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28 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ ONBİRİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 

1. Toplantının açılması ve gündemin okunması, 

2. Divan Başkanı ve Kâtiplerin seçimi, 

3. Divan Başkanı ve iki Kâtipten oluşan Divan Heyetine Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama 

yetkisinin verilmesi, 

4. Açılış konuşması, 

5. 18.07.2020 tarih 31189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasasında 

Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ’in (III-62.3.a) sektöre olabilecek etkilerinin değerlendirilmesi, 

6. Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in 

(III-62.3) 1’inci madde dördüncü fıkrasında düzenlenen; gayrimenkul değerleme kuruluşlarının 

sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye 

piyasası mevzuatı kapsamı dışındaki değerleme faaliyetlerine ilişkin Birliğe yapılacak şikâyet 

başvuruları ve itirazların değerlendirilmesi hususunda usul ve esasların belirlenmesi hususunda Birlik 

Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması, 

7. 2019 yılı Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve Genel Kurul 

onayına sunulması, 

8. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2019 yılı bilanço, gelir gider tablosu ve kesin hesabının 

görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, 

9. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği 2019 yılı Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve Genel 

Kurul onayına sunulması,  

10. 2019 yılında görev alan Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından 

dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, 

11. 2020 yılı bütçe gerçekleşmeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 2020 yılı bütçesinin revize 

edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, 

12. 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının 

belirlenmesi, 

13. 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetleme Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının 

belirlenmesi, 

14. 2021 yılı Üyelik Aidatları ve Üyeliğe Giriş Ücretlerinin Belirlenmesi, 

15. 2021 yılı Birlik Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması  

16. Yönetim Kuruluna 2021 yılı Birlik bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi hususunun 

Genel Kurul onayına sunulması, 

17. Vefat eden Birlik Üyelerinin aidat borçlarının silinmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul 

onayına sunulması, 

18. Engelli, gazi ve birinci derece şehit yakını olan Birlik Üyelerinden aidat alınmaması hususunun 

görüşülmesi, 

19. 01.01.2020 - 31.01.2020 tarihleri arasında ödenmesi gereken ancak tahsil edilemeyen Üyelik 

aidatları ile ilgili, aidat ödemesini gerçekleştiremeyen üyelere pandemi nedeni ile yaşanan 

olağanüstü durum ve ekonomik olumsuzlar nedeni ile 01.10.2020 tarihine kadar süre verilmesi 

hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, 



20. Meydana gelen depremlerden en fazla etkilenen iller olan Elazığ ve Malatya’da ikamet eden 

Üyelerimizden 2020 yılı aidatlarının tahsil edilmemesi, tahsil edilen aidatların ise 2021 yılı aidat 

alacağı olarak kabul edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması, 

21. Birliğin Gerçek Kişi Üyelerine; mesleki faaliyetleri çerçevesinde meydana gelebilecek maluliyet, iş 

göremezlik, vefat durumlarına karşı koruyucu ve destekleyici nitelikte olmak üzere Ferdi Kaza 

sigortası yapılması, prim dâhil tüm masrafların Birlik bütçesinden karşılanması hususunda Birlik 

bütçesinden yıllık 150.000 TL kaynak ayrılması hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul onayına 

sunulması,  

22. Taşınmaz Bilgi Araştırma Sistemi (TABA) üzerinden sağlanacak TAKBİS hizmetine ilişkin ücretlerin 

belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul 

onayına sunulması, 

23. Birliğin merkez ve merkez dışı çalışma birimlerinin ihtiyaçları dâhilinde taşınmaz alımları yapılması 

konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 

24. Birlik teşkilatının merkez dışı örgütlenmeleri ve temsilciklerinin oluşturulması konusunda Yönetim 

Kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması, 

25. Sözleşmeli ve kadrolu uzmanların hizmet verme koşullarına ilişkin akreditasyon getirilmesi 

hususunun görüşülmesi 

26. Birlik Üyelerinin yardımlaşma, dayanışma ve aidiyet duygularını artırmak üzere yardımlaşma sandığı 

kurulması hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul 

onayına sunulması, 

27. Dilek ve temenniler, 

28. Kapanış. 


