TüRKıYE HALTER FEDERAsYoNU BAŞİ(ANLlĞl
OLAĞAN MALiGENEL KURULU TOPLANTIS| DİVAN
TUTANAĞl
Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığnın
olağarı Mali GeneI Kurulunu yapmak üzere 15 Kasım
20l8
Perşeınbe günü Saat: 11.00'da Ömek Mah.

oruç Reis Cad. No:l3, AltındağANKARA adresinde
bulunan GenÇlik ve Spor Bakanlığı Binasıııın
82 Katındaki toplaııtl salonunda Spor Genel MüdürJüğü
Gözienıcisi Avukat Fatma
Ç4lÇlP gözetiıııinde topIanıldı.
Toplanhya başlamadan önce hazirunda kayıttı
260 delegeden 138 delegenin salonda hazır
olduğu
görüldüğünden toplantı için gerekli
çoğunluğun sağlandığı aılaşıldığından toplantının gündem
maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gt^,DEM

Madde ]_ Olağan MaIi Geııe] kuı.ul için alanaıü yeteı
sayıııın bulunduğu tespit ediIdi.
Madd,e 2, Geıre] Kuru] federasyoıı Başkan

Vekiii Mevlüt ATASEVEN tarafından

sağlandığının ilanı ile açıldı.

çoğuııIuğun

Madde 3- Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder
Mustafa Kema] ATATLRK ve Silalr arkadaşlaıı ile
Vatanl iÇin Şehit düŞmüş Aziz
Şehitleriıniz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Akabinde istik]al
Maı,şınıız hep bir ağızdan söylendi,
Madde 4- MaIi Genel Kurul Başkaıılık Divanıırrn
oluşturulması için bir önerge verildi. Açılışı yapan
Mevlüt ATASEVEN başka öneri olup olmadığını genel
kurula sordu. Başka öneri olmadlğından verilen
öırerge oya sunuldu. Yapıla,ı açık oylamada
Diva:ı Başkanlığına

: Hatip ÇoPUR Divan Başkan
Yardımcılığıııa: Mehmet ATAK veYazman Üyeliğine:
Fuat GÜLBURL.N oy birliği ile seçiInıişlerdir.
Madde 5- Divan BaŞkaııı Genel Kuruia hitaben
bizlefi divaıra seçtiğinizden dolayı teşe]«ür etti.
Gündemin okunması ve oy|anması maddesine geçildi.
ilan edilen Güııderı Genel Kuru]a okundu ve
Gündeme i]ave oluP olmadığı Divaı Başkanı
tarafıırdan soruldu. Gündeıne herhaııgi bir ilave olınadığı
görüldüğünden Gündem okunduğu ve ilan edildiği
şek,iyle oya sunuldu oy birliği ile kabul edi]di.
Madde 6- Ma]i Genel Kurul BaŞkaııhk Divaııııra
toplantı futaııaklarını imza yetkisi veri1ınesi oya
suı,ıu]du ırıadde oy birIiği ile kabuI edildi.
Madde 7- Faa]iyet rapolu ve

ııali

ıaporuıı okuırması, görüşülınesi ve yönetim kuruluırun
hesap ve
faaliyetlerinden ötürü ibrası maddesine geçildi
bu maddede Federasyon Başkanı Tamer TAŞPINAR
faaliyetler hakknda sunumla birli*.1e özet bir
konuşma yaph. Divan Başkanı faaliyetler hakkında
söz
alan olup olmadığıııı sordu. Delegelerden söz
alan oImadığıırdan madde oya sunuldu. yapılan
oylamada
Yönetin Kurulu liesap ve faaliyetleri oy birliği iIe
ibra edildi.

Madde 8, Denetjm kurulu ıaporlaıı Deııetlenıe Kurulu
Başkanı Hikııet TEK1R.ĞLU taraflndan
okundu. Raporlar üzerine müzakere açıJdı. Söz
aian olınadı
ene Ku:,ululıun hazırlan-ıış olduğu
l

,t[ü\t6-

0I.09.2016,31.12.20l6 dönemi ile 01.01.20l7-31 ,12.2017 dör

ııi

ile 01.01.2018-31.08.20l8 döneııi

raporları oya sunuldu. Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edilerek onaylandt.

Madde 9. 2019 ve 2020 bütçe tasarılar:nııı görüşü|mesi ve karara bağlanııası ınaddesine geçildi.
Tahnıini BütÇeler Mali Müşaviı tarafından Gene] Kurula okundu. 2019 ve 2020 yıllzırı tahırıini bütçeleri
ınüzakereye açıldı söz alaı] olmadı. 2019 ve 2020 yıllan talıınini bütçeleri okunduğu ve ilan edildiği

şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Madde l0. Gerektiğinde bütçe harcama kalem]eri arasında değişiklik yapılması konusunda yönetirn
kuruluna yetki verilmesi ınaddesinde söz alan olırıadı, ııadde oya sunuldu ve oy birliği ile kabu] edildi.

Madde l l. Federasyoıı faaliyetleıi ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanınasını yapııak,
benzeri ilrtiyaçIarı sağlamak konusunda yönetim kuruluııa yetki verilmesi maddesiırde söz alan olınadı,
madde oya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki
verilınesi ınaddesinde söz alan olmadı, ınadde oya sunuldu oybirliği i]e kabul edildi.
Madde 13. Ana Statü Değişikliği ile iIgili Divana bir önerge verildi önerge okundu. Okunan madde eski
ve yeni şekliyle Genei Kuru]un bilgisine sunuldu.

9.Madde 2. Fıkra Eski Hali (2) Başkan adayları, gene] kurul tarihinden en azo]1 gün önce, üyelerin e»
az yizde 15'inin yazıh teklif içeren adaylık başvurularını Federasyona yapaılar. HeI üye ancak bir
başkan adayı için teklifte bulunabilir. Yöıretim kurulu, gene] kurul tarihinden en az ot|Jz gün önce
başkan adayları tarafindan yatrrılmasr gereken adayl* başvuru ücreti belirler. Adaylık başvuru ücreti,
40.000 gösterge rakamının ınemur aylıklarına uygulanaıı katsayı ile çarpımı sonucu bulunan meblağı
geçemez.

Yeni Hali: (2) " Başkan adayları, genel kuru| tarihinden en az on gün önce adaylık başvuru|arın:
Federasyona yapar,"

Maddesi müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, madde yeni şekliyle oya sunuldu oy birliği ile kabul
edildi.
9.Madde 3.

Fıkra

Eski Hali (3) Başkan adayIarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir.
a) T.C. kirnlik nuınaras: beyanı.

b)Öğrenim belgesiniır kurumca tasdikli örneği.

c)Tahkim kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlaru,ıııı ceza veya disipliır
kurullarınca son beş yll içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası
alanradığına dair beyanı

ç)Adli sicil kaydı yazıI: beyanı.
d) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,

e)Adaylık başvuru ücreti ınakbuzu.
[)Ul elerin en az yizde

l

5'in in yaz rIı tek]ifi.

Yeni Hali (3) Başkan adaylarıı-ıdan başvuru sırasıııda a
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aki belpeler istenir
I
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a) T,C.

kiınlik nunarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin

kuruııca tasdikli örneği.

c) Tahkiıı kurulu, Geırel Müdürlük ceza kurullarl veya spor federasyonlarıı,ııır ceza veya disipliı,ı
kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altl ay hak mahrumiyeti cezası

alaırıadığına dair beyanı
ç)

Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

Maddesi ınüzakereye açıldı. Söz alaır ohnadı, ııadde yeni şeltliyle oya sunuldu oy birliği ile kabul
edildi, Ayrıca Aı-ıa statü değişikliğiııiıı resııri gazetede yayııırlaırıırası sırasıııda olası hataları giderlııe ve
redaksiyon yetkisinin Yönetjıı Kuru]ana veriImesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
Madde 14. ÖdüI ve Yaı,dıın Taliınatı Değişikliğiıriı,ı görüşülııesi ve oııaylanması ınaddesinde bir öııerge

verildi verilen önerge Divan Başkanı tarafından Genel Kurula madde madde okundu. Ödul ve Yardım
Taliniatı olarak lıazıri,anan ve Ger]el Kurula okuııan talimat ııadde]eri önce müzakereye açıldı. Hiçbir
maddede söz alaıı olmadı , Talimat ınadde madde oy

billiğiyle kabul edi]di. Ayrıca Divan Başkanı ÖdtıI

ve Yardım Taliınatılıı bİr bütün olarak da Genel Kuru]uır oyuııa suırdu, oy birliğiyle kabul edildi. (Ek

Ödül Ve Yardım Talimatı önergesi imzalı Divan Tutanağı ekidir.)
Madde 15. Dilekler maddesinde söz alaıı olınadığıırdaıı Divaır Başkanı Hatip ÇOPUR Olağan Mali
Genel Kuru]un Türk HaIter caıniasına ve Kuiüpleriııe Irayırlı ve uğurlu olııasını diIeyerek heıhangi bir
itirazın da olmadığından Genel Kurulu kapattı. l2:35

DIVAN HEYETI
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Divan Başkan Yardımcısı

Yazman üye
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