
   

              
             

             
               

 

 
                                               TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 
                                                 OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU 

Türkiye Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu, 26 Ekim 2021 Salı günü saat 10:30’da JW 
Marriot Ankara / Söğütözü, Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoglu Cad. No: 1, 06520 Ankara adresinde 
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. 

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantı, çoğunluk aranmaksızın 
seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katı üyenin katılımı ile 27 Ekim 2021 Çarşamba 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. 

Genel kurula ilişkin duyurular Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.gsb.gov.tr  ve Türkiye 
Voleybol Federasyonunun www.tvf.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.  

Genel Kurul üyelerine duyurulur. 
Saygılarımızla. 
 
Türkiye Voleybol Federasyonu 
Yönetim Kurulu  
 
 
GÜNDEM: 

1- Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti 
2- Toplantının açılışı 
3- Saygı duruşu, İstiklal Marşı 
4- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması 
5- Gündemin okunması ve oylanması 
6- Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi 
7- Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden 

dolayı ibraya sunulması, 
8- 2021 Yılı Faaliyet Programları ve Geçici Bütçeleri ile mali verilerin onaylanması ve ibrası,  
9- Denetleme Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması 
10- Başkan adaylarının konuşmaları, 
11- Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi, 
12- 2022 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 
13- Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması ve gerektiğinde Federasyonun 

borçlanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
14- Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki 

verilmesi, 
15- Voleybolun gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi 

işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
16- 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, 

17- Dilek ve öneriler 
 

 


