26.02.2020 TARİHLİ KEMALPAŞA SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GÜNDEM:
1- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,
2- Başkanlık Divanı ve yazmanının seçimi,
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,
4- Yönetim kurulu denetçi raporunun okunması,
5- Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
6-KESİAD Tüzüğü madde 10 ile ilgili yapılması talep edilen değişikliğin
görüşülmesi,
7- Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış

Madde 1 – Saygı Duruşu İstiklal Marşı,
Derneğimiz Yönetim kurulunun yapmış olduğu 07.02.2020 Tarih ve 297 Sayılı Kararına göre
2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 18.02.2020 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanmaması
halinde 26.02.2020 tarihinde yapılacağı tüm üyelere yazı ve e-mail ile en az 15 gün önce bildirildiği, ilk
toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeni ile 26.02.2020 tarihindeki toplantıya derneğe
kayıtlı 124 (Yüz yirmi dört) üyeden 22(yirmi iki) üyenin hazır olduğu ve hazirun listesini imzaladıkları
görülerek toplantıya başlandı.
Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunun
ardından İstiklal Marşı okundu.
Madde 2 – Divan Başkanlığı seçimi,
Divan Başkanlığına ve üyeliklerine Başkan olarak Fahrettin Selçik, Başkan Yardımcısı olarak Ali
Özgenalp, yazman olarak Nadir Çetiner teklif edildi. Açık oylama usulü ile yapılan seçimle isimleri
yazılı şahısların başkan, başkan yardımcısı ve yazman üyelikleri, oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3 – Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının okunması,
Divan heyeti genel kurul gündemini okudu. Gündeme itirazların olup olmadığı soruldu. Gündeme
itirazın olmadığı görüldü ve gündem oybirliği ile kabul edildi.
Divan başkanı sayın Fahrettin SELÇİK, yönetim kurulu başkanı Haluk MERİÇ’ i kürsüye davet etti.
Yönetim kurulu başkanı Haluk MERİÇ, faaliyet raporunu okudu. (EK-1) Döneminde yapılan
Cumhuriyet balosu etkinliği, Perşembe kahvaltıları etkinlikleri ve Ebso Yönetim Kurulu Başkanı Sayın
Ender Yorgancı’ ların ağırlandığı yemekli toplantı etkinliğine kısaca değindi. Dönem başında
gerçekleştirilen Dernek isminin değiştirilerek “İş İnsanları” olduğunu hatırlattı.
Rapor, tüm üyelerin görüşüne sunuldu.
Geçmiş dönem başkanı sayın Zeki YÖNDEM, önümüzdeki dönemlerde faaliyetlerin çoğaltılmasının
KESİAD’ ın sürdürülebilirliği açısından çok daha anlamlı olacağı görüşünü bildirdi.
Sayın kurucu başkanımız Fahrettin SELÇİK, yeni dönemde, üyelere yönelik aktivitelerin artırılması
yönünde ki önerilerini belirtti.
Madde 4 – Yönetim kurulu denetçi raporunun okunması,
Denetim kurulu üyesi Sebahattin DÖNMEZ, DENETÇİ RAPORUNU (EK 2) okudu. Rapor, tüm
üyelerin görüşlerine sunuldu.
Sayın Zeki YÖNDEM, derneğin mali bütçesine katkı sağlayacak faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiği
önerisinde bulundu.
Denetim kurulu, yönetim kurulunun ibrasını önerdi.
Madde 5 – Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
Yönetim Kurulunun ibrası Divan heyeti ve üyelere sunuldu, söz alan olmadı, oy birliği ile ibrası kabul
edildi.
Denetim Kurulunun ibrası Divan heyeti ve üyelere sunuldu, söz alan olmadı, oy birliği ile ibrası kabul
edildi.

Madde-6 Dernek Tüzüğünün 10.maddesinin değişikliği,
Dernek tüzüğünün 10. Maddesinin yeni ve eski hali okundu. Görüşe açıldı. Değişikliğin gereği
görüşüldü. Dernek Tüzüğünün 10.maddesine ilişkin değişikliğe yönelik Yönetim Kurulunun 10 Asil 10
Yedek Üyeden 6 Asil 6 Yedek üye sayısına indirilmesi teklif edildi, açık oylama sistemi ile oy birliği ile
kabul edildi.

Madde 7 – Dernek Organlarının asil ve yedek üyelerinin seçimi,
Yönetim Kurulu asil ve yedek listesi, Denetim Kurulu asil ve yedek listesi, tek liste olarak Divan heyeti
ve tüm üyelere tanıtıldı. Yönetim kurulu asil ve yedek, denetim kurulu asil ve yedek listesi, tüm
üyelerin görüşlerine sunuldu.
Yönetim kurulu asil ve yedek listesi, oy birliği ile kabul edildi.
Denetim kurulu asil ve yedek listesi, oy birliği ile kabul edildi.
YÖNETİM KURULU;
ASİL ÜYELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SEÇİL KAYNAK - Başkan
MUTLU CAN GÜNEL – Başkan yardımcısı
YEŞİM IŞIKLI – Genel sekreter
SEVİL YÖNDEM – sayman
CAN ARDİTTİ – üye
ERÇİN ŞAHİN – üye

YEDEK ÜYELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

İBRAHİM SEZEK
İBRAHİM ÖZDEMİR
TUĞBA KİRİŞ
GÜRHAN GÜVEN
ÖNCEL SARIKAYA
URAL KURTKAPAN

DENETLEME KURULU;
ASİL ÜYELER
1. SEBAHATTİN DÖNMEZ
2. MUSTAFA MUTLUBAŞ
3. TANER HİRİK
YEDEK ÜYELER
1.
2.
3.

FERHAT KILIÇ
GÜRHAN BİLDİLER
FİLİP MİNASYAN

Madde 8 –Dilek ve Temenniler
Divan Başkanı Fahrettin Selçik, Kemalpaşa’da 700 civarı Sanayici ve iş İnsanı olduğunu üye sayısını
arttırmak dernek faaliyetlerini canlandırmak için yapacakları çalışmalarda tüm yeni yönetim kurulu
üyelerine başarılar diledi. Toplantıya katılan diğer üyelere katılımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Üyelerimizden Mutlu Can Güler söz alarak dernek üyeliğinin gönüllülük esasına dayandığını ve
dernek faaliyetlerinin ivme kazanması için dernek bağışlarının düzenli yapılmasının anlamlı olduğunu
düşündüğünü söyledi.
Yönetim kurulu geçmiş dönem başkanlarımızdan Zeki Yöndem yönetim kurulu üyelerine geçmiş
dönem faaliyetlerinde yaptıkları, derneğe olumlu katkıları olduğunu düşündüğü bilgi ve becerilerini
her daim paylaşacağını söyledi.

Madde 9 –Kapanış;
Divan Başkanı Fahrettin Selçik, dernek çalışmalarının hayırlı işlere vesile olması temennisinde
bulundu. Başka söz almak isteyen olmadığından toplantı aynı gün ve saat 18:00 da sona erdi.

BAŞKAN
Fahrettin SELÇİK

BAŞKAN YARDIMCISI
Ali Özgenalp

YAZMAN
Nadir ÇETİNER

