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Tiirkiye izcilik Federasyonu Mali Genel Kurulu ToplantrTutana$r

ANKARA

1-18.11.2018 Pazar gi.inli saat 10.00'da Bagkent O$retmenevi'nde toplanrldr. Toplantr yeter sayrstntn
68 katrhmcr ile mevcut oldufu gorUldi.i ve toplantragrldr.

2-Saygr duruSu ve istiklal Margl akabinde verilen 6nerge do[rultusunda bagkanhk divanrnrn segimi
gergeklegtirildi. BaSkanltk divantna Arif Sertkaya (divan bagkanr), Zi.ileyha Meral (Uye)ve Ahmet
Sozbilir (Uye) oy birili[i ile segildi.

3-Giindemin 5. Maddesi uyannca maligenel kurulgtindemiokundu ve oy birlifii ile kabul edildi.

4-GLindemin 5. Maddesi uyannca bagkanhk divanrna genel kurultutanaklarrnr imzalama yetkisioy
birli$i ile verildi.

5-Glindemin 7. Maddesi uyannca faaliyet raporunun okunmasr, g6riigiilmesive ydnetim kurulunun
hesap ve faaliyetlerinden <iti.lrtl ibrasr gi.indemine gegildi, bu esnada verilen bir rinerge uyalnca
denetleme raporlart, etkinlik raporlarr, faaliyet programlarr, tahmini bUtgelerin daha once SGM ve
Federasyonumuz internet sitesinde yayrnlanmlg olmasr ve aynca herkese basrlr olarak da dafirtilmr5
olmast gerekgesiyle tekrar bi.it[intiyle okunmadan griri.ig ve 6nerilere sunulmasr, ibrasr, 6nergesi oy
birlifii ile kabuledildifiinden tekrar biitiinUyle okunmadan ibrasr oylandr, oy birlifii ile giindemin 7.
Maddesi genel kurul tarafrndan ibra edildi.

6-Denetleme kurulu ddnem faaliyet raporlarrnrn okunmasr, goriigi.ilmesive ibrasrgUndemine gegildi,
denetleme kurulu raporu oy birlifii ile ibra edildi.

7-Gilndemin 9. Maddesi uyannca 2019 ve 2020 btitgelerive faaliyet raporlarr6nerge dofrultusunda
oy birlifii ile karara baglandr.

8-Gi.indemin L0. Maddesi uyarrnca yonetim kuruluna oy birli[i ile yetkiverildi.

9-G[tndemin 11. Maddesi uyartnca uluslararasr federasyonlara kargr mali taahhutlerde bulunmak igin
yonetim kuruluna oy birlifi ile yetkiverildi.

10-Gilndemin 12. Maddesi uyartnca ydnetim kuruluna yetkiverilmesioy birlifii ile kabul edildi.

1L-Ana statii defiiSiklik maddesiokundu ve oy birlifii ile kabul edildi. yine verilen 6nerge
dofirultusunda ana stati.ide yaprlan de$igikliklerde meydana grkabilecek olan noktalama, imla ve
benzeridiizeltmelerin yaprlabilmesi igin ydnetim kuruluna redaksiyon yetkisinin verilmesioy birli[i ile
kabul edildi.

L2-Gtindemin dilekler ve temenniler maddesine gegildi, bu giindemde Hasan Dinger Subagr ve
ibrahim Kurak sdz alarak dilek ve temennilerini ifade ettiler. Bagka sdz alan olmamasr lizerine genel
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kurul kapandt. Saat: 12.30


