ORDU İLİ KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
2019-2020-2021 YILLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Vakfımızın 5 Mayıs 2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı sonucu oluşan Yönetim
Kurulumuz kendi arasında görev dağılımını gerçekleştirerek yeni dönem faaliyetlerine başlamıştır.
1-Yönetim Kurulu Toplantıları her ayın ikinci Pazartesi günü yapılmıştır.
2-Üyelerimiz ve hemşerilerimize Vakfımızın faaliyetleri ve üyelerle ilgili haberler, etkinlikler
SMS (Mesaj) yoluyla titizlikle bildirilmiştir. Vakfımıza bir cep telefonu alınarak üyelerimiz ve
hemşerilerimizle iletişim sağlamak üzere WhatsApp grubu oluşturulmuştur.
3-Vakfımıza yeni Web sayfası oluşturulmuştur.
4-Ankara’da faaliyette bulunan Ordu İlçe Dernekleri, diğer Ordu STK’lar, Ordulu iş adamları,
bürokratlar ve siyasilerle zaman zaman görüşülerek düzenlenen toplantı, buluşma vb. faaliyetlere
iştirak edilmiş karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
5-Önceki dönemlerde Genel Kurulca alınan karar gereği mobil aidat sistemi kurulmuş olup
üyelerimizden gönüllülük esasıyla aylık 5 ile 10 TL bağış alınmakla beraber geldiğimiz durumda
maalesef bu sistem işlerliğini kaybetmiştir.
6-Vakfımızın kültürel faaliyetleri çerçevesinde Türk Sanat Müziği Korosu; çalışmalarını her
Pazar günü düzenli olarak Vakıf merkezinde yürütmüştür. Bu amaçla 17 Ocak 2019 tarihinde DTCF
Farabi Salonunda “Yeni Yıl”, 27 Nisan 2019 tarihinde ilimiz Ordu Kültür Sanat Merkezinde “Bahar
Konseri”ve 16 Ocak 2020 tarihinde DTFC Farabi Salonunda “Yeni Yıl" adı altında konserler
gerçekleştirmiş ve Vakıf tanıtımına katkı sağlamıştır.
7-Vakfımız eğitim faaliyetleri çerçevesinde üniversite öğrencilerine burs vermeye devam
edilerek 2019 yılında 28 Ordulu öğrencimize Burs verilmiştir.
8-Haftanın Çarşamba günleri “Ordulu Bayanlar” buluşması ve Perşembe günleri “İhtiyar
Delikanlılar” olarak adlandırdığımız emeklilerimizin buluşması düzenli olarak sürdürülmüştür.
9-Vakıf Senedi’nin güncellenmesi hususunda 05.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantısında Kurucular Kurulundan ve Yönetim Kurulundan üçer kişi olmak üzere bir Komisyon
kurulmasına karar verilmiş olup bu karar doğrultusunda; Kurucular Kurulundan Oktay KAPTAN,
Mehmet ODABAŞI ve Anıl KEÇECİ ile Yönetim Kurulundan Talat YILMAZ, Uğurcan
KÜÇÜKAĞAOĞLU ve Av. Kemal YILMAZ muhtelif tarihlerde toplanarak Vakıf Senedinde
yapılacak değişiklikleri görüşmüşler ve bu değişiklikler Genel Kurulumuzun bilgisine sunulmak üzere
hazırlanmıştır.
10-Yapılan faaliyetler Karar altına alınarak, tutulan kayıtlar ile evraklar defterlere düzenli
olarak işlenmiş, resmi Kurumlarla olan yazışmalar titizlikle takip edilmiştir.
11-2020 yılı Mart ayı itibarıyla bütün dünyanın etkilenerek ülkemizi de etkisi altına alan
Covid-19 salgını nedeniyle tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca bütün sivil toplum kuruluşları
faaliyetleri durdurulduğundan, Vakfımızda da bu dönemlerde bir faaliyet gerçekleştirilmemiş, lokal de
kapalı kalmış ve bu kapsamda 2020 ve 2021 yıllarında yapılması gereken Vakıf Genel Kurulları da
yapılamamıştır.
12-Vakıflar Genel Müdürlüğünce, Vakfımız 2012-2020 faaliyet yıllarını kapsayan Teftiş ve
Denetime tabi tutulmuş olup bu teftiş yaklaşık 9 ay sürmüştür.
13-Vakfımız 24 Mart 2021 tarihinde Vakıf merkezi ve alt kat dairemize su basması nedeniyle
tavan, duvar, yer döşemeleri ve elektrik aksamı hasar görmüş olup, gerekli onarımlar yaptırılmıştır.
14-Vakfımız 13 nolu dairesi 2022 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kiraya verilmiştir.
Genel Kurula arz olunur. 27.05.2022
Yönetim Kurulu

