
 

 

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU 6.OLAĞAN MALİ GENEL KURULU  

GENEL KURUL TUTANAĞI 

 

Tarih:22.11.2018 

Saat: 10.30 

 

Türkiye Hentbol Federasyonu 6.Olağan Mali Genel Kurulu ilanda belirtildiği üzere 22 Kasım 2018 

tarihinde saat 10.30 da ilanda belirtilen gündem doğrultusunda ilandaki adreste toplandı. Toplantı 

Yönetim Kurulu Üyesi Adem CEYLAN Toplantıda 117 üyenin hazır bulunduğunu belirterek 

toplantı yeter sayısının sağlandığını söyledi ve toplantıyı açtı. 

 

Gündemin ikinci maddesi gereğince Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. 

 

Genel Kurul Gündeminin 4.maddesinin görüşülmesinde, Başkanlık divanı oluşturulmasına 

geçilmiş ve Bülent TÜRKÖZ ile 14 arkadaşının önergesi ile Genel Kurul tarafından Divan 

Başkanlığına İlker ARSLAN, Başkan Yardımcılığına Fikret Dursun CAN, Divan Yazmanlığına 

Osman ÖZOĞLU ve Metin KOÇAK oybirliğiyle seçilmiştir. 

 

Divan başkanı tarafından açılış konuşması yapıldı. Gündem okundu, gündem maddeleri üzerinde 

değişiklik önergesi olup olmadığı soruldu ve herhangi bir önerge verilmedi. Gündem maddesi 

hakkında delegelere söz verildi. Söz alan olmadı. Gündem okunduğu gibi oylamaya sunuldu, 106 

Kabul ve 1 Red olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 6. Maddesine geçildi Başkanlık divanına, Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama 

yetkisi verilmesi hakkında delegelere söz verildi. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oya sunuldu ve 

oy birliği ile kabul edildi. 
 

Gündemin 7. Maddesine geçildi Divan kuruluna, 01.10.2016-30.09.2018 tarihler arası faaliyet 

raporunun 15 günden buyana askıda ilan edildiği için okunmuş olarak kabul edilmesine dair Bülent 

Türköz ve 16 arkadaşının önergesi verildi. Önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Oylama 

sonucunda söz konusu önerge 109 Kabul ve 8 Red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 

Genel Kurul tarafından okunmuş kabul edilen 01.10.2016 – 30.09.2018 tarihleri arası faaliyet 

raporu hakkında delegelere söz hakkı tanındı ve söz alan olmadı, be sebeple Yönetim kurulunun 

Hesap ve Faaliyetlerinden ötürü ibrası genel kurulun oyuna sunuldu ve 115 Kabul 2 Red oy olmak 

oy çokluğuyla Yönetim Kurulu hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. 
 

Divan Kuruluna konuşma sürelerinin 5 dakika ile sınırlandırılması hakkında Bülent 

TÜRKÖZ ile 15 arkadaşının önergesi teslim edildi. Önerge hakkında delegelere söz verildi. Söz 

alan olmadı. Söz konusu önerge oya sunuldu ve 114 Kabul 3 Red oy olmak üzere oy çokluğu ile 

kabul edildi. 

 

Divan Kuruluna gündem maddelerine ilişin konuşmacı sayısının yeterliliği açısından 

sınırlandırılması hakkında Bülent TÜRKÖZ ile 16 arkadaşının önergesi teslim edildi. Önerge 

hakkında delegelere söz verildi. Söz alan olmadı. Söz konusu önerge oya sunuldu ve 113 Kabul 4 

Red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 8. Maddesine geçildi, 01.10.2016-31.12.2016, 01.01.2017-31.12.2017, 01.01.2018-

30.09.2018 tarihler arası Denetim Kurulu Raporları Denetim Kurulu adına Federasyon Mali 



Müşaviri Süleyman ÖZMEN tarafından okundu. Söz konusu Raporlar hakkında delegelere söz 

verildi. Söz alan olmadı. Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun ibrası oya sunuldu yapılan oylama 

sonucunda, 116 Kabul 1 Red oy olmak üzere oy çokluğu ile Denetim Kurulu ve Yönetim Kurulu 

İbra edildi. 

 

Gündemin 9. Maddesine geçildi, 2019 ve 2020 Bütçe ve faaliyet programı yönetim kurulu adına 

Federasyon Mali Müşaviri Süleyman ÖZMEN tarafından okundu. Gündem maddesi hakkında 

delegelere söz verildi. Antalyaspor Kulübü Delegesi Hakan İRBAN söz aldı ‘’2019-2020 

Bütçelerinde yer alan diğer gelirler içinde geçen kur farkları hakkında bilgi istedi, Sponsor 

Gelirlerinin az olduğunu belirtti, Kulüplerden tahsil edilen katılım payı ve lisans tescil ücretlerinin 

düşürülmesini istedi, alt yapı sporcularının ve 18 yaş altı sporcularının lisans ücretlerinin 

düşürülmesini talep etti ’’ Daha sonra söz alan Çankaya Eğitim Spor Kulübü Delegesi Veysel 

DELİKTAŞ ‘’ Tahmini bütçeler içerisinde bahsedilen alt yapı harcamaları hakkında detaylı bilgi 

istedi’’  Delegelerin sorularına cevap vermek üzere Federasyon Mali Müşaviri Süleyman ÖZMEN 

ve Federasyon Başkan vekili Adem CEYLAN birer konuşma yaptılar. Bu görüşmelerin ardından 

gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 108 Kabul 9 Red oy olmak üzere oy 

çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 10. Maddesine geçildi, Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik 

yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında delegelere söz verildi, söz alan 

olmadı, gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 115 Kabul 2 Red oy olmak 

üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

Gündemin 11. Maddesine geçildi, Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak 

için yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında delegelere söz verildi, söz alan olmadı, gündem 

maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda, 116 Kabul 1 Red oy olmak üzere oy çokluğu ile 

kabul edildi. 

 

Gündemin 12. Maddesine geçildi, Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, 

satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü 

araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kurluna yetki verilmesi 

hakkında delegelere söz verildi, söz alan olmadı, gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama 

sonucunda, 115 Kabul 2 Red oy olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 

Gündemin 13. Maddesine geçildi, dilek ve temenniler hakkında delegelere söz veridi, Pazarspor 

Delegesi, Hüseyin YANGIN, Antalyaspor delegesi Hakan İRBAN, Sivas Demir spor delegesi 

İbrahim ER söz aldılar. Delegeler dilek ve temennilerini belirttiler. Delegelerin konuşmalarından 

sonra Federasyon Başkanı Bilal EYUBOĞLU söz aldı, Delegelerin dilek ve temennilerini hakkında 

bir konuşma yapan Sayın EYUBOĞLU katılımlarından dolayı delegelere teşekkür etti. 

 

Söz alan divan başkanı İlker ARSLAN katılım ve katkılarından dolayı delegelere teşekkür 

ederek toplantıyı kapattı. 

 

İlker ARSLAN 

Divan Başkanı 

Fikret DURSUNCAN 

Başkan Yardımcısı 

Osman ÖZOĞLU 

Yazman 

 

Metin KOÇAK 

Yazman 


