
                                            

  

 
 
 
 

 

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU 

YÖNETİM KURULU 

OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ 

 

 

Yönetim Kurulu’ muzun 10.07.2015 gün ve 96 sayılı kararı ile Federasyonumuzun 2015 Yılı 

Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu, 25 Ağustos 2015 Salı  günü saat 10:00’da  Türkiye Binicilik Federasyonu 

Merkez ofisi Saim Önhon Kapalı Maneji Alparslan Türkeş Caddesi  No:22  Beştepe  Ankara  adresinde 

yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 26 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 10:00’ da aynı adreste 

yapılmasına karar verilmiştir.  

 

Delegelerin kayıt işlemleri 08.00-10.00 arasında yapılacaktır 

 
Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.binicilik.org.tr adresinden duyurulacaktır. 
 

Genel Kurul üyelerine duyurulur. 

Saygılarımızla 

 

Türkiye Binicilik Federasyonu 

Yönetim Kurulu 
 

GÜNDEM 

1. Saat 10.00 Açılış, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

2. Genel Kurul Başkanlık divanı oluşturulması ve gündemin okunarak onaylanması. 

3. Açılış konuşmaları 

4. Seçim listelerinin ilanı 

5. Başkan Adaylarının konuşması 

6. Seçim 

7. Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, sonucun belirlenmesi ve tutanak düzenlenmesi 

8. Yönetim Kuruluna, görev yaptıkları döneme ait olmak koşulu ile SGM, Spor Toto vb. kuruluşlardan, 

sponsorlardan temin edilecek kaynağın yanı sıra, gerektiğinde ilave para aktarma ve/ veya Spor Bakanlığına 

verilen taahhütnamede belirtilen limitler dahilinde borçlanarak; Federasyon adına tahsis edilen, satın alınan, 

kiralanan gayrimenkul ve menkullerde her türlü tesis inşa etme, tadilat, onarım, yenileme yapma, tesislerde 

yer alan sosyal ünitelerin kiraya verilmesi, gayrimenkul ve taşıt alımı, satımı, kiralanması, reklam alınması 

ve benzeri hususlar ile bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma,  Federasyon faaliyetleri ile ilgili 

olarak Yönetim Kuruluna taşınmaz ve taşınır mal alım satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, 

işlettirmek ve binicilik faaliyetlerinin her türlü araç gereç malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını karşılama 

konusunda yetki verilmesi;  bütçe ve harcama kalemleri arasında değişiklik yapmak konusunda Yönetim 

Kuruluna yetki verilmesi;  Uluslararası federasyonlara karşı mali taahütlerde bulunmak için Yönetim 

Kuruluna yetki verilmesi; İktisadi işletme kurulması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,  

 

9. Ana Statü’nün 12/1-L maddesi gereği Genel Kurulun limit belirlemesinin görüşülmesi 

 

10. Dilekler, temenniler ve Başkanın teşekkür konuşması, kapanış. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgm.gov.tr/
http://www.binicilik.org.tr/

