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4. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 

 

1) 09:00 – 10:00 delegelerin kayıt işlemlerinin yapılması  

2) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,  

3) Genel Kurul Başkanlık divanı oluşturulması, gündem maddelerinin okunması ve oylanması,  

4) Gençlik ve Spor Bakanlığı ve/veya Spor Genel Müdürlüğü adına konuşmalar, 

5) 10.12.2016 - 31.12.2016  / 01.01.2017 - 31.12.2017 /01.01.2018 - 31.03.2018 dönemine ait 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 

 

6) 01.11.2016 - 31.12.2016 /01.01.2017 - 31.12.2017 / 01.01.2018 - 31.03.2018 dönemine ait 

Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi, 

 

7) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibra edilmesi, 

8) Yönetim Kuruluna taşınmaz mal alım-satım ile Uluslararası Federasyonlara karşı mali 

taahhütlerde bulunmak için yetki verilmesi, 

 

9) Federasyonun 29.04.2018 - 28.04.2019 / 29.04.2019 - 28.04.2020 yılları tahmini bütçesi ile 

faaliyet programlarının görüşülmesi, oylaması ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri 

arasında değişiklik yapma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

 

10)  Yönetim Kuruluna SGM, Spor Toto vb. kuruluşlarından sponsorlardan temin edilecek 

kaynağın yanı sıra, gerektiğinde ilave para aktarma ve/veya bütçenin %15’ ini geçmeyecek 

şekilde borçlanarak her türlü tesis inşa etme, tadilat, onarım, yenileme gerektiğinde bu 

tesisleri işletme, tesislerde yer alan sosyal ünitelerin kiraya verilmesi, reklam alınması, GSM 

baz istasyonlarına kiralanması ve benzeri hususlar ile amacına uygun menkul, 

gayrimenkuller alma, kiralama, kiraya verme, işletme, bağış kabul etme hususlarında yetki 

verilmesi, 

 

11) Ana statünün 9/2’de yer alan  “Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, 

üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona 

yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yönetim kurulu, genel 

kurul tarihinden en az otuz gün önce başkan adayları tarafından yatırılması gereken 

adaylık başvuru ücretini belirler. Adaylık başvuru ücreti, 40.000 gösterge rakamının  
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memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı geçemez” 

ibaresinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, 

 

12) Ana statünün 7/2-f maddesinde belirtilen “Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl 

önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, en fazla milli olmuş beş sporcu” ibaresinin     

“Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak 

kaydıyla, artistik buz pateni branşından 3 sporcu,  short track branşından 2 sporcu olmak 

en fazla milli olmuş beş sporcu” şeklinde değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, 

 

13) Ana Statünün 7 (2) / (h) (2) maddesinin “Federasyonca düzenlenen biten iki sezon senkronize 

branşındaki faaliyetlere katılan kulüplere üçer üye” ibaresinin “Biten iki sezon üst üste 

Federasyonca düzenlenen senkronize branşındaki faaliyetlere katılan kulüplere; katıldıkları 

takım sayısı gözetilmeksizin 3 üye” şeklinde değiştirilmesinin görüşülmesi, 

 

14) Ana Statünün 7 (3) maddesinde geçen “kulüp temsilcilerinin en fazla %50 si en üst lige katılan en 

fazla %30 u federasyonun diğer lig müsabakalarına katılan, en az %20 si mahalli veya bölgesel 

liglere katılan kulüp temsilcilerinden oluşur” ifadesinin, federasyonumuzda lig usulüne dayalı 

branş bulunmadığından Ana Statüden kaldırılması hususunun görüşülmesi, 

 

15)  Federasyon merkezinde önceden kura ile belirlenen renkte, bildirilen ölçü ve formatta,            

yeteri sayıda, başkan adaylarınca hazırlanan oy pusularının Divan’a teslim edilmesi ve ilanı 

 

16)  Başkan adaylarının konuşmaları, 

 

17)  Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,       

sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, seçim sonuçlarının tutanağa bağlanarak açıklanması, 

 

18)  Dilek ve temenniler, 

 

19) Kapanış. 

Not: Genel Kurul delegelerinin toplantıya katılabilmesi için Kesin Delege Listesinde 

yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimliklerini (Nüfus Kağıdı, Ehliyet veya 

Pasaport) ibraz ederek giriş yaka karlarını almaları zorunludur.  


