
                  
 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

 

TURKISH ICE SKATING FEDERATION 

 
TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

2. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI 
 
1-Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Aralık 2016 Cumartesi günü 

saat 10.00’da Hilton Garden Inn Otel, Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No. 26 Gimat Yenimahalle, 

Ankara, adresinde yapılacaktır. 

2- 10 Aralık 2016 Cumartesi günü çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 11 Aralık 2016 

Pazar günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

3- Olağanüstü Genel Kurul Salonuna giriş için delege kayıtları saat 09.00’da başlayacaktır. 

4- Olağanüstü Genel Kurul ile ilgili tüm bilgiler http://www.buzpateni.org.tr ile www.sgm.gov.tr 

adreslerinden duyurulacaktır. 

 

Olağanüstü Genel Kurul delegelerine duyurulur. 

 

GÜNDEM 
 

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

2. Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,  

3. Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık divanı oluşturulması, gündem maddelerinin okunması ve 

oylanması,  

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

5.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi, 

6. 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 Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

9.Federasyonun 2017-2018 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 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.Federasyon merkezinde önceden kura ile belirlenen renkte, bildirilen ölçü ve formatta, yeteri 

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

12. Başkan adaylarının konuşmaları, 

13. Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, sandıkların 

kapatılması, oyların tasnifi, seçim sonuçlarının tutanağa bağlanarak açıklanması,  

14.  Dilek ve temenniler,  

16. Kapanış. 

Not: 2. Olağanüstü 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 kartlarını almaları zorunludur.  

http://www.buzpateni.org.tr/
http://www.sgm.gov.tr/

