Fütüristler Derneği

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Fütüristler Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, tüzük hükümlerine göre Ocak ayında yapılması
gerektiğinden alınan karar ve üyelere duyurulduğu şekliyle 30 Ocak 2012 günü saat 17.00‘da Etiler
Akmerkez “Stylus Toplantı Merkezi”ndeki toplantı, çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamış,
dernekler yönetmeliğinin 14. maddesi uyarınca yine alınan karar ve üyelere duyurulduğu şekliyle, 05
Mart 2012 günü saat 17.00’da Etiler Akmerkez “Stylus Toplantı Merkezi”nde toplantı yeterli
çoğunluğun bulunduğu anlaşılarak toplantı açıldı.
Başkan Ufuk Tarhan’ın açılış konuşması sonrası gündemin ikinci maddesi gereği Genel Kurul Başkanlık
Divanı seçimlerine geçildi.
Yapılan oylama sonunda Genel Kurul Divan Başkanlığına Şükrü Çalkın, Divan Başkan Yardımcılığına
Dr. Cenk Tezcan, Sekreter Üyeliğine ise Hüseyin Karayağız, oy birliği ile seçildiler.
Yapılan saygı duruşu sonrası Divan Heyetine verilen bir önergenin gündeme alınması oya sunuldu.
“Derneğin, Adana ve İzmir illerinde şube açılması konusunun görüşülerek karara bağlanması”
hususunu içeren önerge, Türk Medeni Yasası’nın 79. Dernek tüzüğünün 17. maddesi uyarınca
oybirliği ile gündeme alınarak önümüzdeki dönem tahmini bütçesi ile birlikte ele alınarak bir karara
bağlanması kabul edildi.
Gündemin dördüncü maddesi gereği, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Başkan Ufuk Tarhan tarafından
okunarak, yapılan aktiviteler hakkında Genel Kurul Üyelerine bilgi sundu. Derneğin gelir gider tablosu
ise Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından okundu. Ayrıca Fatma Çalışkan, Genç Fütüristler
adına yapılan çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgi verdi.
Denetim Kurulu raporu Ömer Saygın tarafından okundu. Her iki rapor görüşmeye açıldı.
Yönetim kurul faaliyet raporu üzerinde söz alan üyeler, yapılan etkinlikler için yönetim kuruluna
teşekkür ettiler. Konuşmalar sonrası yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu ayrı ayrı
oylanarak oybirliği ile kabul edildi.
Tahmini Bütçenin görüşülmesine geçildi. Hazırlanan tahmini bütçe, Murat Şahin tarafından okunarak
genel kurul üyelerinin bilgilendirilmesinden sonra bütçe hakkında söz alan olmadığından yapılan oyla
sonunda söz konusu bütçe sunulduğu biçimde kabul edildi.
Gündem uyarınca verilen önergenin görüşülmesine geçildi. Derneğin Adana ve İzmir İllerinde şube
açılması konusu görüşmeye açıldı. Söz alan Murat Şahin, her geçen gün derneğin büyüdüğünü,
faaliyetlerin diğer yerlerde de yapılması için talep olduğunu, Adana ve İzmir illerinde derneğin
konumuna uygun bir potansiyelin olduğunu, bu sebeple bu illerde şube açılmasının gerekli ve yararlı
olacağından söz etti. Söz alan diğer konuşmacılar da aynı doğrultuda görüş bildirdiler.
Konuşmalar sonrası yapılan oylama sonunda derneğin Adana ve İzmir illerinde şube açması oybirliği
ile kabul edilerek, konu ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yönetim kurulunca yerine getirilmesi ve şube
açılması ile ilgili minimum 3’er kişiyi yetkilendirmesi de oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin bu maddesinde yer alan Dernek organlarının seçimleri maddesine geçildi. Gösterilen
adaylar arasında yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Asil ve yedek üyeler şu kişilerden oluştu;

Asıl Üyeler
123456789-

Yedek Üyeler

Murat Şahin - Başkan
Dr. Mustafa Aykut – Başkan Yard.
Dr. Alper Alsan – Genel Sekreter
Cem Tarık Yüksel – Üye
Galya Frayman Molinas - Üye
Burak Aydın - Üye
Temel Aksoy - Üye
Mehmet Nuri Çankaya - Üye
Fatma Çalışkan – Genç Fütüristler

12345-

Ömer Kuyucu
Betül Onat
Emrah Kaya
Fatih İşbecer
Deniz Van Basselaere

Yapılan seçim sonunda Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeler şu kişilerden oluştu.

Asıl Üyeler

Yedek Üyeler

1- Can Vuran

1- Volkan Öztürk

2- Işık Aydın Deliorman

2- Müge Büyüktalaş

3- İsmail Haznedar

3- Zuhal Bozdağ

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ufuk Tarhan, Alper Alsan, Ömer Saygın, Afşin Yılmaz ve
diğer konuşmacılar Fütürizmle ilgili gelecek dönemde neler yapılabileceği hakkında görüşlerini
söyleyerek yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar dilediler.
Son olarak söz alan Murat Şahin, geçmiş dönem başkanı Ufuk Tarhan başta olmak üzere derneğin
bugünlere gelmesinde rolü ve emeği bulunan, ayrıca genel kurula katılan tüm üyelere kendilerine
duyulan güven için teşekkür ederek önümüzdeki dönemde derneğin kuruluş amaç ve misyonuna
uygun etkinlikler yapılacağını inandığını beyan etti..

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından Fütüristler Derneği Olağan Genel Kurul
Toplantısı sona erdi. 05 Mart 2012 Saat 19.30

DİVAN BAŞKANI

BAŞKAN YARDIMCISI

SEKRETER ÜYE

Şükrü Çalkın

Dr. Cenk Tezcan

Hüseyin Karayağız

