
 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN 

 

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU 

 
 

 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 5. Olağan  ve Mali Genel Kurul toplantısı  13 

Kasım 2021 Cumartesi, yeterli çoğunluk sağlanamaz ise çoğunluk sağlanamadığı takdirde 14 Kasım 

2021 Pazar günü saat 10:00’da Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı Çamlıca Mah. 123. Cad. 138. Sk. 

No:1, 06200 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Akman TZOP Otel’de aşağıda belirtilen 

gündem maddeleri ile yapılacaktır. 

 

Delegeler kayıt işlemlerinde kimlik ibraz etmek zorunda olup, kayıt işlemleri saat 09:00’da 

başlayacak olup, saat 10:00’da sona erecektir.  

 

Geçici delege listeleri hakkında Federasyona yapılacak her itiraz için, 350,00.-TL itiraz 

ücretinin Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanlığının Türkiye Ekonomi Bankası 

Necatibey Şubesi TR28 0003 2000 0000 0086 7135 37 no’lu hesap numarasına dilekçeye ek olarak 

yatırılması gerekmektedir. 

 

Genel kurul ile ilgili duyurular http://shgm.gsb.gov.tr ve http://tossfed.gov.tr 

adresinden yayınlanacaktır.  
 

Genel Kurul delegelerine duyurulur. 

 

 

         Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

         Yönetim Kurulu 

 

 

NOT:  5. Olağan ve Mali Genel Kurul delegelerinin toplantıya katılabilmeleri için kesin 

delege listesinde yer almaları ve toplantı öncesi geçerli kimliklerini (nüfus kağıdı, sürücü 

belgesi veya pasaport) ibraz ederek giriş yaka kartlarını almaları zorunludur. Genel Kurul 

girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır.  

İl dışından Genel Kurula katılacak delegelerimizin konaklama ve yol ücreti  

Federasyonumuzca karşılanacaktır.  
 

GÜNDEM 

1-Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti, 

2-Toplantının açılışı, 

3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

4-Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması, 

5-Gündemin okunması ve oylanması 

6-Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, 

7-2021 Faaliyet Programları ve geçici bütçeleri ile mali verilerin onaylanması ve ibrası  

8- Mali rapor ve faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası, 

9- Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası 

10-Başkan adaylarının konuşmaları, 

11- 2022 ve 2023 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 

12- Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim 

kuruluna yetki verilmesi, 

13- Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki 

verilmesi, 



14- Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla 

iktisadi  işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,  

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, 

16- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ödül ve Yardım Talimatı Taslağı’nın 

görüşülmesi ve karara bağlanması,  
17- Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi, 

18-Dilek ve Öneriler. 
 

 


