Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

5. Olaðan Genel Kurulumuz Toplandý
Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV) 5. Olaan Genel Kurulu 27
Nisan 2008 Pazar günü SAV Lokalinde topland1. Genel Kurulda 71 SAV Genel Kurul
üyesinden 36 s1 asaleten 6s1 vekaleten temsil edildi.

4. Dönem Yönetim Kurulu Ba_kan1 Bedahet Tosunun Genel
Kurulu aç1_ konu_mas1ndan ve sayg1 duru_undan sonra, Genel Kurul Divan1
olu_turuldu ve gündem maddelerinin görü_ülmesine geçildi. 4. Dönem Yönetim
Kurulu çal1_ma ve mali raporunun, Denetim Kurulu raporunun okunmas1 sonras1nda
raporlar görü_üldü. Görü_melerin ard1ndan eski Yönetim Kurulu çal1_malar1 Genel
Kurul taraf1ndan akland1.
Vak1flar genel müdürlüünün 4. Dönemde yapt11 denetimin
sonuçlar1n1n tart1_1lmas1 maddesinde; üyelik ile ilgili olarak 5. Dönem Yönetim
Kuruluna, gerekmesi durumunda Olaanüstü Genel kurul toplamas1 görevi verildi.
Vak1f gelirlerinin tart1_1lmas1 maddesinde, SAV1n
faaliyetinin ve varl11n1n temel güvencesinin SAV çevresinin ba1_lar1 olduu,
fakat bu ba1_lar1n daha geni_ bir çevreden toplanabilmesi ko_ullar1n1n
yarat1lmas1 gerektii vurguland1. Bu maddede, Genel Kurul üyeleri SAV1n
faaliyetlerine maddi destek ve katk1 isteyecei kurulu_lar hangileridir? sorusuna
ili_kin olarak görü_lerini belirttiler. Sonuç olarak, süreç içinde görü_lerin
tart1_1lmas1, fakat bu tart1_ma sonuçlanana dek, SAV1n maddi destek ve katk1
alaca1 kurulu_lar1n emek örgütleri olmas1 eilim olarak benimsendi.
Yeni dönem çal1_ma program1n1n ana hatlar1n1n görü_ülmesi
maddesinde, SAV1n amaçlar1n1n net olduu, bu amaçlara ula_abilmek için gerekli
olan mekanizmalar1n ana yap1lar1n1n olu_turulduu, önümüzdeki dönemde tüm
çal1_ma gruplar1n1n faaliyetlerini planlad1klar1, hedeflerini belirledikleri,
bu hedeflere yönelik olarak daha programl1 ve sistematik bir çal1_ma tarz1n1
hayata geçirdikleri bir dönemin ya_anmas1 gerektii belirtildi. Böyle bir
çal1_ma tarz1n1n gerçekle_tirilebilmesi için ise daha önceki dönemlerde de
vurguland11 gibi as1l ve yedek yönetim kurulu üyelerinin tümünü kapsayan daha
kat1l1mc1, daha koordineli bir yönetim mekanizmas1na ihtiyaç olaca1
vurguland1. Genel Kurul üyelerinin
görü_lerini belirtmelerinin ard1ndan, SAV organlar1na aday olan ki_iler
saptand1, tek bir liste olu_mas1 sonras1nda yeni dönem Yönetim ve Denetim
Kurullar1n1n as1l ve yedek üyeleri Genel Kurul taraf1ndan oy birliiyle seçildi.
Yönetim Kurulu as1l üyeleri olarak; Mehmet TÜRKAY, Dinçer
METE, Serap KURT, Metin ^EN, Naz1r KAPUSUZ, Atilla ALTAYLI ve Güzin ALPASLAN,
yedek üyeleri olarak; Nevra AKDEM0R, Tolga TÖREN, Tulga KUMBASAR, Mine YOLAÇAN,
O. Hakan FEYYAT, Adnan ÖZSÖKMENLER ve Aydan CANKARA seçildiler.
Denetim Kurulu as1l üyeliklerine; Hakk1 OCAKAÇAN, Nevzat
AÇAN ve Ramazan TUNCER, yedek üyeliklerine Mustafa AKÇAKAYA, Mehmet Ali ALTACA
ve Öztürk YILDIZ seçildiler.Dilek
ve önerilerin ard1ndan Genel kurul sona
erdi.
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