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Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı 

 
 

Genel Kurulu Toplantısı 63 üyenin katılımı ile açıldı, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı 

okundu. 
 
Divan Başkanı Sn. Tevfik Tüzünkam’68, Başkan Yardımcısı Sn. Kerim İlter’92 ve Sekreter Sn. 

Ceren Demirtaş’02 oy birliği ile seçildi ve Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi 
verildi. 
 

Yönetim Kurulu çalışma raporları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Güray Karacar’90 söz 
aldı. İnternet sitesinin yenilendiğini artık internet ticaretine izin veren bir yapıya kavuştuğunu, 
üyeler ile sosyal ağlarla iletişimin arttırıldığını, Derneğin Facebook hesabında 2600 civarında 

kullanıcı olduğu fakat sosyal ağlar arasından en çok LinkedIn’e önem verilerek kariyer 
planlamaları, camia arasında desteğin arttırılması amacıyla özel bir önem verildiği belirtti.  
 

Yeni Dernek yapılanması hakkında bilgi verilerek, daha çok sosyal ve iletişim tarafında güçlü 
olan bir ekiple devam ederek üyeler arasındaki dayanışmanın artmasının hedeflendiği belirtildi. 
2018 yılında yürütülen proje  başlıklarından, Quartier dergisinde yenilik yaparak bütün Fransız 

camiasının haberlerini barındırarak Saint-Joseph’i Frankofon iletişimin merkezinde tutmaya 
çalışıldığı dile getirildi. Butik ürünlerinin çeşitlenmesi, Dönem Elçileri, Coğrafi Elçiler, şu an 60’a 
yaklaşan SJ Club üye kuruluşları ve Dernek etkinlikleri hakkında kısa bilgi verildi.  

 
2013 yılından beri üyelik aidatlarının 250 TL olduğu belirtilerek Üyelik ve aidat durumları ile 
ilgili bilgi aktarıldı. Vakıf ve Dernek’in birlikte projeler geliştirmesi hakkında görüşüldü. İhtiyacı 

olan yaşlı üyelere destek olmak amacıyla, Vakıf ve Dernek işbirliğinde Solidarité fonu kurulması 
için çalışmalara değinildi.  
 
Sosyal tesis gelişmeleri olarak, vakıf ve okula ait olan arsalardan işletmecinin tahliye edildiği 

belirtildi. Vakfın ise 69 parselde bulunan lokal, tenis kortları ve havuzu sadece Saint-Joseph 
Camiası mensuplarının kullanımına sunmak üzere hazırladığını, okulun ise Salle Erentok 
bölümünü konferanslar için öğrencilerin kullanımına açacağı dile getirildi. Saint-Joseph Camiası 

olarak Vakfın öğrenci ve velileri ile beraber dernek üyeleri ve yakınlarının ifade edildiği belirtildi. 
 
Aktif olan hukuki süreçlerden Sportika, Pepsi, Veysel Pamuk ve Ilısal Gastronomi davaları  

hakkında bilgi verildi. 
 
Divan başkanı Genel Kurul maddeleri sıralama yetkisi isteyerek değişmesi sağlandı. 

 



İrfan Bolat’74 söz alarak, İmar barışına neden başvurulmadığı sorusunu yöneltti. Güray 
Karacar’90 cevaben okulun konu ile ilgili geniş çaplı bir çalışması olduğunu, detayına hakim 

olmadığını dile getirdi.  
 
Taylan Bali’82 söz alarak, tesis bina yapımında üyelerin katkısı olduğunu, bu sebeple 

yapılanların nasıl tazmin edileceği sorusunu yöneltti. 
 
Prof. Dr. Ahmet L. Orkan’73 söz alarak, Solidarite çalışmasını tebrik ederek, dernek ve vakfın 

ortak hareket etmesi gerektiğini, bu birliktelik sonrasında okulun karşı duramayacağını dile 
getirdi. 
 

Güray Karacar’90, otopark kullanımı konusunda güvenlik nedeni ile okulun çekinceleri olduğu 
bilgisini aktardı, yıllık otopark üyeliği ödemesi yapan az sayıda üye olduğunu, yazılı talepleri 
doğrultusunda tazmin edileceğini iletti.  

 
1986 yılında Okul - Dernek - Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki kontrat ve yazışmalar sunuma 
yansıtılarak bilgiye sunuldu. Genel teyemmüm olarak yapılan bir sözleşmenin öncekinin iptali 
anlamına geldiği yönünde hukuki görüş olduğu, aksi durumda dahi bu sözleşmelerin 

31.12.2019 tarihinde sonlandığı incelemesi paylaşıldı. Dernek olarak okula bir tazminat davası 
açılması gibi bir görüşleri olmadığını,ancak üyelerin talepleri doğrultusunda 
değerlendirileceğini belirtti. Üyelerin kişisel hukuki girişimlerinin de mümkün olduğu 

değerlendirmesinde bulundu.  
 
2018 yılı konsolide gelir-gider tablosunun görüşülmesi için Sayman Sait Akgün’96 söz aldı. Okul 

hesabına 70 bin lira mertebesinde burs aktarıldığını belirterek üyelere destekleri için teşekkür 
etti. Gelir-gider tabloları ve 2019 yılı öngörülen bütçesi hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Gelecek yıllara ait giderin 14.000 TL’lik personel kıdem tazminatı olduğunu belirtti.  

 
Mert Tüzüner’91 söz alarak, UFRS bazlı tablo düzenlenmesinin zorunlu olduğunu belirtti. 592 
bin TL karın nereden geldiği sorusunu iletti. Sayman Sait Akgün’96, vergi usül kanunu ve 

UFRS’ye göre son 5 yılın toplam kar ve zararlarının yazıldığını dile getirdi.   
 
Mert Tüzüner’91, sosyal tesisler ile ilgili süreç sebebiyle aidat ödeme oranının düşebileceğini 

belirterek, gelir-gider tablosunun nasıl dengede tutulacağı sorusunu yöneltti. Sayman Sait 
Akgün’96, 2018 yılındaki yaklaşık 350 bin TL kira ve ciro prim gelirinin, 2019 yılı bütçesine 
dahil edilmeyerek oluşturulduğunu belirtti.  

 
2018 Yılı konsolide gelir-gider tablosu ve Yönetim Kurulu ibrası oy birliği ile kabul edilmiştir. 
 

Denetleme Kurulu raporu görüşülerek üyelerin ibrası oy birliği ile kabul edildi. 
 
Güray Karacar’90, tüzük gereği üye aidatlarını belirleme yetkisinin Genel Kurul’da olduğunu 

2020 yılı üyelik aidat tutarının belirlenmesi için yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesinin talep 
edildiğini belirtti. Yönetim Kurulu olarak hedeflerinin 2020 yılı için gerekli çalışmalar yapıldıktan 
sonra düşürülmesi olduğunu söyledi.  

 
Tevfik Tüzünkam’68, 2020 yılı aidat tutarının 250 TL olarak belirlenmesini ve Yönetim Kurulu 
tarafından gerek duyulması halinde kendilerine aidat tutarını düşürme yetkisi verilmesini 
oylamaya sundu. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. 

 
Ferruh İskenderoğlu’64 söz alarak, spor salonu kirasının dernek mi yoksa okula mı ödendiği 
sorusunu yöneltti. Derneğe yapıldığı bilgisi verildi, Ahmet Orkan bu kiralamanın sona ermesi 



durumunda derneğin zararı olacağının da göz önünde tutulması uyarısında bulundu.  Binanın 
kontrolünün okul tarafından alınmak istendiği, bu nedenle tahliye talebinin olduğu ve 2020 

bütçesinde gelir olarak yer almadığı belirtildi.  
 
Mert Tüzüner’91, Dernek ve İktisadi İşletme için alınan hizmetlerin neler olduğu, İktisadi 

İşletme de diğer gelirler kısmındaki 113 bin TL’nin ne olduğu sorusunu yöneltti. 113 bin TL’lik 
gelirin spor salonundan gelen kira geliri olduğu belirtildi. Dışarıdan sağlanan hizmetler 
kaleminde, Quartier dergi için çalışılan ajans, avukatlık ve mali müşavirlik hizmeti için ödenen 

giderlerin gösterildiği belirtilerek dergi maliyetinin her sayı başına yaklaşık 15 bin TL olduğu 
dile getirildi. 
 

2019 yılı konsolide tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı bütçesi fasılları arasında 
aktarma yetkisi oy birliği ile Yönetim Kurulu’na verildi. 

 

Divan Başkanı başka söz almak isteyen olmadığından toplantıyı kapatmıştır.  

 

 
 
Başkan  : Tevfik Tüzünkam’68 

Başkan Yardımcısı : Kerim İlter’92 
Sekreter  : Ceren Demirtaş’02 

 
 


