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Yönetim Kurulumuz Ankara Federasyon ofisinde toplanarak 3.Olağan Genel Kurul ve 3.Mali Genel 

Kurul ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır.  

Türkiye Hentbol Federasyonu Ana statü 11/2 maddesinde ve Ana Statüye bağlı olarak 

hazırlanan çerçeve yönetmelikte;( mevzuatta) 

 

Genel Kurulda oy kullanacak delegelerin ancak bir adayı destekleyebileceği belirtilmiştir. 

 Bu durum delegelerin ikinci bir kişinin adaylığını desteklemesine engel teşkil etmektedir. 

 

Bu nedenle bir delegenin birden çok kişiye destek vererek  aday göstermesi halinde, bu delegenin 

gösterdiği bütün adaylıkların geçersiz sayılması zorunluluğu hasıl olmaktadır. Yasal olarak bir delege 

birden fazla kişiyi aday gösterme iradesi gösterdiği zaman, Ana Statünün 11/2 maddesi gereği seçim 

sürecinde oy verme işlemi dışında yasal olarak başka bir tercih kullanma imkanı kalmamaktadır. 

 

 Yukarıda yasal gerekçesi belirtildiği üzere birden fazla adayı imzası ile desteklediğini beyan eden 

delegenin tercihlerinin geçerli olması veya başka bir yeni tercih işleminde bulunması Ana Statü ve 

Çerçeve yönetmelikte bu yönde bir düzenleme olmadığından,  mevzuat hükümlerine göre uygun 

bulunmamaktadır. 

Açıklanan nedenlerle; imzası ile 04.10.2012 günü mesai bitimine kadar 15.10.2012 tarihinde yapılacak 

Genel Kurulda Başkan adaylığı için Federasyonumuza müracaat eden  iki aday bulunmaktadır.  

 

Müracaat eden bu adaylar Sn. Bilal Eyuboğlu ve Sn. Serdar Eler'dir. 

 

Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirmede adayları imzaları ile desteklediğini belirten toplam 

140 delegeye ait dilekçe bulunmaktadır. 

 

Adayları desteklediğini belirten delegelerin imzalı müracaatlarının yapılan tasnifinde; 

 

1. 110 delegenin bir adayı destekleyen beyanının olduğu, 

 

2. 15. delegenin (30 dilekçe) her iki adaya birden destek yazısı verdiği. 

 

3. 15 delegenin her iki adaya birden imza verdikten sonra bir adaya ilişkin imzasını geri çektiğine 

dair beyanda bulunduğunu, 

 

4. 9 delegenin her iki adaya da imza verdiği ve daha sonra her ikisinden de bu imzalarını geri çektiğini 

beyan ettiğini,1 delege de aday Serdar Elere vermiş olduğu desteği geri çekme başvurusunda 

bulunduğu tespit edilmiştir. 

 

5. 3 delegenin adaylıkları geri çekme yazılarını Federasyona Başkan adaylarının biri kanalı ile 

iletildiği, kendilerinin bizzat getirmediği böyle bir usulün ise düzenlemelerde yer almadığı ,adayların 

başvuru dosyasında hangi belgelerin olması gerektiğinin açık olduğu, 

 

 

Genel Sekreterin 05.10.2012 tarihinde Yönetim Kuruluna ibraz ettiği belgelerin incelenmesinden 

anlaşılmıştır. 

 

Tasnif sonucu yapılan nihai değerlendirmede; 

 

 

 

Aday gösterme işlemi gerçekleştikten sonra bu işlemin geriye alınması müessesesi mevzuatta 

düzenlenmediğinden ve genel hükümler çerçevesinden de bakıldığında da geçerli bir iradenin 



federasyona ulaşmadığı anlaşılmıştır. Bu durum Hukuki karmaşaya sebep olacağından; bir kişiyi veya 

birden fazla kişiyi aday gösteren delegenin desteğini geri çekmesi Hukuken kabul edilebilir bir talep 

olmayacağı, aynı konudaki bir benzer durum nedeniyle Anayasa Mahkemesinin E.2004/2, K.2005/4 

sayılı 06.08.2005 tarihli kararının da bu doğrultuda olduğu açıktır. 

 

Bu nedenle; birden fazla adaya destek veren delegelerin yaptıkları işlemin hukuken geçerli 

olmayacağı, diğer yandan sırf bir hakkın kullanımını suiistimalini kanunun korumayacağı ilkesi 

gereği, yine bir veya birden fazla adaya destek yazısı verdikten sonra yazılı olarak desteğini geri 

çektiğini belirten delegelerin yaptıkları işleminde hukuken geçerli olmayacağı,  

 

Ana Statüye uygun olarak bir adaya destek veren delegelerin verdikleri destek yazılarının tasnifi 

sonucu; adaylardan 

 

1. Bilal Eyuboğlu'na 87 adet delegenin geçerli imzalı destek yazısı verdiği, 

 

2. Serdar Eler'e 23 adet delegenin geçerli imzalı destek yazısı verdiği, 

tespit edilmiştir. 

 

Ayrıca birden fazla adaya destek yazısı veren delegelerin taleplerinin reddine ayrıca , bir veya 

birden fazla adaya destek yazısı verdikten sonra desteğini çektiğine dair dilekçe veren  delegelerin,bir 

adaya verdiği desteği geri çektiğine dair dilekçeleri diğer adayın başvuru  dosyasında  bulunduğu 

görülen  adaylığın geri çekme taleplerinin de  konunun  düzenlenmemiş olması ve diğer yandan şekil 

itibariyle de Anayasa ve yasalardaki dilekçe verme usulüne  uygun olmadığından reddine ve ilk talebe 

göre  işlem yapılmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

Bilal EYUBOĞLU Sait Ersu HIZIR Recep BİÇER 

Başkan 

(KATILMADI) 

Başkan Vekili 

İMZA 

Başkan Vekili 

İMZA 

 

 

Selahattin BEŞERLER Adem CEYLAN Atacan AKSOY 

Başkan Vekili 

İMZA 

Üye 

İMZA 

Üye 

(KATILMADI) 

 

 

Hasan UÇAR M. Fatih SARIOĞLU Haydar ARSLAN 

Üye 

İMZA 

Üye 

İMZA 

Üye 

İMZA 

 

 

Bilge Han ÇAPRAZ Asri Cenk KAPTAN A.Serdar BATURKAN 

Üye 

İMZA 

Üye 

(KATILMADI) 

Üye 

İMZA 

 

 

İsmet GÜLLÜ Levent KÜÇÜKÇOLAK Birol KAYA 

Üye 

(KATILMADI) 

Üye 

İMZA 

Üye 

(KATILMADI) 

 


