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l.TiirkiyeVoleybolFederasyonu6.olafianMaliGenelKurulu,30Ekim2018SalrgrjnijAnkara
Green park oter de topranm q,233 deregeden 136 deregenin katrrrm safiradrfr hazirun cetverinden

tespitedilmig,agrlrgkonugmastFederasyonBa5kanvekiliAlperSedatASLANDAStaraftndanyaprlarak
saygr duru5unda bulunulmug, istiklal Margr soylenmigtir'

z. Genel Kurul Bagkanlrk Divanrnrn olu5umu igin 1 tane onerge verilmig, verilen onerge Genel

Kurulun oyuna sunulmug ve yaprlan oylama oybirlifiyle kabul edilmistir (Ek - 1)'

Bu 6nergeye gore, trcan $ZTURK Divan Kurulu Bagkant, Ahmet KARAKURT BaSkan Yardrmcrsr' Ali

BAGCI ile Nedim EReETiN yazman olarak seqilmigtir'

3.DivanBagkanrgundeminilkdortmaddesinintamamlandr[rnrbelirterekgtindemin5.
maddesine gegmiStir. Girndemin ttim maddeleri okunmuS, Genel Kurulun oyuna sunulmu5 ve

gtindem maddeleri oybirligiyle kabul edilmi5tir'

4. Divan Ba5kant "Bagkanlrk Divanrna genel

verilmesine" iligkin gilndemin 6' maddesini genel

kabul edilmiStir.

kurul toplantl tutanaklartnt imzalama yetkisi

kurulun onayrna sunmu$, 6. madde oybirlifiyle

5.DivanBagkanr;GenelKuruldayaprlacakkonu5malardadelegelerinkonuSmasilresinin5
dakika ile srnrrlandtrrlmasrnrn talep edildiii onergeyi genel kurul delegelerinin oyuna sunmuS, onerge

genel kurulca oy gofiunlufuyla kabul edilmigtir'

Prof.Dr.Hijsni]CANsozalarakst]restnlrlandtrmastntndofruolmadrfiryonrindekarStgortiSte
bulunmuStur.

6. Divan BaSkanr "Y6netim Kurulu faaliyet raporunun okunmast' goriiSi'ilmesi ve yonetim

kurulunun faaliyetlerinden dolayr ibraya sunulmastna" iliSkin 7' maddeye geEmiS' delegelere da$rtrlan

kitapgrklarda faaliyet raporunun yer almast ve ayriyeten gerek Federasyon gerekse spor Genel

MUdiirliiItinde yayrnlanmasl sebebiyle faaliyet raporunun biittinrinun okunmadan mrizakereye

agrlmasr ybntinde onergeyi Genel Kurulun onaylna sunmu$, onerge oybirliiiyle kabul edilmiStir'

T.YonetimKurulufaaliyetlerineiligkinkrsabirbilgivermekuzeresozriBagkanMehmetAkif
UStUttORG' a vermigtir. Bagkan Mehmet Akif USTUNDAG faaliyet raporundan ktsaca bilgiler

vermiStir.

Faaliyet raporuna karSr Prof. Dr. Htisnrl cAN soz almrg; Federasyonun faaliyetleri' 60' Yll Gala

gecesininduzenlenme,i,zooeFileninSultanlarrkadrosundayeralansporcularaantrenorlrikyolunun
.iJrn,rr"r, ve istanbur 50. yrr Voreybor saronunun adrnrn istanbur Deniz ESiNDUy Voleybol salonu

olarak defiStirilmesi ile ilgili baglatrlan iglemlere istinaden tegekktirlerini belirtmiStir' 2019 Avrupa

gampiyonasrnrn Trirkiye' I" y"p'lu.ak olmasrndan dolayr gurur duydufunu ve milli taktmtmtzdan

mutlakbagarrbekledifiinibelirtmigtir.YabancroyuncuslnlrlnlnikiyeduSiirulmesivemillitakrm
antrenorlerinin Ttlrk olmast gerektifini ifade etmiStir'

Faaliyet raporuna karSr Eczactba5r spor Kulirbrinden sacit BASMACI soz almrg; faaliyet raporunda bazt

terimser eksikrikrer ordufunu, 2015 ve 2017 birangorarrna bakrrdr$rnda Federasyon oz varlrfirnrn

.;ffi;,;;;il;, iuruprer rehine spor Toto Tegkirat Bagkanrrfrndan (iddaa) geren pavlarrn gegmi5
,-
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8. Divan Ba5kanr, Bagkan Mehmet Akif USTUNDA6' rn sunumundan sonra yonetim kurulu

faaliyetlerinden dolayr ibraya sunmustur. Yaprlan oylamada yonetim kurulu faaliyetlerinden dolavl

oybirlifiiyle oy birli[iyle ibra edilmigtir'

g. Denetleme Kurulu riyesi Ayhan DURGUN Denetleme Kurulu Raporunda yer alan gelir-gider

tablosu, ayrrntrlr bilango, ek gelir-gider tablosu ve ek ayrtntrlt bilango hakklnda genel bilgiler

sunmuStur.

Daha sonra Divan Ba5kanr, delegelere daprtrlan kitapgrklarda Denetleme Kurulu Raporunun yer almast

ve raporun ayriyeten gerek Federasyon gerekse spor Genel Mudrlrlrifiiinde yaytnlanmasr sebebiyle

Denetreme Kururu Raporunun birttinrrnirn okunmadan mr.izakereye agrrmasr tarebini iEeren onergeyi

Genel Kurul, ,untug, onerge oybirlifiyle kabul edilmig, milzakerede soz alan olmaytnca Denetleme

Kurulu Raporu, Genel Kurul" inr"y. sunulmuS ve yapllan oylamada oy birlifiyle ibra edilmi5tir'

10.7otg-2rj2_0 ylllarrna ait tahmini britgeler Genel Kurulun onaylna sunulmu5, madde iizerinde

soz isteyen olmamtg, birti.rn britgeler oy birlifiiyle kabul edilmiStir'

11. BritEe Harcama kalemleri araslnda degisiklik yaptlmast ve gerektifinde Federasyonun

borglanmasr igin Y6netim Kuruluna yetki verilmesi yontindeki Grlndemin 10' maddesi' Divan

Bagkanrnca okunmug, Genel Kurulun oyuna sunulmug ve yaptlan oylamada oy birliiiyle kabul

edilmiqtir.

12. Uluslararasr federasyonlara kargr mali taahhtltlerde bulunmak igin yonetim kuruluna yetki

verilmesi yontindeki grindemin l-l-. maddesi, Divan BaSkanrnca okunmu5' Genel Kurulun oyuna

sunulmuStur.

prof. Dr. Htisnu cAN soz alarak bu giine kadarki genel kurullarda bu hususun Genel Kurul oyuna

sunulmadrirnr, neden bu genel kurulda gundeme ahndrfirnr sormu5tur' Federasyon Bagkanr Mehmet

nf.ii USfUfTf DAG soz konusu durumun Ana Statii' den kaynaklanan. bir zorunluluk oldu$unu

belirtmigtir.GrindemmaddesioybirlifiylekabuledilmiStir.

13. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak tagtnmaz mal alrm satlml ve kiralamast yapmak, tesisleri

igletmek, iglettirmek, faaliyetlerin yaprlabilmesi iEin her trlrlii ara9, gereg' malzeme ve benzeri

ihtiyaglarrnr safllamak konusunda yonetim kuruluna yetki verilmesi y6nilndeki Gt]ndemin 12' maddesi

Divan BaSkanrnca okunmug, Genel Kurulun oyuna sunulmug ve yaprlan oylamada oy birlifiiyle kabul

edilmigtir.

14. Grjndemin 13. maddesinde yer alan Ana stattl degigiklikleri ile ilgili Federasyon BaSkan Vekili

Alper sedat ASLANDA$ tarafrndan agrklama yaprlmrStrr. De[igiklifi onerilen a5a[rdaki 2 onerge

rizerinde ayn ayn oylama yaprlarak Ana statu defigiklikleri oybirli[iyle kabul edilmigtir'

* Ana Statrjnrtn 7. maddesinin ikinci frkrasrnrn (h) bendinin tiimti aga$rdaki gekilde

de[igtirilmi5tir.
h) Genel kuruldaki kultjp temsilcilerinin en fazla yrizde 50'si en rist lige, en fazla ytzde 30'u

Federasyonun difer liglerine, en az ytizde 20'si mahalli veya bolgesel liglere katrlan kultlplerin

temsilcilerinden olugacak gekilde, agafirdaki esaslar dihilinde kulup iiyeleri arasrndan kulrip

ydnetim kurulunca belirlenir.

1) Liglerde yer alan taktm saytlart ve

kurulda temsil edilme 5ekilleri I ve

Yonetim Kurulunca belirlenir.

lig statrlleri zamanla depiStifinden kulriplerin genel

h frkralarrndaki esaslar dikkate altnarak Federasyon

* Ana Stattiniin 9. maddesinin ikinci ftkrasr a9aflrdaki

ve (e) bentleri yrirrirliikten kaldr rtl mt gttr'

9.2. Bagkan adaylart, genel kurul tarihinden en az

olarak FederasYona YaParlar'
9.3.

d)Miilga.
e) Mtllga.

gekilde defligtirilmi9, ijErincti frkrasrnrn (d)

on grin once adaylrk ba5vurularlnt yaztltba5vurulannt
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prof. Dr. Htisnrl cAN soz alarak Mali Genel Kurul' da neden boyle bir defiigiklik igin onerge verildifiini

sormus; Federasyon Bagkan Vekili Alper Sedat ASLANDA$ Ana Statri' de bu defiiSikliEe izin verildifiini

ve onerge verilmeksizin Ana Statii deEisikliEiyaprlamadr[rnr belirtilmigtir'

15. Dilek ve oneriler boli.imtinde soz alan olmaytnca Federasyon Ba5kanr Mehmet Akif
tegekktirlerini iletmis;

USfUruOa6 katrltm, katkr ve destekleri igin Genel Kurula sevgi, saygt ve

sonrasrnda Divan Ba$kantnca Genel Kurul toplantlslna son verilmi5tir.
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