
 

 

 

 

                           

 

   

 

 

 

 

 

       3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 

9/3-a maddesi ve 01.10.2016 Tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye 

Masa Tenisi Federasyonu ana statüsünün 20/1-a maddesi uyarınca Türkiye Masa Tenisi 

Federasyonu yönetim kurulunun 21.10.2016 tarihli ve ` 94 sayılı kararı ile; Türkiye Masa 

Tenisi Federasyonu Mali ve Olağan Genel Kurulunun 27 Kasım 2016 günü saat 10:30 ‘da 

Muhsin Yazıcıoğlu caddesi no: 55  Balgat - Çankaya adresinde bulunan Mayra Palace 

otel’de yapılması bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 

çoğunluk aranmaksızın seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katı üyenin 

katılımı ile 28 Kasım 2016 günü aynı yer ve saatte yapılması ve Mali ve Olağan Genel 

Kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

 

       Genel Kurul Üyelerine Duyurulur. 

  

                                                                                            Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 

                                                               

                   G Ü N D E M 

1- Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti. 

2- Toplantının açılışı 

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

4- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması 

5- Gündemin okunması ve oylanması 

6- Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi 

7- Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden 

ötürü ibrası 

8- Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası 

9- Başkan adaylarının konuşmaları 

10- Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi 

11- 2017 ve 2018 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması 

12- Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim 

kuruluna yetki verilmesi 

13- Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki 

verilmesi 

14- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı satılımı ve kiralaması yapmak 

tesisleri işletmek, işlettirmek faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç gereç malzeme 

ve benzeri ihtiyaçları sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

15- Spor dalını gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacı ile 

iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

16- Dilek ve öneriler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 

     OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ 


