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TÜRKİYE KAYKAY FEDERASYONU 
1. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI VE GÜNDEMİ 

 
 

Türkiye Kaykay Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu, 12 Şubat 2023 Pazar günü 
saat 10:00’de Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesislerinde (Mustafa Kemal, 2154. 
Sk. No:30, 06510 Çankaya/Ankara Eskişehir Yolu) bulunan konferans salonunda 
aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.  

 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 13 Şubat 2023 

Pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve 
Spor Federasyonları Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca seçimle 
belirlenecek kurulların asgari asıl üye sayısının iki katı delegenin katılımıyla 
yapılacaktır. 

 
 Genel kurula ilişkin duyurular Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 

https://shgm.gsb.gov.tr/Federasyonlar/28/2/Federasyonlar ve Türkiye Kaykay 
Federasyonunun www.kaykay.gov.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır.  

 
Genel Kurul üyelerine duyurulur.  
Saygılarımızla.  
 

Türkiye Kaykay Federasyonu  
Yönetim Kurulu 

 
 
GENEL KURUL GÜNDEMİ  
1-Genel kurul için aranan yeter sayının 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,  
7-2023 ve 2024 bütçe ve faaliyet programlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,  
8-Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması ile yeni fasıl 
açılması ve fasıllar arasında aktarma yapma konusunda yönetim kuruluna yetki 
verilmesi,  
9-Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna 
yetki verilmesi,  
10-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,  
11-Federasyona spor dalı bağlanması ve federasyondan spor dalı ayrılması konusunda 
karar almak ve bu konuda Bakanlığa müracaat etmek için yönetim kuruluna yetki 
verilmesi,  
12- Kaykay Branşının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması 
amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
13- Paten Branşının Federasyon faaliyetlerine branş olarak eklenmesi, 
14-Başkan adaylarının konuşmaları,  
15-Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,  
16- Oyların tasnifi, sayımı ve seçim sonuçlarının ilanı,  
17-Dilek ve temenniler. 
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