
Tüi ni<iye Özeğ S gı,o ncu ia n Sşıo n F'ederasyoıı ıı
,"Oiağaıe ve Maii Geıeeğ Kunuiğ Divaıı Tııtamağı

13/11/2a21 ANİ<ARA

l -Türkiye Ö"l İ!9l:ular Spor Federasyonu 5.olağan ve Mali Genel Kurulu 13 Kasımza21 tarilıinde saat 10:00'da <ınceden belirİenereı. lıurİ 
"aiıen 

gündem ile Ankara TZ,BAKMAN otelde genel kurul temsiıcİrİnaen ıs6 d"İ.;İn urıri, iı" iopiurrnrşt,..
2-Toplantı Başkan Vekili Sadettin AKÇİ tarafından açıldı.
,3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı yapıldı.

,.*,riu?ivan 
Başkanı tarafindan Genel kuırtıl gündemi okunmuş ve önerge teklifleri

6-Gündemin 6:T.ld9:si gereği Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı TutanaklarınıImzalama Yetkisi oy birliği Z"ylJf;rgu ile verilıı;iştir.

7-202l Yılı FaaliYet Progranıı 
_ve_geçici biiıçe ile 

,nıali veriler ite ilgili önerge verildi.
r;#İ: 

öııerge oYlandioy oi,ı'ıEıyİu ırot"ııierriİıİ.'ı*r, madde oylandı oy birliğiyle kabul

8-Mali raPor v.e FaaliYet raPorunun okunması ve görüşülmesi ve ibrası ile ilgili önergeveıildi oYlandı oy birliğiyle kabuı ;tilt.;Ö;İ;jİ,;ft. oyırna,-o;#id;ı. kabuı ediıdi.
9-Denetim Raporunun okunması görüşülmesi ve ibrası ileilgili önerge erildi oylandı oybirlğiYle kabul edildi, Denetim Rupo.rr, özet olarak Denetini «r.riŞ-guşkanı MuhsinGÜRSU tarafından okundu oyirro, öbirliği7le |i:abul edildi.

l0-Başkanların konuşması hakkınde öıl,:ıge verildi oylandı oy birliğiyle kabul edildi.
ffİffttİJj'5,?#aYı Birol av»nv"' io.-u'aa.a", ,o*u konuşma yup-u* oyıandı oy

|1-2022 ve 2023 yılı tahmini bütçenin göriişüimesi ve karara bağlanması konusundaönerge verildi oylandı oy birligiyl" tuUrl *clloi. jıe.İİ;İ; 
oylandı oy birliğiyle kabul edildi.

12-BütÇe harcama kalemleri ar3s.ı.lda gerektiğinde değişiklik yapılması konusundaYönetim Kuruluna Yetki verilmesl lıe ııgiı1 ,ırİg" ,"ffi-oyıunaı oy birliğiyle kabul edildi.Ayrıca ilgili madde Lylandı 
"v 

nİrllgİyl. l.uUrl ediltji.

l3-UlusIararası
I(urulına

Federasyonlara karşı matı taah]ıütlerde bulunmak için Yönetimi oylandı o/birliği.yle kab,.ıl editdi.
ij -,f
],,',' .' ,

',, u,i

],i' 1

yetki verilmes

4-TürkiYe Özel SPorcular Spor Federasyonu Ana Stattisünün 23/1 madıdesi gereği GenelKurul Divan BaŞkanlıeıjeln o.legİĞ. tarafinjan sunulan önergenin oylanması sonucu DivanBaşkanlığına Naci KAR-cıv, 
'iriT-llf:mcılıgına Tufan YORULMAZ ve YazmanUyeliklere Sara GöK ve Abdııl v"a »eırıiRKIüİ;;oy b.irliği ile seçilmiştir. Ayrıca sandıkgörevlisi olarak önerilen Ahmet LAL v,e RufaiAŞIKo;İ;ndı oy birliğiyle kabul edildi. Divana

İffi }Lffi',H?illill:. :'re 
v] eno i ri l en avu ı.at 

-'ıİu,utt", 
c * o /» obAN ve A;k ;;
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.i ;i . 11. Şqo'dalınııı_geliŞmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması aınacıile Ihİsadi İŞletııe kurulıırası için Yönetimkuruluna yetki verilınesi oylaırdı oy birliğiyle kabuledildi

lS-FederasYon FaaliYetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması
YaPrnd< tesisleri iŞletmek, işlettirnrek_, İaaiiyetierin yapılabilmesi için her ,İ;;, ;;;malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak i.onr,,.,rdl Yönetim Kurrıluna yetki verilmesioylardı oy birliğiyle kabul edildi, 

ılgrL'lull4

16-TürkiYe Özel SPorcular Spor Federasyonu ödtıl ve yardım Talimatı Taslağıgöı'üşidnresi ve karara bağlanması okundu, oyiandı 
"y 

uiııgiyıe kabul edildi.

17-Tek baŞkan adaYı SaYın Birol AYDIN konuşmasını yaptı. yaptıklarını veYaPaCd<larını anlattı. 
t ı\vrru9rır.Jl,,ll laPu,

l8-FederasYon Ana Statüsünü 7.madde 2-e tikrası hakkında bir önerge okundu, oylandıoY bifiğiYle kabul edildi. Türkiye Özel Spo_rcular Spor r"d".uryoru Ana statüsünün 7.Madde2-e fıhası ile ilgili değişiklik oylandı oy ui.ılgiyıe tauuı Jlıai.
l9-BaŞkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin l(ıırulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçimlergizli uY aÇık tasnif Şeklinde yapılacaktır. Teİı başkan ad"İyı olarak seçime giren Sayın BirolAYDI}'I taraflndan hazırlananlirt" ,. oy pr.riurı Divan Başkadığına Ğslim edildi. oykullanıIması iÇin 3 sandık hazırlandığı gcırÜat. oy verme İşleminin saat:l2:00 da başlamasınaVe oY ferme işleminin saat l3:00 da sona ermesi ,:o.,,ıları oylund, oy birligiyİ.l.rUrİ 

"Jlai'*
Saat l3:0O da sandıklar kaPatıldı herkesin hrızurunda açık tasnif yapıldı,l nolu sandıklistesinde imza atarakoY kıllanan saytsı 69 2 nolu sandıkta imza atarakoy kullanan sayısı 70

3J;T*'oıkta 
imza atarak oy kullanan sayısl 47 kişi.toplam l86 kişi olduğu listeden tespit

Sonuç olarak;

SAİ.{DIK NO:
1 64

GEÇERSİZ OY
5

TOPLAM oY
692 70

46
0 703 l
6

47TOPLAM
186180

Yukarıdaki tablo halinde verilen ve ekte sunulan Adı-Soyadı, Asıl ve yedeklikdurumlıı belirtilen listenin seçildiği anlaşılmıştı.r"

T-Dilek ve temennilerde, Türkiye Özel Sporcu.lar Spor Federas yonu Yeni Başkanı sözalarak vuilen destekten dolayı Genel Kurula teşekkür etti. Diğer konuşmacılar Yeni başkan veYönetir4 Denetim ve Dis iplin Kurulu üyelerine başarıiar dilediler

Genel
Dm işlemler tamamlandı ğından Divan Başkanı tümKırul u l3: 3.0 kapatarak sona erdirmiştir1 3. 1 1.202i
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