
 

 
 

TÜRKİYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

1.OLAĞAN MALİ GENEL KURUL VE 2. OLAĞAN GENEL KURUL 

DUYURUSU 
 

1-Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 1.Olağan Mali Genel Kurul ve 2. Olağan Genel 

Kurul aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 18 Aralık 2008  Perşembe günü saat 10.00’da 

Crowne Plaza Otel’de (ANKAmall Yanı Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü/ANKARA)yapılacaktır. 

  2-İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantı bir sonraki gün aynı yer ve saatte 

çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

3-Genel Kurul duyuruları www.gsgm.gov.tr ve www.taf.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. 

4-Delegelerin kayıt işlemleri Genel Kurul günü 09.00-10.00 saatleri arası yapılacak olup kimlik 

ibraz etmek zorunludur. 

Genel Kurul Üyelerine duyurulur. 

 

GÜNDEM 

 
1-Akreditasyon ( Delegelerin Kayıt İşlemlerinin Yapılması ) 

2-Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 

3-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, gündemin okunması ve oylanması, 

4-Yönetim Kurulunun 02 Mart 2008 ile 30 Kasım 2008 tarihleri arasında ki dönem faaliyet 

raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası, 

5-Denetleme Kurulunun 02 Mart 2008 ile 30 Kasım 2008 tarihleri arasında ki denetim raporunun 

okunması, müzakeresi ve oylanarak ibrası, 

6-Federasyonun 18/12/2008 – 17/12/2009 ile 18/12/2009 – 17/12/2010 yılları ( 2 Yıllık) arasında ki 

tahmini bütçesi ile faaliyet programının görüşülerek oylanması, harcama kalemleri arasında 

değişiklik yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi, Uluslararası federasyonlara mali 

taahhütlerde bulunma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi 

7-Federasyona taşınır taşınmaz mal alımı / satımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

8-Önceden renk tespiti yapılan oy pusulalarına başkan adaylarının yönetim, denetim ve ceza 

kurullarının asil ve yedek üye listelerinin yazılarak divan başkanlığına verilmesi ve listelerinin ilanı, 

9-Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun Ana Statüsünde yapılmak istenen değişikliklerin 

sunulması, görüşülmesi ve oylanması, kabul edilen Ana Statünün  

Resmi Gazete’ de yayınlanması sırasında olası hataları giderme konusunda Yönetim Kurulu’na 

redaksiyon yetkisi verilmesi hususunun oylanması, 

10-Federasyonun ödül ve yardım talimatlarının sunulması, görüşülmesi ve oylanması, 

11-Başkan adaylarının konuşması(20 Dakika), 

12-Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil, yedek üyelerinin seçimi ve 

seçim sonuçlarının açıklanması, 

13-Dilek ve temenniler, 

14-Kapanış. 

 
 

http://www.gsgm.gov.tr/

