FAALøYETLERø
YÕldÕz Günü : Her yÕl geleneksel hale gelen YÕldÕz Günü MayÕs ayÕnÕn son
haftasÕnda gerçekleútirilmektedir. YÕldÕz Günü’nde, mezun, ö÷renci, akademisyen ve personelimiz, sevdikleri ile birlikte YTÜ Davutpaúa Kampüsü’nde bir gün geçirerek, arkadaúlarÕ ve aileleri ile güzel bir gün geçirmeleri,
YÕldÕzÕ soluklamalarÕ, üniversitemizdeki de÷iúim ve geliúmeleri görmeleri
amaçlanmaktadÕr.
Mezun Web Sitesi : Koordinatörlü÷ümüz kuruluúunu takiben ilk etapta teknolojik alt yapÕ kurulmasÕ ve güçlendirilmesi için çalÕúmalara baúlamÕútÕr.
Bu kapsamda YTÜ Enformatik Bölümü deste÷i ile www.mezun.yildiz.edu.tr
internet sitesi kurularak faaliyete geçirilmiútir.
Mezun Bilgi BankasÕ : Mezun Bilgi Sistemi adÕ altÕnda, sosyal paylaúÕm
a÷larÕ mantÕ÷Õ ile çalÕúan bir bilgi bankasÕ hayata geçirilmiútir.
MezunlarÕmÕza øú, Ö÷rencilerimize Staj ømkanlarÕ : Mezun ve ö÷rencilerimize internet adreslerinden ve çeúitli kaynaklardan edinilen iú ve staj olanaklarÕ, YÕldÕzlÕ ö÷renci ve mezunlarÕmÕza ilan edilmektedir.
Mezun Bülteni : AylÕk olarak yayÕnlanan mezun bülteni, Üniversitemiz ve
mezunlarÕmÕz ile ilgili geliúmeleri mezun ve ilgililere ulaútÕrmaktadÕr.
AyrÕca faaliyetlerimiz arasÕnda, Bölümler BazÕnda Mentorluk Projesi ve
Mezunlar tarafÕndan verilen Giriú Dersleri projesi yer almaktadÕr.
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Mezunlar Koordinatörlü÷ünün YTÜ.100.YÕl Etkinliklerine KatkÕsÕ :
Bu projelerden birincisi Bilim StajÕ Projesi ‘dir. BaúarÕlÕ liselerin baúarÕlÕ
ö÷rencilerine, YTÜ laboratuarlarÕnda 2 haftalÕk bilim stajÕ yaptÕrarak, hem
içlerindeki bilimsel ilgiyi arttÕrmak, bilinçlendirmek, hem de YTÜ’yü tanÕtarak bu baúarÕlÕ ö÷rencilerin, üniversite tercihlerinde YTÜ’nün yer almasÕnÕ
sa÷lamaktÕr. Bir di÷er proje ise Mühendislik TakÕm TasarÕmÕ yarÕúmasÕdÕr.
Üniversitemiz BEST (Board of European Students of Technology) Kulübü,
liselerde elemelerini yapaca÷Õ Mühendislik TakÕm TasarÕmÕ yarÕúmasÕnÕn
liseler arasÕ finalini, YTÜ úenliklerinde Davutpaúa Kampüsü’nde yapacaktÕr.
Üçüncü projemiz ise, Üniversitede ølk Dersim projesidir.
Sosyal Sorumluluk Projeleri : Koordinatörlü÷ümüz, gerek tek baúÕna gerekse üniversitemiz birimlerinin sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir. Bu kapsamda YTÜ’den burs alan ö÷rencilerle, FLO firmasÕ sponsorlu÷unda ayakkabÕ yardÕmÕ yapÕlmasÕ, Bayburt Helva Köyü Okulu için
Okul Derne÷i aracÕlÕ÷Õ ile bilgisayar laboratuarÕ yapÕlmasÕ, Ba÷cÕlar’da lise
ö÷rencilerine deri mont yardÕmÕ yapÕlmasÕ, FÕndÕkzade Hekimo÷lu Ali Paúa
ølkokulu’na temizlik jeli ba÷ÕúÕ yapÕlmasÕ, YTÜ Kulüpler Birli÷i 2013 Sosyal Sorumluluk projesi Artvin ùavúat YatÕlÕ Bölge Okuluna destek verilmesi
gibi projeler yürütülmüú ve yürütülmektedir.

06.02.05. KOORDøNATÖRLÜK YÖNETøMø
Koordinatörlük kuruculu÷unu, Makine Fakültesi ö÷retim üyesi Doç.Dr.Süleyman Sevilgen yapmÕútÕr. Halen koordinatörlük görevini MimarlÕk Fakültesi ö÷retim üyesi Yrd.Doç.Dr.Deniz Güney yürütmektedir.

06.02.06. øLETøùøM BøLGøLERø
Adres : YÕldÕz Teknik Üniversitesi ~ YÕldÕz Kampüsü O Blok Beúiktaú / øst.
Telefon : +90 212 383 31 89
Web : www.mezun.yildiz.edu.tr
E-posta : mezun@yildiz.edu.tr
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06.03

YÕldÕz Teknik Üniversitesi
ÖöRENCø
REHBERLøK ~ DANIùMANLIK
VE
SOSYAL DESTEK MERKEZø
[ÖREM]
06.03.01. ÖREM NASIL KURULDU ?
Bu konulara ilgi duyanlar, kuúkusuz bunu da ö÷renmek isteyecektir ! Bu birimin kuruluú öyküsü sevgili hocamÕz Dr. Selva ÜNAL’Õn anÕlarÕnda var ! *
“ 1959 yÕlÕnda Fulbright Bursu kazanarak,“øngilizce’nin ikinci dil olarak ö÷retilmesi’ konusunda, U.S.A.da San Francisco State Üniversitesi’nde 6 ay
e÷itim gördü. 1960 yÕlÕnda yurda döndü. YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde okutman olarak görevine devam etti. Amerika’da e÷itim gördü÷ü sÕrada, ö÷rencilerin ders dÕúÕ hayatÕnÕn önemini fark etti ve 1962 de A.ø.D.Bursu’nu
kazanarak 1 yÕl süreyle Amerika’da Columbia Üniversitesi’nde ö÷rencilerin
ders dÕúÕ hayatÕ üzerine master e÷itimi yaptÕ. 1963 te yurda döndü ve ÖREM
[Ö÷renci Rehberlik Bürosu] kuruldu. “
Dr.Selva Ünal anÕlarÕnÕ yazarken bir vefa örne÷i vererek, ÖREM’in fikir
babasÕnÕn Prof.Dr.Bozkurt GÜVENÇ oldu÷unu belirtmektedir. Kendi anÕlarÕ
içinde de bu nedenle Prof.Güvenç’e teúekkür etmektedir.
Böylece bu hizmet biriminin, kuruluú yÕlÕnÕn 1963 oldu÷unu ö÷renmiú bulunuyoruz. Bir de bu kuruluúun gerçekleúmesinde Selva Ünal’Õn gayret ve ilgisini görüyoruz.Kuruldu÷u yÕldan bu yÕla kadar, hiç aksatmadan hizmet veren
bu birim sadece ö÷rencilere de÷il, zaman zaman personele de hizmet etmiútir. Dr. Selva Ünal emekli oldu÷u 1995 yÕlÕna kadar hiç aksatmadan bu biri* Yavuz AKSOY [Editör] ; BANA YILDIZI ANLAT ; Dr.Selva Ünal anÕsÕ ;
YÕldÕz Teknik Üniversitesi YayÕnÕ ; 2011, s. 208
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min gerek baúÕnda gerekse içinde oldu. O kadar ki, 1995 yÕlÕndan sonra da
ve hala, ÖREM ile iliúkisini devam ettirmektedir.
ÖREM’in geliúmesi ve çok iyi hizmetler verebilmesi için kuúkusuz baúkaca
gönüllü yÕldÕzlÕlarÕn da katkÕsÕ olmuútur. Yönetim ya da yöneticilik görevi,
atamayla olmaktadÕr. Bu göreve getirilenler, normal mesai düzeni içinde,
esas iúlerini yaparken, bu iú için ayrÕca zaman yaratarak ÖREM’e hizmet
edenleri adlarÕ ile anÕyoruz :
Selva ÜNAL ; Hüsniye ÖZKAN ; Aysel ÜöAN ; Günay GÖKHAN ; Sevgi
ERTÜRK ; Sevtap SÖZKESEN ; Rabiha UCUN ; Sevim ASLAN ; NazÕm
ARI ; Müzeyyen ALGÜL ; Ahmet KALELø ; Betül AYDINLIK ; Nurten
VARDAR ; Banu DøRø ; Atilla ATAMAN ; Elif KARSLIGøL ; Saniye
DEMøREL.
ÖREM’in kuruluú amacÕ ve buna ba÷lÕ olarak görevi, baúlÕkta da belirtildi÷i
gibi ö÷rencilere rehberlik ve danÕúmanlÕk hizmeti vermektir. AyrÕca rehabilitasyon hizmeti de verilmekte ve bir psikolog sürekli olarak bulunmaktadÕr.

Dr. Selva ÜNAL
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06.03.02. ÖREM YÖNERGESø
Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanÕmlar
Amaç
Madde 1 – Bu yönergenin amacÕ, YÕldÕz Teknik Üniversitesi ö÷rencilerine
verilecek rehberlik, danÕúmanlÕk ve sosyal hizmetlerin amacÕna, faaliyet
alanlarÕna, iúleyiúine iliúkin esaslarÕ düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu yönerge, YÕldÕz Teknik Üniversitesi ö÷rencilerine verilecek
rehberlik danÕúmanlÕk ve sosyal hizmetlerin amacÕna, merkezin faaliyet alanlarÕna, YTÜ.Ö÷renci Rehberlik, DanÕúmanlÕk ve Sosyal Destek Merkezi’nin
iúleyiúine, yönetim organlarÕna, görev ve yetkilerine iliúkin esaslarÕ kapsar.
Dayanak
Madde 3 – 2547 sayÕlÕ Yüksekö÷retim Kanunu’nun 22.,46.,47.ve 54. maddeleri ve 5102 sayÕlÕ Yüksekö÷retim Ö÷rencilerine Burs, Kredi Verilmesine
øliúkin Kanun hükümlerine dayanÕlarak hazÕrlanmÕútÕr.
TanÕmlar
Madde 4 – Yönergede yer alan ;
Üniversite : YÕldÕz Teknik Üniversitesi’ni,
Rektörlük : YÕldÕz eknik Üniversitesi Rektörlü÷ünü,
Merkez : YTÜ.Ö÷renci Rehberlik, DanÕúmanlÕk ve Sosyal Destek Merkezini
Merkez Müdürü : YTÜ.Ö÷renci Rehberlik, DanÕúmanlÕk ve Sosyal Destek
Merkezi Müdürünü,
Yönetim Kurulu : YTÜ.Ö÷renci Rehberlik, DanÕúmanlÕk ve Sosyal Destek
Merkez Yönetim Kurulunu,
Rehberlik UzmanÕ : Ö÷rencilere rehberlik ve psikolojik danÕúmanlÕk hizmetleri sunan personeli ifade eder.
økinci Bölüm
Merkez
Madde 5 – Merkez, YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nin YÕldÕz, Davutpaúa ve
Maslak kampüslerinde faaliyet gösterir. Merkez faaliyetlerini, üniversitenin ‘Sa÷lÕk, Spor ve Kültür Daire BaúkanlÕ÷Õ’, ‘Ö÷renci øúleri Daire BaúkanlÕ÷Õ’, ‘Bilgi øúlem Daire BaúkanlÕ÷Õ’, ‘Mezunlar Koordinatörlü÷ü’, ‘Halkla
øliúkiler Koordinatörlü÷ü’, Fakülteler ve Meslek Yüksek OkullarÕ ve di÷er
birimlerle birlikte yürütür.
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Merkezin Görevleri
Madde 6 – Üniversitede ö÷renim gören ö÷rencilere rehberlik, danÕúmanlÕk
ve sosyal destek hizmetleri sunmak ve her türlü sa÷lanmÕú destek ile bu desteklerden yararlanan ö÷renci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takiplerini sa÷lamaktÕr.
Ek 4.1. : YTÜ.Senatosu’nun 11.11.2010/09 gün ve sayÕlÕ toplantÕsÕnÕn 4.sÕra sayÕlÕ kararÕ, eki 2.
Rehberlik Hizmetleri : Rehberlik ve Psikolojik DanÕúmanlÕk Hizmetleri olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr. Merkez rehberlik hizmetlerini üniversitenin Sa÷lÕk, Spor
ve Kültür Daire BaúkanlÕ÷Õ, Mediko-Sosyal Sa÷lÕk Merkezleri ile birlikte
yürütür. Merkeze baúvuran ö÷rencilerin do÷ru yönlendirilmesi amacÕyla
Merkez Ofisi’nde tam zamanlÕ bir psikolog bulundurulur. Rehberlik ve Psikolojik DanÕúmanlÕk hizmetinin takibi, Merkez ve Sa÷lÕk, Spor ve Kültür
Daire BaúkanlÕ÷Õ, Mediko-Sosyal Sa÷lÕk Merkezince yapÕlÕr. Yeterli sayÕda
Rehberlik UzmanÕ (Psikolog, Sosyal Hizmet UzmanÕ ve Psikometrisi) Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi do÷rultusunda Rektörlükçe görevlendirilir.
Rehberlik hizmeti sunacak personelin çalÕúma usul ve úekilleri Sa÷lÕk, Spor
ve Kültür Daire BaúkanlÕ÷Õ, Mediko-Sosyal Sa÷lÕk Merkezleri Baúhekimi ile
koordineli bir úekilde belirlenir.
DanÕúmanlÕk Hizmetleri üniversitenin, Ö÷renci øúleri Daire BaúkanlÕ÷Õ ve
Fakülteler ve Meslek Yüksek OkullarÕ Sekreterlikleri ile birlikte yürütülür.
Merkeze baúvuran ö÷rencilerin ders, kariyer planlama ve kiúisel geliúimlerini takip etmek amacÕyla ilgili ö÷retim üyelerinden alÕnacak danÕúmanlÕk ve
Ö÷renci øúleri Daire BaúkanlÕ÷Õ’ndan alÕnacak ö÷renci bilgileri merkez tarafÕndan de÷erlendirilerek, ö÷rencilere, danÕúmanlÕk hizmeti sunulur. DanÕúmanlÕk hizmeti ders baúarÕsÕ, kariyer planlama ve kiúisel geliúim konularÕnÕ
kapsar.
Sosyal Destek Hizmetleri, Burs Destek Hizmeti, Yemek Destek Hizmeti,
Sosyo-Kültürel Destek Hizmeti, Yurt Bursu ile ayni ve nakdi yardÕmlar olarak sÕnÕflandÕrÕlÕr.
a) Burs Destek Hizmeti : VakÕflar, yardÕm severler, gerçek ve tüzel kiúilerin yapacaklarÕ ba÷Õúlardan sa÷lanan kaynaklar, maddi deste÷e gereksinimi
olup gerekli baúarÕ düzeyini sürdüren üniversite ö÷rencilerine tahsis edilir.
Bu kaynaklardan faydalanacak ö÷rencilerin seçimi Üniversite Burs Bilgi
Sistemi aracÕlÕ÷Õyla yapÕlÕr. Merkez, Burs Bilgi Sistemi’nin iúletilmesi için
Enformatik Bölümü ve Bilgi øúlem Daire BaúkanlÕ÷Õ ile birlikte çalÕúÕr. “YÕldÕz Teknik Üniversitesi Burs Yönergesi”nde Burs Bilgi Sistemi’nin çalÕúma
esaslarÕ belirlenmiútir.

213
b) Yemek Destek Hizmeti : Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen Yemek Destek BurslarÕ ö÷rencilere merkez tarafÕndan tahsis edilir.øhtiyacÕ olan
ö÷renciler Burs Bilgi Sistemi aracÕlÕ÷Õyla belirlenir.
c) Sosyo-Kültürel Destek Hizmetleri : Merkez, ö÷rencilerin, üniversitesinin zengin kültürel etkinliklerinden yararlanmalarÕna yardÕmcÕ olur. bilimsel
sosyal ve sanatsal konularda seminerler, konferanslar düzenleyerek ö÷rencilerin geliúmesine katkÕ sa÷lar. Üniversiteye yeni gelen ö÷rencilerin, üniversiteyi tanÕmalarÕ ve daha kolay adapte olabilmeleri için organizasyonlar düzenler. AyrÕca Merkez, üniversite dÕiÕnda ö÷renci çalÕútÕrabilecek kurumlarla
iúbirli÷i yapar ve isteyen, ihtiyacÕ olan ö÷rencileri yönlendirir.
d) Yurt Bursu : YÕldÕz Teknik Üniversitesi bünyesindeki yurtlarda kalmak
isteyip, maddi durumu iyi olmayan ve baúarÕlÕ YTÜ ö÷rencilerinin ücretsiz
olarak kalmalarÕ sa÷lanmaya çalÕúÕlÕr. Yurt Bursu kontenjanÕ o yÕlki yurt
baúvurularÕ gözönüne alÕnarak, Sa÷lÕk-Spor ve Kültür Daire BaúkanlÕ÷Õ ile
Burs Yönergesi esaslarÕ çerçevesinde belirlenir.
Ek 4.1 : YTÜ.Senatosu’nun 11.11.2010/9 gün ve sayÕlÕ toplantÕsÕnÕn 4.sÕra
sayÕlÕ kararÕ, ek.3
e) Ayni ve Nakdi YardÕmlar : Merkez, ba÷Õú yolu ile kendisine ulaútÕrÕlan
para, gÕda, giysi ve kitap gibi yardÕmlarÕ, gereksinimi olan ö÷rencilere ulaútÕrÕr. øhtiyacÕ olan ö÷renciler Burs Bilgi Sistemi aracÕlÕ÷Õyla belirlenir. KayÕtlarÕ Merkez’de tutulur.
Üçüncü Bölüm
Merkez OrganlarÕ ve øúleyiúi
Madde 7 – YÕldÕz Teknik Üniversitesi Ö÷enci Rehberlik, DanÕúma ve Sosyal Destek Merkezi organlarÕ :
a) Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu BaúkanÕ E÷itim-Ö÷retimden sorumlu
Rektör YardÕmcÕsÕ’dÕr. Sa÷lÕk-Spor ve Kültür Daire BaúkanÕ, Mezunlar Koordinatörü, Halkla øliúkiler Koordinatörü ve Merkez Müdürü di÷er üyelerdir.
ÖREM Yönetim Kurulu salt ço÷unlukla toplanÕr ve oy çoklu÷u ile karar alÕr.
Her E÷itim-Ö÷retim yÕlÕnda en az 2 (iki) kez ola÷an toplanÕr. Bunun dÕúÕnda
gerekli görülen hallerde ola÷anüstü toplanÕp kararlar alabilir.
b) Merkez Müdürü : Rektör tarafÕndan üniversite akademik personeli arasÕndan üç yÕllÕ÷Õna görevlendirilir. Müdür merkezi temsil eder. Merkez çalÕúmalarÕnÕn amacÕna uygun ve düzenli olarak yürütülüp geliútirilmesi, Merkez
çalÕúanlarÕnÕn uyum içinde ve verimli çalÕúmalarÕ için gerekli koúullarÕ sa÷lar. Merkez’de görev alacak idari ve teknik personelin görevlendirilmesi önerisini ÖREM Yönetim Kurulu’na iletir ; Rektör’ün onayÕ ile görevlendirme gerçekleúir.
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Rehberlik UzmanlarÕ : ÖREM’de sunulan rehberlik hizmetlerine yetkinlik
düzeyine göre katkÕda bulunan tam zamanlÕ çalÕúan personele Rehberlik UzmanÕ denir Rehberlik uzmanlarÕ ö÷rencilerin çok yönlü geliúimlerini destekleyici ve ruh sa÷lÕ÷ÕnÕ koruyucu hizmetler sunar. Bu hizmetler, ö÷rencilere
do÷rudan sa÷lanan rehberlik ve psikolojik danÕúmanlÕk hizmetleri oldu÷u ka
dar bu hizmetlerin etkin bir úekilde geliútirilmesi ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ için
yapÕlan e÷itsel ve di÷er merkezlerle iúbirli÷ine yönelik dolaylÕ çalÕúmalarÕ
kapsar. Rehberlik uzmanlarÕ, psikolojik yardÕm alanlarÕndan birinde (Rehberlik ve Psikolojik DanÕúmanlÕk, Klinik Psikolojisi, Sosyal Hizmetler veya
Psikiyatri programlarÕnda) en az lisans e÷itimi görmüú, gençlerle çalÕúma
konusunda ilgi ve deneyimi olan, gönüllü çalÕúma ruhuna sahip ve ekip çalÕú
masÕna uygun kimseler arasÕndan seçilirler.
Dördüncü Bölüm
Görev ve Sorumluluklar
ÖREM Yönetim Kurulu’nun Görevleri ve SorumluluklarÕ
Madde 8 – Yönetim Kurulu,Merkez’in faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularÕ görüúür ve karara ba÷lar. Yönetim Kurulu, üniversitenin ö÷rencilerine
verdi÷i hizmetlerin geniúletilmesi amacÕyla stratejiler oluúturur. Ortaya çÕkan ihtiyaçlar do÷rultusunda yeni projeler geliútirir, alÕnan kararlarÕn uygulanmasÕ için gerekli görevlendirmeleri yapar.
Ek 4.1 : YTÜ..Senatosu’nun 11.11.2010/9 gün ve sayÕlÕ toplantÕsÕnÕn 4.sÕra
sayÕlÕ kararÕ, eki 4
Merkez hizmetlerinde görevlendirilecek elemanlarÕn saptanmasÕ ve görevlen
dirilmeleri ile ilgili konularda Merkez Müdürü’nün teklifini inceler ve Rektörlü÷e görevlendirilmek üzere önerilmesine karar verir. Merkezin çalÕúma
programÕnÕ düzenler.
YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde ö÷renim gören engelli ö÷renciler ile ilgili çalÕúmalarÕ özellikle takip eder. Merkez faaliyetlerinde, üniversite mensuplarÕnÕn gönüllü çalÕúmalarÕnÕ teúvik eder.
Merkez Müdürü’nün Görev ve SorumluluklarÕ
Madde 9 – Görevi : a) Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve
denetlenmesini sa÷lamak,
b) ÖREM Yönetim Kurulu’na katÕlmak ve Yönetim Kurulu’nda alÕnan karararlarÕ uygulamak, uygulatmak.
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Sorumluluklar :
1. ÖREM çalÕúmalarÕyla ilgili, Rektör’e karúÕ sorumludur ve Merkezi, merkez dÕúÕnda temsil eder.
2. ÖREM’deki hizmetlerin amacÕna uygun olarak sunulmasÕ ve geliútirilmesine öncülük etmek,
3. ÖREM çalÕúanlarÕnÕn birlikte uyum içinde çalÕúmalarÕna ve kendilerini ge
liútirmelerine yardÕmcÕ olmak,
4. ÖREM çalÕúmalarÕnÕn genel gözetim ve denetimini sa÷lamak,
5. ÖREM çalÕúmalarÕ ile daha iyi sunabilmesi için tüm çalÕúanlar, iúbirli÷i ya
pabilecek ilgili kiúi ve birimlerin katÕlÕmÕnÕ sa÷lamaya çalÕúmak,
6. Di÷er birimlerle iúbirli÷i ve iletiúimi sa÷lamak,
7. ÖREM Yönetim Kurulu toplantÕlarÕna katÕlmak.
Rehberlik UzmanlarÕnÕn Görev ve SorumluluklarÕ
Sorumluluklar
Madde 10 – 1) Tercihen, gönüllü ya da kÕsmi zamanlÕ çalÕúma deneyimi olmak,
2) ÇalÕúma günlerinde, ÖREM ‘de olmadÕ÷Õ zamanlarda, gerekti÷inde ulaúÕlabilir olmak,
3) Baúvuran ö÷rencilerin ön görüúmelerini yapmak,
* Öngörüúmeler tam zamanlÕ çalÕúanlara baúvuru sayÕsÕna göre haftalÕk ve
eúit olarak da÷ÕtÕlÕr.
* Ön görüúmesi yapÕlan ö÷renciyi en sa÷lÕklÕ ve kÕsa zamanda yararlanabilece÷i ÖREM bünyesindeki hizmetlerden birisine ya da üniversite içi/dÕúÕ
hizmetlerden birisine yönlendirr ve hizmetin ne olaca÷ÕnÕ açÕklar,
* Ön görüúmeyi yapan uzman, ö÷rencinin ÖREM için gerekli kayÕtlarÕnÕ
tutar.
4) ÖREM bünyesindeki yapÕlan toplantÕlara katÕlmak,
5) Üniversiteyi tanÕtma programÕnÕn düzenleme çalÕúmalarÕna katÕlmak,
6) Ö÷rencilerin gereksinim duyduklarÕ konularda seminer, panel gibi e÷itsel
çalÕúmalar düzenlemek,
7) KÕsmi zamanlÕ ve gönüllü çalÕúanlara gözetim ve destek sa÷lamak,
Ek 4.1 : YTÜ.Senatosu’nun 11.11.2010/9 gün ve sayÕlÕ toplantÕsÕ kararÕ
8) Ders/alan çalÕúmasÕ için ya da gönüllü olarak çalÕúmak üzere gelen ö÷rencilere gözetmenlik yapmak ve proje yürütmek,
9) Ö÷renci yararÕna olacak konularda, di÷er ö÷renci hizmet birimleriyle
[bölümler, yurtlar, ö÷renci iúleri, burs ofisi, mezunlar derne÷i, vb.] iúbirli÷i yapmak,
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10) Ö÷renci yararÕna olacak konularda, ö÷renci temsilcilik ve kulüpleriyle
iliúki ve iúbirli÷i içinde olmak,
11) Rapor ve tutanak yazmak,
12) YapÕlan çalÕúmalarÕn de÷erlendirilmesi ve geliútirilmesi amacÕyla veri
toplamak, verileri bilgisayara kaydetmek ve yorumunu yapmak,
13) Ö÷renci yararÕna olacak konularda, broúür, el kitabÕ gibi kaynak yayÕnlar
geliútirmek,
14) Web sayfasÕnÕ hazÕrlamak ve güncelli÷ini sa÷lamak,
15) ÖREM hizmetleri çerçevesinde planlanan ve koúullara göre yapÕlmasÕ
gereken her türlü hizmetlere yetkinli÷i çerçevesinde katÕlmak.
Merkez ødari Personelinin Görev ve SorumluluklarÕ
Madde 11 – Merkez çalÕúanlarÕ merkez faaliyetlerini, Merkez Müdürü’nün
verdi÷i görevler çerçevesinde yürütür. Baúvuruda bulunan ö÷rencileri karúÕlar ve do÷ru hizmete en kÕsa zamanda eriúmesine yardÕmcÕ olur. Sekreterlik
iúlerini en kÕsa sürede tamamlar.
Sorumluluklar
1) ÖREM bünyesindeki bireysel ve grup görüúme randevularÕnÕ ayarlamak,
Verilen randevularÕ ilgili rehberlik uzmanÕna yazÕlÕ ya da sözlü olarak iletmek,
2) Bireysel görüúme iste÷iyle baúvuran ö÷rencilerin iúlerini (baúvuru formu,
ön görüúme için randevu, formu sorumlu uzmana verme vs.) takip ederek
sonlandÕrmak,
3) Acil görüúme için gelen ö÷rencileri en kÕsa zamanda ilgili uzmanla görüútürmek,
4) ÖREM yazÕúmalarÕnÕ yapmak,
5) ÖREM ile ilgili haberleúmeyi sa÷lamak,
6) ÖREM etkinlikleri (seminer, konferans, okul tanÕtma programÕ, vb.) için
yer ayarlamak, pankart, ilan verme ve iletiúim için gerekli giriúimlerde bulunmak,
7) ÖREM’deki her türlü dosyalama iúini yapmak,
8) UzmanlarÕn verdi÷i iúi yapmak,
9) HaftalÕk ÖREM toplantÕlarÕna katÕlmak,
Yürürlük
Madde 12 – Bu yönerge Y.T.Ü.Senatosu tarafÕndan kabul edildi÷i tarihte yürürlü÷e girer.
Yürütme
Madde 13 – Bu yönergeyi YÕldÕz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.
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06.03.03. ÖREM’DEN BURS DESTEK HøZMETø
YÕldÕz Teknik Üniversitesi’nde, YTÜ.bursu yanÕsÕra, YÕldÕz Teknik ÜniversiTesi VakfÕ (YTÜV), Mezunlar Derne÷i (YTÜMED), Ça÷daú YÕldÕzlÕlar
Derne÷i (ÇYD) aracÕlÕ÷Õyla çok sayÕda ö÷renciye BURS olana÷Õ sa÷lanmaktadÕr. AyrÕca üniversite dÕúÕndan da bir çok vakÕf, dernek, kuruluú ve kiúinin
YTÜ.ö÷rencilerine verdi÷i burslarÕ da topluca dikkate alÕrsak, bu konuda koordinasyonu sa÷layan ve ihtiyaç sahibi ö÷rencilere ulaútÕrmayÕ amaçlayan
ÖREM, ö÷rencilere sa÷lanan bu olanaklarÕ, belirli kriterlere göre onlara ulaútÕrmaktadÕr.
ÖREM, 2009-2010 döneminde, 1836 ö÷renciye, 2373260.00 TL burs v ermiútir.

06.03.04. ÖREM øLE øLETøùøM
Adres : YÕldÕz Teknik Üniversitesi
YÕldÕz Kampüsü S Blok
YÕldÕz – Beúiktaú
Telefon : + 90 212 3832697
Faks : + 90 212 3832698
e-posta : orem@yildiz.edu.tr

YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
SÜREKLø EöøTøM UYGULAMA VE ARAùTIRMA
MERKEZø [SEM]
06.04. VøZYON
Bilgi toplumuna geçiú sürecinde, e÷itim alanlarÕnÕn çeúitlili÷i ve yüksek hizmet kalitesiyle, kiúi ve kurumlara yaúam boyu e÷itim, araútÕrma ve danÕúmanlÕk deste÷i veren, alanÕnda öncü bir merkez olmak amaçlanmaktadÕr.
Merkez Yönetim Kurulu :
Prof.Dr.Güler ARAS
Prof.Dr.Taner YILMAZ
Doç.Dr.Abdullah BAL
Yrd.Doç.Dr.Hatice Gülru YÜKSEL
Müdür ve Müdür YardÕmcÕlarÕ
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YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø
TEKNOLOJøLERø TRANSFER MERKEZø
6.05. Merkez, üniversitedeki bilgi ve teknoloji birikimini sanayiye aktararak,
sanayimizin uluslararasÕ rekabet gücünün artmasÕna katkÕ sa÷lamak ve üniversite ile sanayi arasÕnda arayüz görevi görmek üzere kurulmuútur. Bu amacÕ gerçekleútirmek üzere hizmet vermektedir.
Merkez Yönetim Kurulu
Prof.Dr.Ahmet TOPUZ
Prof.Dr.Kutay ÖZAYDIN
Prof.Dr.Hüseyin AFùAR
Prof.Dr.Ahmet Dursun ALKAN
Prof.Dr.Ahmet KARAASLAN
Prof.Dr.øsmail TEKE
Genel Müdür Olcay AKGÜL

BøLøMSEL ARAùTIRMA PROJELERø
KOORDøNATÖRLÜöÜ
6.06. Koordinatörlü÷ün kendini tanÕm için kullandÕ÷Õ Vizyon ve Misyon
açÕklamasÕ aúa÷ÕdadÕr :
Vizyonumuz
YTÜ.’nün prestijli bir dünya üniversitesi olmasÕna katkÕda bulunmak ...
Misyonumuz
Ülkemize ve insanlÕ÷a fayda sa÷layacak bilimsel araútÕrmalarÕn yapÕlmasÕnÕ
ve yaygÕnlaútÕrÕlmasÕnÕ, disiplinler arasÕ ulusal ve uluslararasÕ iúbirli÷inin
geliútirilmesini sa÷lamak ...
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BøTøRøRKEN
[YAZARIN KøTAP HAKKINDA SON SÖZLERø]
Üniversitemiz 100.yÕlÕnÕ, 2011 yÕlÕnda kutladÕ. Bu kutlama úölenine iki kitap
ve bir konser ile katÕldÕm. Bu kitabÕmla da öncekilere önemli bir katkÕ sa÷laladÕ÷ÕmÕ düúünüyorum. Bu kitabÕ yazmak zor iúti. øki yÕl u÷raú verdim ve bu
süredeki emeklerim ve çalÕúmalarÕm sonunda, bu kitap ortaya çÕkmÕú oldu.
Bu kitabÕn yazÕlmasÕ iste÷i ve fikri, Sosyal .Hizmetler Derne÷i BaúkanÕ sayÕn
Hamit YÕldÕrÕm’dan geldi. Bunu baúarabilece÷ime beni ikna eden odur. Bu
nedenle sayÕn YÕldÕrÕm’a özel bir teúekkür borcum vardÕr. AyrÕca, vakÕf ve
derneklerle iletiúim kurulmasÕ, belge ve bilgi toplanmasÕ sürecinde büyük
deste÷ini gördü÷üm sayÕn Seval Durmaz KasÕm’a da teúekkür ederim.
øúe baúlarken, vakÕf ve dernekler yöneticilerine yazÕlacak kitap hakkÕnda ön
bilgilerek vererek, onlardan katkÕ bekledim. Elbette tek baúÕna arúivim ve
kaynak olarak kullanaca÷Õm elimdeki belgeler ve kitaplar yeterli de÷ildi. Yöneticilerimizin çok farklÕ davranÕúlarÕ oldu. BazÕlarÕ hiç katkÕ vermezken kimi
de bekletimin ötesinde iúin içinde oldu. KatkÕ verenlere elbette bir teúekkür
borcum bulunmaktadÕr. BazÕ yöneticilerle bizzat görüútüm, onlarla bir çok telefon görüúmem oldu. Web sayfalarÕna girerek oralardan bilgiler topladÕm.
BazÕ bilgilerimi güncelleútirdim.BazÕ sevgili YÕldÕzlÕ emektar dostlarÕmÕn anÕlarÕndan yararlandÕm. AnÕlarÕndan alÕntÕ yaptÕ÷Õm sayÕn Dr.Selva Ünal’a, sayÕn Prof.Dr.Yaúar Özdemir’e ve sayÕn Prof.øsmet A÷aryÕlmaz’a ayrÕ ayrÕ teúekkür ediyorum.
Üniversitemizin 100.yÕlÕnÕ kutlama programÕ içerisinde, daha önce tarafÕmdan telif edilen ve üniversitemizce yayÕmlanan YÜZÜNCÜ YILINDA YILDIZ
TEKNøK ÜNøVERSøTESø (1911-2011) ile bu kez editörlü÷ünü yaptÕ÷Õm ve 14 arkadaúÕmla gerçekleútirdi÷imiz BANA YILDIZI ANLAT AnÕlar KitabÕ da üniversitemizce yayÕmlanmÕútÕr. Bu kitap önceki kitaplarÕma dahil edilirse, önemli
bir YILDIZ TEKNøK ÜNøVERSøTESø KÜLLøYATI yapÕmÕndan söz edilebilir.
KitabÕmÕ sevgili YÕldÕzlÕlara arma÷an ediyorum. Bu kurum ve kuruluúlarda
görev alan yöneticileri ve üyelerini kutluyorum. Okuruma sevgiler, saygÕlar
sunuyorum.
Beúiktaú, 30 Mart 2013

Prof.Yavuz AKSOY

