
 

 

 
 

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU  
4.OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULU VE 5. OLAĞAN MALİ GENEL KURULU 

DUYURUSU 
 

1- Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği 

federasyonumuzun 4.Olağan Seçimli Genel Kurulu ve 5. Olağan Mali Genel Kurulu 01 

Kasım 2021 Pazartesi saat 10.00’da Gençlik ve Spor Bakanlığı B2 Kat Konferans 

Salonunda (Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 Altındağ/Ankara adresinde) 

yapılacaktır.  

2- İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 02 Kasım 2021 Salı 

günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.  

3- Genel Kurul duyuruları www.shgm.gsb.gov.tr ve www.muaythai.gov.tr web 

sayfalarından yayınlanacaktır. 

4- Delegelerin toplantıya katılmaları için kesin delege listelerinde yer almaları ve kayıt 

işlemleri için 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 09.00 – 10.00 saatleri arası kimliklerini 

(kimlik kartı, ehliyet veya pasaport) ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

Olağan Genel Kurul Üyelerine duyurulur. 

 

  

                                                                                                         Türkiye Muaythai Federasyonu 

                                                                                                                    Yönetim Kurulu 

 

GÜNDEM: 
 

1- Yoklama, Genel Kurul için aranan yeter sayısının 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 yılı faaliyet programları ve geçici bütçeleri ile mali verilerin onaylanması ve ibrası 

8- Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun 01.11.2018 – 

30.09.2021 tarihleri arası hesap ve faaliyetlerinin ibrası, 

9- Denetleme Raporunun okunması, görüşülmesi, ibrası ve kabulü, 

10- Başkan Adaylarının konuşmaları, sunumları ve sandık görevlilerinin belirlenmesi, 

11- 2022, 2023 ve 2024 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 

12- Bütçe harcama kalemleri arasında aktarma yapma ve gerektiğinde değişiklik yapılması 

ile yeni bütçe kalemleri oluşturulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi 

13- 2022, 2023 ve 2024 ulusal ve uluslararası yayınlanacak faaliyet programında gerek 

duyulması halinde ilave veya değişiklik yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna 

yetki verilmesi 

http://www.shgm.gsb.gov.tr/
http://www.muaythai.gov.tr/


 

 

14- Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna 

yetki verilmesi 

15- Spor dalının 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 kiralama  yapmak, 

tesisleri işletmek, işlettirmek faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç-gereç, 

malzeme vb. ihtiyaçları sağlamak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

17- Anastatüde bazı maddelerdeki değişikliklerin ve varsa ek yapılacak maddelerin 

görüşülmesi, müzakeresi, oylanması ile değişen ve eklenen maddelerin Resmi 

Gazete’de yayınlanması sırasında olası hataları gidermek için redaksiyon yetkisinin 

yönetim kuruluna verilmesi, 

18- Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi, 

19- Dilek ve temenniler, 

20- Kapanış  


