
                              DİL EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON  
(DEDAK) DERNEĞİ  

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 
 

 
Derneğimizin olağanüstü genel kurulu yapılmak üzere 02.11.2019 tarihinde saat 10:45’de                         
toplanılmış, yeterli çoğunluk sağlandığından toplantıya başlanılmıştır. 
 
Toplantıya 44 üyeden 36’sı katıldığından çoğunluğun hazır olduğu görülmüştür. Açılışı yapmak üzere yönetim 
kurulu adına Didem Mutçalıoğlu söz aldı. Açılış konuşmasından ve faaliyet raporu paylaşımından sonra divan 
heyeti seçimine geçildi. 
 
Divan heyeti başkanlığına oybirliği ile Didem Mutçalıoğlu başkan yardımcılığına Nergis Uyan ve yazman olarak 
Hacer Şivil seçildi. 
 
Gündem oybirliği ile kabul edildi: 

1. Faaliyet Raporunun Sunulması 

 Haziran 2018-Şubat 2019 arası yapılan faaliyetler  ve daha sonrası için planlanan çalışmalar 
paylaşıldı.  

 . 
2. Toplantıya 44 üyeden 36’sı katıldığından yönetmelik onayının görüşülebilmesi için ön şart olan üçte 

iki çoğunluğun sağlanmasıyla yönetmelik oylamasına geçildi. Çalışma Yönetmeliği sunulduğu şekliyle 
kabul edildi. 

3. Toplantıya 44 üyeden 36’sı katıldığından tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için ön şart olan üçte iki 
çoğunluğun sağlanmasıyla Tüzük değişiklik oylamasına geçildi. 

 
Eski hali MADDE 2 - (1) Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin amacı, yükseköğretim alanı 
öncelikli olmak üzere dil eğitimi ve öğretimi, yönetimi ve organizasyonu konularında bilgilendirme, 
değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütmektir. Dernek, dil eğitimi kalitesinin uluslararası 
standartlara yükseltilmesine ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  
 
olan tüzük maddesinin  
 
Eski hali MADDE 2 - (1) Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’nin amacı, yükseköğretim 
programları öncelikli olmak üzere dil eğitimi ve öğretimi, yönetimi ve organizasyonu konularında 
bilgilendirme, değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarını yürütmektir. Dernek, dil eğitimi kalitesinin 
uluslararası standartlara yükseltilmesine ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.  
 
olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi  
 
 
Üyelik Koşulları ve Üyeliğe Kabul 
 
Eski hali MADDE 3 - (1) 
 
Fiil ehliyetine sahip gerçek kişilerden  
a) Üniversitelere ve yüksekokullara bağlı dil hazırlık sınıflarında ya da programlarında üst düzey yönetici 
pozisyonunda bulunanlar ya da bulunmuş olanlar, 
b) Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Yönetim Kurulu’nda bir dönem görev yapmış olanlar 
görev yapmış olduğu sürenin iki katı süre ile sınırlı olmak kaydıyla, 
c) Dil eğitiminde  kalite ve akreditasyon alanında ulusal ya da uluslararası düzeyde çalışmaları bulunanlar,  



 
olan tüzük maddesinin  
 

a) Üniversitelerde dil eğitimi veya eğitim bilimleri alanlarında öğretim elemanı olarak çalışıyor veya 
çalışmış olanlar, 

b) 3.1.a maddesi dışında kaldığı halde dil eğitiminde ve/veya eğitimde kalite konularında deneyimli 
olanlar, 

 
olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi  
 
Eski hali MADDE 3 - 
(2) Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunan tüzel ve gerçek kişiler Yönetim 
Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için birinci fıkrada belirtilen koşullar 
aranmaz. 
(4) Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün 
içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. 
Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları 
ile müracaatları üzerinde yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi 
bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. 
 
olan tüzük maddesinden 
 
Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye 
olarak kabul edilebilir. 
 
İfadesinin mükerrer olduğu için çıkarılması oybirliği ile kabul edildi 
 
Yönetim Kurulu 
Eski hali MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçimden 
sonraki ilk toplantısında bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, sayman ve üyeleri belirler  
 
olan tüzük maddesinin 
 
(1) Yönetim Kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında 
bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sayman ve üyeleri belirler   
 
olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi 
 
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
 
Eski hali  MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
g) Dernek organlarının işleyişi ile ilgili yönetmelik, yönerge, genelge hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına 
sunmak, 
 
olan tüzük maddesinin 
 
g) Dernek organlarının işleyişi ile ilgili yönetmelik hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmak, 
 
olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi 
 
Eski hali MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir. 



 
olan tüzük maddesinin 1. Fıkrasına 
 
ğ) Yönetmelikle uyumlu yönerge ve genelge hazırlamak, 
 
bendinin eklenmesi oybirliği ile kabul edildi 
 
Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri  
 
Eski hali MADDE 10 - (1) Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır: 
b) Üyelerin ödeyeceği giriş ödentisi ve yıllık aidat bedellerine karar verilmesi, 
 
olan tüzük maddesinin kaldırılıp 
 
Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 
MADDE 12 - (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir. 
h) Üyelerin ödeyeceği giriş ödentisi ve yıllık aidat bedellerine karar verilmesi, 
 
maddesinin eklenmesi oybirliği ile kabul edildi 
 
Eski adı Dil Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu olan DAK’ın 
 
Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu  
 
olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi 
 
Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu        
Eski hali MADDE 17 – (1) Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen beş asil ve beş yedek 
üyeden oluşur. Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu, yabancı dil öğretim programlarının değerlendirilmesi ve 
akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütür. DEDAK‘ın tüm belge ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla 
”DAK” olarak anılır.       
 
olan tüzük maddesinin 
 
(1) Dil Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Dil 
Eğitimi Akreditasyon Kurulu, yabancı dil öğretim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için 
gereken çalışmaları yürütür. DEDAK‘ın tüm belge ve yazışmalarında bu kurul kısa adıyla ”DAK” olarak anılır. 
 
olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi 
 
Giriş Ödentisi ve Yıllık Aidatı  
 
Eski hali Geçici Madde 1 - (1) Üyelerin giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı 300 TL’dir. Giriş aidatı ile diğer 
miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. 
(2) Öğrenci temsilcileri giriş ödentisi ve yıllık üye aidatı ödemekle yükümlü değildir. 
 
Olan geçici maddenin kaldırılması oybirliği ile kabul edildi 

4. Yönetim ve denetim kuruluna yapılacak seçim yönteminin belirlenmesi için oylama yapıldı. Oylama 
sonucunda seçimlerin blok liste yöntemi ve blok liste dışında kalan yerler için adayların oylanması 
yöntemi ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 



5. Yönetim ve denetim kurulu üye adayları blok liste adayları genel kurul üyelerine açıklandı ve tanıtıldı. 

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Genel kurula sunulan blok listeler oy 

birliği ile (36 katılımcının oyuyla) aynen kabul edildi. Yönetim kurulunda 2 yedek ve denetim 

kurulunda iki yedek üye adaylar arasından en çok oy alan ikişer kişi olarak belirlendi.  Böylece aşağıda 

kimlikleri belirtilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri belirlenmiş oldu.  

 

 

  YÖNETİM KURULU 

1 Didem Mutçalıoğlu 

2 Taner Yapar 

3 Evrim Üstünlüoğlu 

4 Hacer Şivil 

5 Mümin Şen 

  YEDEK 

1 Serhat Uzun 

2 Nesrin Kutlay  

3 Şule Kılcı 

4 Gülşen Can 

5 Özgür Şahan 

 

  DENETİM KURULU 

1 Donald Staub 

2 Serkan Aras 

3 Ahmet Kayıntu 

  YEDEK 

1 Emrah Cinkara 

2 Pınar Gündüz 

3 Müge Akgedik 

6. DAK asil üye listesinin paylaşımı ve üye tanıtımları yapıldı 



  DAK Asil Üyeleri 

1 Nergis Uyan 

2 Mehmet Atasagun 

3 Bahar Gün 

 4 Tijen Aksit 

5 Özlem Atalay 

6 Ian Collins 

 

7. Çalışma gruplarıyla ilgili tercih/ilgi alanlarının belirlenmesi için üyelere anket dağıtıldı ve tercihleri 
toplandı. Konu başlıkları aşağıdaki gibidir:  
 

 Değerlendiricilik 

 Ölçüt geliştirme çalışmaları 

 Yönerge-yönetmelik çalışmaları 

 Kurumlara verilecek eğitimler 

 Sosyal medya 

 Mali işler 

 Çeviri 

 Kılavuz hazırlanması 

 Web sayfası 

 Diğer 
8. Genel Kurul’a katılım yol masrafları – hibe’den yararlanma ile ilgili bilgilendirme yapıldı.  

 
9. Dilek ve Temenniler 

Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanı Olağan Genel Kurul 
toplantısını sona erdirdi. 
 
İş bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan müştereken imza altına alınmıştır.  
 
02/11/2019 
 
 
 
Divan Başkanı                   Başkan Yardımcısı    Yazman 
 
Didem Mutçalıoğlu       Nergis Uyan                   Hacer Şivil 
             
  


