8. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL DUYURUSU
06.02.2018
SAYIN ÜYEMİZ;
Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED)’nun
8. OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU 21.02.2018 Çarşamba günü saat 12.30’dan itibaren Çamlaraltı
Mah. 6021 Sok. No:61/1 Pamukkale Denizli adresindeki federasyon merkez ofisinde yapılmasına,
çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 28.02.2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte
gerçekleştirilmesine ve aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiş olup, sizlere bu
toplantımızı e-posta adresinize e-mail ile gönderilmesi, www.gesifed.org.tr adresli federasyon web
sayfamızda ilan edilmesi, üyemiz olan dernek merkezlerine faks çekilmesi, dernek başkanlarının cep
telefonlarına mesaj çekilmesi yolları ile duyurmaktayız.
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Açılış ve Yoklama
Toplantı Divan Seçimi (1 başkan 2 yazman)
Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
Gelir-Gider Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi, onaylanması
Yönetim Kurulu Üye Seçimi (15 asil- 15 yedek)
Denetleme Kurulu Seçimi (3 asil-3 yedek)
Disiplin Kurulu Seçimi (3 asil-3 yedek)
Konfederasyonda Federasyonu temsil edecek kişilerin seçimi
Tüzük değişiklikleri görüşülmesi oylanması:

GESİFED Tüzüğünün “Federasyon İsmi ve Merkezi” başlıklı 1. Maddesi:
Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak
üzere " GESİFED (Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu)" adı ile bir federasyon
kurulmuştur. Aşağıda kısaca "Federasyon" olarak anılmaktadır.
Federasyonun merkezi Denizli’dir.
şeklindedir. Bu maddenin;
Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak
üzere " GESİFED (Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu)" adı ile bir federasyon kurulmuştur.
Aşağıda kısaca "Federasyon" olarak anılmaktadır.
Federasyonun merkezi Denizli’dir.
şekline dönüştürülmesi yönetim kurulu tarafından önerilir.
GESİFED Güney Ege Sanayiciler ve İş Adamları Federasyonu
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No.61/1 Denizli/Türkiye

www.gesifed.org.tr
+90 258 212 80 97

GESİFED Tüzüğünün “Genel Kurul Başlıklı” 10.Maddesinde 2. Yıllık Olağan Toplantı başlıklı bendi:
Genel Kurul, üye derneklerin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
üyelerinden oluşmaktadır. Federasyon mali genel kurul olarak her yıl, organların seçimi için ise iki
yılda bir olağan olarak en geç Şubat ayı sonuna kadar toplanır ve delegelerin yarıdan bir fazlasının
katılması ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.
şeklindedir. Bu maddenin;
Genel Kurul, üye derneklerin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu
üyelerinden oluşmaktadır. Federasyon mali genel kurul olarak her yıl, organların seçimi için ise üç
yılda bir olağan olarak en geç Şubat ayı sonuna kadar toplanır ve delegelerin yarıdan bir fazlasının
katılması ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.
şekline dönüştürülmesi yönetim kurulu tarafından önerilir.
GESİFED Tüzüğünün Yönetim Kurulu başlıklı 11. Maddesinin 3. Yönetim Kurulunun Çalışma Yöntemi
başlıklı bendinin a şıkkı:
(a) Başkanlık süresi iki (2) yıldır. Aynı şahıs, en fazla iki dönem üst üste başkanlığa seçilebilir. Daha
sonra en az bir çalışma dönemi (iki yıl) geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez.
şeklindedir. Bu maddenin;
(a) Başkanlık süresi üç (3) yıldır. Aynı şahıs, en fazla iki dönem üst üste başkanlığa seçilebilir. Daha
sonra en az bir çalışma dönemi (üç yıl) geçmedikçe, yeniden başkan seçilemez.
şekline dönüştürülmesi yönetim kurulu tarafından önerilir.
GESİFED Tüzüğünün Denetleme Kurulu başlıklı 13. Maddenin a bendi:
(a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından iki (2) yıl için seçilir. Üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden
oluşur.
şeklindedir. Bu maddenin;
(a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıl için seçilir. Üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden
oluşur.
şekline dönüştürülmesi yönetim kurulu tarafından önerilir.
1. Dilek ve Temenniler
2. Kapanış
Gültekin Okay SALGAR
TÜRKONFED Yön.Krl. Üyesi
GESİFED Yön.Krl.Bşk.
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