
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU OLAĞAN GENEL KURULU TUTANAĞI 

Gündem Mad. 1-2: Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı A. Bülent Bora yeterli çoğunluğun 

olduğunu bildirerek gündemin ikinci maddesi gereği toplantı açılışını yaptı.  

Gündem Mad. 3: Gündemin üçüncü maddesi gereği saygı duruşu yapılıp İstiklal Marşı 

okundu.  

Gündem Mad. 4: Engin Yüzüncüoğlu ve toplam 10 üye tarafından verilen öneri ile Divan 

Başkanlığı’na Hatip Çopur, Başkan Yardımcılığına Belgin Çiçeksever, Yazman üyeliğe Metin Ünlü 

seçildi. Ayrıca seçim işleri üyesi olarak Tülin İpek Şahbaz ve Engin Yüzüncüoğlu seçildi.  

Gündem Mad. 5: Atıf Bülent Bora ve bir kısım üye tarafından yeterli imza ile verilen önergede 

gündemin dokuzuncu ve onuncu maddelerinin yerinin değiştirilerek, 16. Maddeden hemen önce öne 

alınmasının teklif edildiği anlaşıldı. Bu değişiklik önergesi oy birliği ile kabul edildi. Gündem değişiklik 

önergesi de nazara alınarak gündem okundu ve gündem değişik olarak oy birliği ile kabul edildi.   

Gündem Mad. 6: Başkanlık Divanı’na Genel Kurul toplantı tutanakları imzalama yetkisi 

verilmesi oy birliği ile kabul edildi.  

Gündem Mad. 7: Alp Utku ve bir kısım ve yeterli üyelerin imzası ile verilen önergede, Faaliyet 

Raporları ve Mali Raporların daha önce web sitesinde ilan edilmesi nedeniyle okunmuş sayılması 

hususu oy birliği ile kabul edildi.  

Federasyon Başkanı A. Bülent Bora Faaliyet ve hesap konusunda Genel Kurul’a kısa bir 

bilgilendirme yaptı.  

Yönetim Kurulu’nu faaliyetleri ve hesapları ile ilgili olarak görüşme açıldı ancak söz alan 

olmadı.  

Federasyon Yönetim Kurulu faaliyetleri ve hesapları ile ilgili olarak ibra oylamasına geçildi. 

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU YÖNETİM KURULU HESAP VE FAALİYETLERİNDEN ÖTÜRÜ GENEL 

KURUL TARAFINDAN OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİ.  

Gündem Mad. 8: Denetim Kurulu raporunun Federasyon web sitesinde daha önce 

yayınlanmış olduğu görüldü. Ayrıca Denetleme Kurulu raporu Denetleme Kurulu Başkanı İbrahim 

Oktay Uğurlu tarafından okundu. Görüşme açıldı. Görüş bildiren olmadı. Denetleme Kurulu raporu ve 

Denetleme Kurulu’nun ibrası oya sunuldu ve Genel Kurul tarafından oya sunuldu ve Genel Kurul 

tarafından oy birliği ile ibra edildi.  

Gündem Mad. 11: Gündemin 9 ve 10. Maddesi, 15. Maddeden sonra 16. Maddeden önceye 

alındığı için gündemin 11. Maddesine geçildi. Daha önce verilen önerge ile bütçe raporlarının web 

sitesinde yayınlanmış olması ve kitapçıkta bulunması nedeniyle bütçenin 2017-2018 bütçelerinin 

okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildiği için yeniden okunmasına gerek kalmadığına karar 

verildi. Görüşme açıldı herhangi bir görüş bildiren olmadı ve web sitesinde ve kitapçıkta yayınlanan 

yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan 2017 ve 2018 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.  



Gündem Mad. 12: Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması 

konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı; bu 

konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine Genel Kurul tarafından oy birliği ile karar verildi. 

Gündem Mad. 13: Uluslar arası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için 

Yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı; bu konuda 

yönetim kuruluna yetki verilmesine Genel Kurul tarafından oy birliği ile karar verildi. 

Gündem Mad. 14: Spor dallarının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar 

yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için Yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye 

açıldı. Görüş bildiren olmadı; bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine Genel Kurul tarafından 

oy birliği ile karar verildi. 

Gündem Mad. 15: 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 kuruluna yetki verilmesi konusu 

görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı; bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine Genel Kurul 

tarafından oy birliği ile karar verildi. 

Gündeme ek madde: Türkiye Binicilik Federasyonu ana statüsünün 24. Ve 25. Maddesi 

hükümleri gereği Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’nün 11. Maddesinin 1. Fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hususi ile ana statüye aşağıdaki geçici maddenin eklenmesi Ali 

Topaloğlu ve yeterli sayıda üyenin önergesi ile talep edildi. Buna göre 11. Maddenin yeni halinin şu 

şekilde kabul edilmesi görüşmeye açıldı. Madde 11 yeni hali: Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ve 

14 asıl üye olmak üzere 15 üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca 14 yedek üye seçilir.  

Ana statünün 11. Maddesinin yukarıdaki yeni hali görüşmeye açıldı, görüş bildiren olmadı. 

Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’nün 11. Maddesinin değiştirilmesi Genel Kurul tarafından 

oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edilen ana statünün yeni 

değişik  11. Maddesi şöyledir: Yönetim Kurulu; Federasyon Başkanı ve 14 asıl üye olmak üzere 15 

üyeden oluşur. Genel kurulda ayrıca 14 yedek üye seçilir. 

Aynı önerge ile Türkiye Binicilik Federasyonu ana statüsünün “Yürürlükten Kaldırılan Ana 

Statü” başlıklı 39. Maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddenin eklenmesi 

önerilmiştir.  

Önerilen geçici madde şöyledir: Geçici Madde – 1 (1) Türkiye Binicilik Federasyonu Ana 

Statüsünün 11. Maddesinin 1. Fıkrasının 07-08 Kasım 2016 tarihli genel kurulca değiştirilmesi ve ilgili 

değişikliğin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile yayın tarihinde yedek üyelerden ilk 

dördü asil üye olarak yönetim kuruluna davet edilir.    

Yukarda anılan Geçici Madde -1 ana statü değişikliği görüşmeye açıldı bu konuda Genel Kurul 

üyelerinden Recai Başkan söz alarak bu ek maddenin ana statüye eklenmesine karşı olduğunu, ileride 

hukuki sıkıntılar çıkaracağını belirten bir konuşma yaptı. Aynı konuda Federasyon Başkanı A. Bülent 

Bora bu geçici maddenin ana statüye eklenmesi lehinde olumlu görüş bildiren bir konuşma yaptı. 

Önerge sahipleri görüş bildirdi, bakanlığın böyle bir değişikliği istediğini bildirdi. Başkaca görüş 

bildiren olmadı, oylamaya geçildi. Yukarda anılan Geçici Madde- 1’in ana statüye eklenmesi konusu 

Genel Kurul tarafından OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLMEDİ.  



Gündem Mad. 9: Başkan Adaylarının konuşma sürelerinin 15’er dakika ile sınırlandırılmasına 

karar verildi. Başkan adaylarının konuşmasına geçildi.  

Önce Başkan adaylarından A. Bülent Bora konuşmasını yaptı. Daha sonra Selçuk Yedikardeş 

konuşmasını yaptı. 

Gündem Mad. 10: Başkan, Denetim ve Disiplin kurulu üyelerinin seçimine geçildi.  

Başkan adaylarından Selçuk Yedikardeş ve A. Bülent Bora’nın Yönetim Kurulu asil ve yedek 

üye isimleri, Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine 

geçildi.  

Bu arada başkan adaylarından A. Bülent Bora’nın sandık gözlemcisi olarak Önder Kefoğlu’nu, 

Selçuk Yedikardeş’in de gözlemci olarak Hüseyin Dökmeci’yi Divan Kurulu Başkanlığı’na bildirdiği 

görüldü.  

Divan Kurulu Başkanı Ana Statü gereği geçerli oyların nasıl kullanılacağı konusunda Genel 

Kurula gerekli bilgileri verdi ve oy atma işlemine geçildi.  

Bu arada her iki Başkan adayı Divan Kurul’una verdikleri bir dilekçe ile oy kullanma saatini 

17:00’da tamamlanmasını kabul ettiklerini beyan ettiler. Bunun üzerine Türkiye Binicilik Federasyonu 

seçimleri 07.11.2016 saat 17.00’da sona erdi. Oy sayımına geçildi.  

1. Sandık:  kullanılan oy sayısı 78 ( yetmiş sekiz), geçerli oy sayısı 78 (yetmiş sekiz),geçersiz 

oy yok. Sayım sonucu Atıf Bülent Bora’nın beyaz listesi 51(elli bir) oy, Selçuk Yedikardeş’in 

yeşil listesi 27 ( yirmi yedi) oy aldı.  

2. Sandık: kullanılan oy sayısı 83(seksen üç), geçerli oy sayısı 81( seksen bir),geçersiz oy 

sayısı 2 (iki). Sayım sonucu Atıf Bülent Bora’nın beyaz listesi 51(elli bir) oy, Selçuk 

Yedikardeş’in yeşil listesi 30 ( otuz) oy aldı.  

Toplamda Başkan adaylarından Atıf Bülent Bora ve beyaz listesi toplam 102 (yüz iki) oy 

almıştır.  

Başkan adaylarından Selçuk Yedikardeş ve yeşil listesi toplam 57 (elli yedi) oy almıştır.  

Sonuç olarak ATIF BÜLENT BORA TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BAŞKANI OLARAK 

SEÇİLMİŞTİR. LİSTESİNDE BULUNAN YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ, DENETİM 

KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ, DİSİPLİN KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ SEÇİLMİŞLERDİR.  

Gündem Mad. 16: Dilek ve temennilerde konuşan olmamıştır. Yeni seçilen Başkan Atıf Bülent Bora 

Genel Kurul’a bir teşekkür konuşması yaptıktan sonra Genel Kurul kapatılmıştır. (07.11.2016) 

  Divan Kurulu Başkanı                                  Başkan Yardımcısı                                 Yazman Üye 

    Hatip Çopur          Belgin Çiçeksever                      Metin Ünlü  


