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OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU – 04 TEMMUZ 2013 

 
DUYURU 

 

14 Haziran 2013     

Duyuru No:7 

Konu: Faal Olmayan en üst seviyede direktör kura çekimi  

 

1- 06/10/2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Otomobil 

Sporları Federasyonu Ana Statüsü’nün 7. Maddesinin g. bendinde, genel kurul üyeleri 

arasında “Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal direktörlüğü bırakmış 

olmak kaydıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile seçilecek en fazla 

beş üye,” ibaresi yer almaktadır.  

 

2- Bilindiği üzere Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu 06’da açıklanan şartlar dahilinde,  

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik'in 

(YÖNETMELİK) Madde 8 (11) fıkrası hakkında görüşüne başvurulan Spor Genel 

Müdürlüğü (SGM) Hukuk Müşavirliği 13 Haziran 2013 tarihli yazısı ile ‘Genel kurulun 

yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmamış kişilerin 

kulüp temsilcisi, faal olmayan en üst seviye direktör veya eski federasyon başkanı 

sıfatıyla da genel kurul üyesi olamayacağını’ belirtmiştir.  

 

3- Buna göre ilan edilen 4 Haziran 2013 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Genel Kurul Üye 

Listesi’nde (LİSTE), 27 Mayıs 2013 tarih ve 2013/8 sayılı Yönetim Kurulu kararına 

istinaden, “Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal direktörlüğü bırakmış 

olmak kaydıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile seçilecek en fazla 

beş üye’ sıfatına uyan kişilerin listesi içerisinden 30 Mayıs 2013 tarihinde T.C. Beykoz 2. 

Noterliğinde, Noter başkatibi tarafından çekilen kura ile belirlenen ve 27229 yevmiye 

numaralı “Düzenleme Şeklinde Kur’a Tespiti” tutanağı ile kayıt altına alınan listede 

bulunan Erdal Tokcan’ın son bir yıl içinde (2012 ve/veya 2013 yıllarında lisans almış) faal 

sporcu olduğu için LİSTE’den çıkarılması zorunlu olmuştur. 

 

4- Bu durum karşısında söz konusu ilk kura çekiminde Genel Kurul Üyesi olma hakkını 

kazanan Ethem Genim, Haluk Ünsal, Mete Bayrakçı ve Ufuk Uydaş’ın Genel Kurul üyeliği 

sıfatlarının devam ettirileceği ve Erdal Tokcan’ın yerine yine noter huzurunda çekilecek 

kura ile ‘Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal direktörlüğü bırakmış 

olmak kaydıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından’ bir üyenin belirleneceği 

SGM Hukuk Müşavirliği’nin ilgili yazısında açıkça belirtilmiştir. 

 

5- 13 Haziran 2013 tarih ve 2013/10 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden; yapılan ilk 

kura çekimine esas teşkil eden ve yukarıda bahsedilen Yönetim Kurulu kararında 

bahsedilen  ‘Faal olmayan en üst seviyede direktör’ listesinde ye alan Ömer Burç ve 

Satvet Çiftçi halihazırda kulüp delegesi olarak Genel Kurula katıldıkları için çekilecek yeni 

kuranın listesinden çıkarılmasının ardından; ilgili maddenin kriterlerine uyan kişilerin 

listesi içerisinden 1 (bir) Genel Kurul üyesi, 14 Haziran 2013 tarihinde T.C. Beykoz 2. 

Noterliğinde Noter başkatibi tarafından çekilen kura ile belirlenmiş ve 29773 yevmiye 

numaralı “Düzenleme Şeklinde Kur’a Tespiti” tutanağı ile kayıt altına alınmıştır. Bu kura 

çekiminde Erdal Tokcan’ın yerine Genel Kurul Üyeliği sıfatını kazanan kişi Hürkal Özer’dir.  
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6- Bu iki kura çekiminin sonucunda ‘Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce 

faal direktörlüğü bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından 

kura ile seçilecek en fazla beş üye’ aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

  

1- Ethem Genim 

2- Haluk Ünsal 

3- Mete Bayrakçı 

4- Ufuk Uydaş 

5- Hürkal Özer 

 

İlanen duyurulur.  

 

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 

Yönetim Kurulu 


