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1. Ttirkiye Voleybol Federasyonu 5. Olafian Genel Kurulu 26 Ekim 2021 Sah glinil Ankara JW Marriott
Otel' de toplanmtg, 226 delegeden 165 delegenin katrhm safladr$r hazirun cetvelinden tespit edilmig, agrhg

konuSmast Federasyon bagkanvekili Alper Sedat ASLANDAS tarafrndan yaprlarak saygt durugunda
bulunulmug istiklal Margr soylenmigtir.

2, Genel Kurul Ba5kanhk Divantntn olugumu igin 1 tane dnerge verilmi5, verilen onerge Genel Kurulun
oyuna sunulmug ve yaprlan oylama oybirligiyle kabul edilmigtir (Ek-l).

Bu dnergeye gcire, Cemal AYDIN Divan Kurulu Bagkanr, Fatih ALAN Bagkan Yardrmcrsr, Burcu UNAL
ERM|SOGLU ile Cemal ERKSUN yazman olarak segilmigtir.

Divan bagkant, TVF 'nin bagartlartndan ve iyi yaptr[r iglerden bahsederek bagarrnrn paydaglarr oldu$unu
belirtmiS bu bagartnrn genel kurul delegelerinin de payr oldufiunu vurgulamrgtrr. Difier paydag olarak
kulUpler ve voleybola gon0l veren kurum ve kuruluglarrn takrmlarrnrn da bagarrya pay sa$ladrfrnt eklemigtir.
Ayrtca yaztlt ve 96rsel bastn ile Cumhurbagkanr ve spor ekibinin katkrlarrnrn yadsrnamaz oldu[unu
belirtmigtir. Bu bUti.inlii$ti saflayan ve btitiinltikten kuvvet alarak bagarrlarr perginleyen kadrn ve erkek milli
voleybol taktmlartmtz ve bu takrmlartmrzr segen Federasyonumuzu da alkrglayarak sozlerini tamamlamrgtrr.

3. Divan Bagkanr gUndemin ilk d6rt maddesinin tamamlandr$rnr belirterek ggndemin 5. maddesine
gegmigtir. Genel Kurul gtindemde yer alan 10 ve 11. maddelerin L6. maddeden sonra gori.igiilmesine dair
dnerge (Ek-2) vermi5, verilen onerge Genel Kurulun oyuna sunulmug ve yaprlan oylama oybirlifiiyle kabul
edilmi5tir. Genel Kurulun yeni gtindemi Divan Bagkanrtarafrndan okunmugtur. $nergenin kabul edilmesiyle
birlikte yeni gtindem maddeleri ile toplantrya devam edildi. Genel Kurulun yenigtindemi ek yaprlmrgtrr (Ek-
3).

4. Divan Bagkant "Bagkanltk Divantna genel kurul toplantr tutanaklarrnr imzalama yetkisi verilmesine"
iliSkin giindemin 6. maddesinigenel kurulun onayrna sunmug, 6. madde oybirlifiiyle kabuledilmigtir.

5. Divan BaSkanr "Faaliyet raporunun okunmasr, gortigiilmesi ve yonetim kurulunun hesap ve
faaliyetlerinden dolayr ibraya sunulmasrna" iligkin 7. maddeye gegmig, faaliyet raporunun delegelere
da$rtrlan kitapgrklarda yer almast ve gerek Federasyon gerekse Spor Hizmetleri Genel M0diirli.iftin0n
internet sitelerinde yaytnlanmasr sebebiyle biltUntintin okunmadan mtizakereye agrlmasrna iligkin 6nergeyi
(Ek-4)Genel Kurulun onayrna sunmug, onerge oybirligiyre kabur edilmigtir.

Faaliyet raporuna kargr eski Federasyon bagkanr Prof. Dr. Htisnti CAN soz almrg ve faaliyet raporunun
okunmadan oylanmastna kargr gdri.iglerini bildirmigtir. HUsnU CAN voleybola sporcu kazandrran ailelere,
kultiplere, antrenorlere, Federasyon ile yOnetim kurulunun bagarrlarrnr kutladr$rnr belirtmig ancak bazr
eksikliklerin oldu$unu vurgulamtgttr. TRT' nin voleybolun izlenmesi igin gok fazla emek verdifiini fakat son
zamanlarda canlt yaytnlanan miisabakalarda reklamlarrn gerefinden fazla oldufunu ve bunun Federasyonca
TRT ile g6rtiSiilmesini talep etmigtir. Ayrtca voleybol dergisinin fotofraf galerisine ddni.igtgfii.lni.i, dergide
resimden gok yaztntn olmasl gerekti$ini eklemigtir. Oeniz fSiNDUY un adrnrn salona verilmesi ile ilgili
Federasyon bagkanr Mehmet Akif USTUNDA6' a tegekkUr ederek Federasyon btinyesinde Ust bir danrgma
kurulunun kurulmasr gerekti$ini belirtmigtir. Antrencir
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yapllmasl gerektigini, Milli Takrmlarda yabanct antrencirler yerine Tiirk antrendrlerin gdrevlendirilmesi
gerekti[ini eklemigtir. Federasyon logosunun Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) logosuna gok

benzedi[ini, logoyla ilgiliyeni bir gahgma yaprlarak logonun defiigtirilmesini rica etmigtir. Genel kurula sevgi
ve saygtlarlnrve segimin hayrrlr olmasrnr dileyerek konugmasrnrtamamlamrgtrr.

Mehmet Akif USTUNDAG soz alarak Sayrn H0snii CAN' rn elegtirilerinin higbirisini kabul etmedifiini
belirtmiStir. Onceki zamanlarda yayrn igin para ahrken gimdi yayln igin para 6der duruma gelindi[ini,
miisabaka yaytnlart esnastnda reklamlartn olmasrnrn da bunu bir dofal bir sonucu oldulunu belirtmig, Milli
taktmlartmtzdaki yabanct antrendrlerin bagarrsrz olmadrf,rnl tam tersine basrndaki haberlere baklnca en gok
izlenen brangln voleybol oldu$unu eklemi5tir. TVF Voleybol Dergisinde kendisinin resminin sadece haberler,
organizasyonlar ve sponsorluklar kapsamtnda yer aldr$rnr ve sebepsiz salt resimlerinin bulunmadrfrnr,
Federasyon igin herkesin dantgma kurulu i.iyesi oldu$unu, kiigiik biiyi.ik her konuda kuliipler, antren6rler,
bastn, hakemler ve di$er paydaglardan fikir aldr$rnr; kaprsrnrn, mekdnrnrn ve gdnlUni.in hig kapanamadr$tnr,
bundan daha iyi dantgma kurulu olamayacaf,rnr vurgulamrgtrr. Yabancr antren6rlerin gerek milli
taktmlartmtzda gerekse kendi kuliibUnde ziyadesiyle bagarrh olduklarrnr, voleybol severlerin kalbini
kazandtf,tnt, yerli antrendrlerin efiitimi ve geligimi igin gerekli gahgmalarrn yaprldr[rnr ekleyerek Federasyon
logosunun eski bagkan doneminde oylama ile kabul edildifiini hatrrlatarak Federasyonun higbir kurumun
kopyasr olmadrf, rnr eklemigtir.

Saytn HtisnU CAN' tn yeniden s6z almak istemesi lizerine Divan Bagkanr dilek ve temenniler krsmrnda
kendisine yeniden s6z verece[ini belirtmesine ra$men HiisnU CAN bunu kabul etmeyerek genel kurul
salonundan ayrrlmrgtrr.

Divan Bagkant, ycinetim kurulunu hesap ve faaliyetlerinden dolayr ibraya sunmu$tur. yaprlan oylamada
yonetim kurulu hesap ve faaliyetlerinden dolayr oy birlifiiyle ibra edilmigtir.

Divan BaSkant genel kurulda yer alan spor Hizmetleri Genel MUdi.iri.i sayrn Mehmet BAyKAN, r kiirsuye
davet etmigtir' Mehmet BAYKAN ki.irsUye grkarak <incelikle genel kurula sevgi ve saygrlarrnr iletmigtir.
Voleybolun 0lkemizde gok <inemli yerde bulundu$u, Genglik ve Spor Bakanfuf,r Rehberlik ve Denetim Bagkanr
Saytn Hasan DAVULCU' nun igbu genel kurula kattltmrnrn Bakanhk nezdinde voleybolun ne derece onemli
sayrldrprnrn bir gcistergesi olarak kabul edilebilecef,i, voleybolun temelinin saf,lam olduf,unu, y6netim
kurulunun gok bagarrh bir donem gegirdisini ve daha nice bagarrlarrn olaca$rnr vurgulamrgtrr. Federasyon
eski bagkanr HlisnU CAN ile mevcut bagkan Mehmet Akif USTUNDA6' rn konugmalarrnr dinledi$ini ve
voleybol camiastntn bu tUr Seylerin Ustesinden gelecek samimiyet ve seviyede olduf,unu eklemigtir.
Voleybolun ulusal ve uluslararast bagartlart dikkate alarak voleybolun ve voleybol federasyonunun mevcut
ve mUstakbel katkrlarr igin tegekkiirleri ile Genglik ve Spor Bakanr Sayrn Mehmet Muharrem KASApOGLU,
nun genel kurul igin bagarr dileklerini ileterek sozlerine son vermigtir.

6. Divan Ba$kant "2027 yrh faaliyet programlarr ve gegici bUtgeleri ile mali verilerin onaylanmasr ve
ibrasrna" iligkin 8. maddeye gegmig, 2O2L faaliyet programlarrnrn delegelere dafirtrlan kitapgrklarda yer
almastve gerek Federasyon gerekse Spor HizmetleriGenel Miidtirliipiiniin internet sitelerinde yayrnlanmasr
sebebiyle btitiini.iniin okunmadan mtizakereye agrlmasr yoni,inde clnergeyi (Ek-s) Genel Kurulun onayrna
sunmug, dnerge oybirli$iyle kabul edilmiStir. Divan bagkanr, 2O2Lytr faaliyet programlarrve gegici bUtgeleri
ile mali verilerin onaylanmast ve ibrastnt genel kurulun oylarrna sunmu$tur. Yaprlan oylamada 2O2t yrlr
faaliyet programlart ve gegici bUtgeleri ile mali veriler oy birli$iyle ibra edilmigtir.

7. Denetleme Kurulu baSkanr Fikret $inasi KAZANCIO6LU, Denetleme Kurulu Raporunda yer alan gelir-
gider tablosu, ayrtnttlt bilango, ek gelir-gider tablosu ve ek ayrrntlll bilango hakklnda genel bilgiler
sunmugtur. Daha sonra Divan Bagkant, delegelere da$rtrlan kitapgrklarda Denetleme Kurulu Raporunun yer
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sitelerinde yaytnlanmasl sebebiyle Denetleme Kurulu Raporunun biitiiniiniin okunmadan miizakereye
agtlmasttalebini igeren dnergeyi (Ek-6) Genel Kurula sunmug, cinerge oybirli[iyle kabul edilmig, mUzakerede
sdz alan olmaytnca Gtindemin 9. maddesi gerefince Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurula ibraya
sunulmug ve yaprlan oylamada oy birli$iyle ibra edilmigtir.

8. Yeni Giindemin 10. maddesi geref;ince Genel Kurula dafirtrlan ve toplantr esnasrnda buyUk ekrana
yanstttlan 2022 yiltna ait tahmini btitge Genel Kurulun oylarrna sunulmug, madde i.lzerinde soz isteyen
olmamrg ve bilt[in biitgeler oy birligiyle kabul edilmigtir.

9. "BUtge harcama kalemleri arastnda defiigiklik yaprlmasr ve gerekti$inde Federasyonun borglanmasr
igin Yonetim Kuruluna yetki verilmesine" iligkin yeni Gi.lndemin 1l-. maddesi Divan Bagkanrnca okunmug,
Genel Kurulun oyuna sunulmug ve yaprlan oylamada oy birlifiiyle kabul edilmigtir.

10. "Uluslararast federasyonlara kargr mali taahhtitlerde bulunmak igin yonetim kuruluna yetki
verilmesine" iligkin yeni Gi.indemin 12. maddesi Divan Bagkanrnca okunmu5, sdz alan olmayrnca Genel
Kurulun oyuna sunulmug ve yaprlan oylamada oy birlifiyle kabur edilmi5tir.

11. "Voleybolun geligmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yaprlmasr amacryla iktisadi
iSletme kurulmast igin yrinetim kuruluna yetki verilmesine" iligkin yeni Giindemin 13. maddesi Divan
Bagkanrnca okunmuS, soz alan olmayrnca Genel Kurulun oyuna sunulmug, yaprlan oylamada oy birli[iyle
kabul edilmigtir.

12. "Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak

igletmek, iglettirmek, faaliyetlerin yaprlabilmesi

sa$lamak konusunda ydnetim kuruluna yetki

Bagkanrnca okunmug, soz alan olmayrnca Genel

kabuledilmigtir.

tagrnmaz mal alrm satrmr ve kiralamasr yapmak, tesisleri
igin her ttirlti arag, gereg, malzeme ve benzeri ihtiyaglarrnt

verilmesine" iligkin yeni Giindemin 14. maddesi Divan

Kurulun oyuna sunulmug ve yaprlan oylamada oy birli$iyle

13. Yeni Gtlndemin 15. maddesi gere$ince Mehmet Akif USTUNDA6' rn tek aday oldufiu Divan Bagkanr
tarafrndan Genel Kurula ilan edildi. Bagkan adayr Mehmet Akif USTUToRG' a soz verildi. Kendisi Genel
Kurula hitaben konugmastnr gergeklegtirdi. Bagkan adayr Mehmet Akif UsrUruonc konugmasrnda genel
kurulumuzu olimpiyat oyunlartna katrlmrg bir camia olaiak dtlzenlediklerini, milli takrmlar, altyaprlar,
antren6r ve hakem epitim, organizasyonlar olarak Federasyonun bUytik yol kat ettifiini, voleybolun her eve
girdifiini, fabrika voleybolun tilke gaprndakiyayrhmrnrn gUn gegtikge arttrfrnr, voleybol lisesi ile ilgili birgok ig

birliBi protokolti imzalandr$rnt, paydaglara ve ozellikle TVF Spor Lisesi' nde okumak igin gelen
olrencilerimize kargtltkstz burs veren AXA Sigorta ve P&G' ye ozellikle tegekkUrlerini iletmig, 6nceki Milli
Efiitim Bakantntn antrendr egitimi ile ilgili katkrlarrnr vurgulamtg, pandemi ddneminde dahi antrenorltik
e[itimlerine devam edildifini, antrenor derneklerinin tek bir gatr altrnda toplandr$rnr, kuli.iplerin
Federasyonumuza en btiyUk destek oldupunu, yayrn geliri elde ettifimiz bir doneme gegti$imizi ve
m0sabakalarrn gifresiz olarak TRT den yayrnlandrfirnr, yaytn olarak sadece TRT ile yol ahnmadrfirnt TRT nin
yaytnlayamadr$r mUsabakalarrn taktmlartn kendi kanallanndan ve Misli TV' nin internet sitesinde sUrekli
olarak yayrnlandr$rnt, yaytnlanan mlisabakalarrn yurt gaprnda en 9ok izlenenlerde ilk 3' e girdi[ini;
liglerimizin ve kultiplerimizin yurt igi ve drgrnda herkes tarafrndan takip edilebildifiini, t]st ve alt lig
taktmlartmtza iddia gelirleri ile destek olmaya galrgtrklarrnr vurgulayarak Spor Toto Tegkilat Ba5kanlfirna
tegekki.irlerini bildirmigtir.
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Onceki senelere gdre kulUplere yardtmlarrn arttrfrnr, ulusal ve uluslararasr organizasyonlarrn 6nceki
donemlere nazaran daha gok ve kaliteli olarak yaprldrlrnr, maksimum seyirci sayrlarrna ulagrldrfirnr,
uluslararast voleybol kuruluglarrndan takdir ve tegekktir aldrklarrnr, Drgigleri Bakanhfl ile yaprlan igbirlilinin
de katkrlarryla Hollanda' da olimpiyata katrhm hakkrnrn elde edildifini, Kadrn Milli Tadrmlarrmrzrn gerek
Avrupa $ampiyonast gerekse Milletler Liginde bagarrlannr arttrrarak bizleri gururlandrrmaya devam
ettiklerini, Erkek Milli Taktmtmtztn Avrupa Altrn Liginde tist tlste 2 kez altrn madalya kazandrlrnr ve 2022
Dtinya $ampiyonastna ve Olimpiyat Elemelerine katrhm hakkr sa$ladrfirnt, bunun tarihimizde bir ilk
oldu$unu, alt yapr Milli Takrmalar kategorilerinde de birgok madalya kazanrldrfirnr; ti.im bu bagarrlardan daha
cinemlisi i.ilke gaprnda herkesin sevdi[i takrmlar yaratttklarrnr, bu bagarrlarrn emek fedakdrlk geffaflk ve
samimiyet elde edildi[ini, t[im voleybol ve sporseverleri birlegtirmek igin gokga emek verildi[ini, daha yeni
ve daha iyi bagarrlar igin yeniden gdreve talip olduklarrnr belirtmigtir.

Son 5 yrldrr her gallgmamrzda ve projelerimizde desteklerini esirgemeyen, ilgisini ve sevgisini yakrndan
hissettiren Cumhurbagkantmtz Sayrn Recep Tayyip ERDOGAN, Genglik ve Spor Bakanrmrz Sayrn Mehmet
Muharrem KASAPOGLU ve Bakanhk personeline, Drg igleri Bakanrmrz Sayrn Mevlgt CAVUSSGLU ve ekibine,
Spor Toto Tegkilat BaSkantmtz Sayrn Bi.inyamin BOZGEY|K ve ekibine, TRT ailesine, ti.im medya ycinetici ve
mensuplartna, ttim kuli.iplere ve ttim sponsorlara, Federasyon personeline gahsr ve yonetim kurulu adrna
tegekki.illerini sunmug, helallik isteyerek, sevgive saygrlar sunarak konugmasrnr bitirmigtir.

Adaya ait ydnetim, denetim ve disiplin kurullarrna iligkin listeler Divan Heyetine sunuldu. Divan Bagkanr
tarafrndan listeler okundu. Listeler igbu tutanagrn ekine konuldu (Ek-7).

14. Yeni Giindemin 15. maddesi gerefiince segim iglemine gegildi ve sandrk kurullarr olugturuldu.
BaSkan adayr M. Akif USTUNDAG' tn sandrk gorevlisi olarak 6nerdi[i isimler okundu. Ayrrca sandrklarda
Federasyon temsilcilerinin de yer almasrna karar verildi. Buna gore 5 ayrr sandrk olugturuldu (Ek-g).

1 numarah sandrk
2 numarah sandrk
3 numaralrsandrk
4 numarah sandrk
5 numarah sandrk

:Ahmet Karakurt (Delege)- Nege Altrnta5 (TVF)
: Meral Tagprnar (Delege) - Selda Atag (TVF)

: Mehmet Baranay (Delege) - Gizem Qahk (TVF)

: Aziz Emrah Ytldrz (Delege)- Ezgi Nazan Salgara (TVF)
: Esra Artug (Delege)-Gizem gara AltUrk (TVF)

Oy pusulalart kabinlere konuldu. MUhtirlenmig segim zarflan segmen listeleri sandrk kurullarrna teslime
dildi' Sandrklartn bo5 oldufu Divan heyeti tarafrndan deferlendirildikten sonra mljht]rlenerek ve kilitlenerek
oy vermeye hazrr hale getirildi.

Divan Bagkanr blok liste halinde sandrk kurulu tarafrndan verilen zarflara bir adaya ait listenin iizerine evet
mtihrtl basrlmak suretiyle oylartn kullanrlacafirnr, oy pusulasr tizerinde igaret ve gizik yaprlmamasrnr aksi
halde oylarrn gegersiz sayrlacafirnr; sonrastnda zarfa koyularak ve tutanafirn imzalanarak oy verme igleminin
yaptlacafirnr ve oy verme iSleminin delege sayrsr dikkate alrnarak 60 dakika ile srnrrlandrftnr belirtti. Oy
verme iglemine gegildi.

Verilen siirenin tamamlanmasryla oy sayrm iglemine gegildi. Yaprlan sayrm sonucunda;
1 numaralt sandtkta 43 delegenin kayrth oldufiu, 34 adet oy kullantldr$r, 32 adet gegerli oy oldu[u,
2 numaralt sandtkta 43 delegenin kayrth oldufu, 34 adet oy kullanrldrfir, 32 adet gegerli oy oldufu,
3 numaralt sandtkta 54 delegenin kayrth oldu$u, 25 adet oy kullanrldrpr,24 adetgegerli oy oldufiu,
4 numaralt sandtkta 43 delegenin kayrth oldufiu, 38 adet oy kullanrldrfir, 38 adet gegerli oy oldufiu,
5 numaralt sandtkta 43 delegenin kayrth oldu[u, 33 adet oy kullantldr$r, 33 adet gegerli oy oldu$u

tespit edilmigtir. si&



Toplamda 164 delegenin oy kullandr[r, L59 gegerli - 5 gegersiz oy oldufu gori.ildU. 159 gegerli oy alan
Mehmet Akif USTUNDAG bagkantrga segitdi.

15. Dilek ve dneriler btili)mtinde Federasyon Bagkanr Mehmet Akif USTUNDAG emefi gegen herkese,
Divan Kuruluna ve Genel Kurula katrhm, katkr ve destekleri igin sevgi, saygt ve tegekktirlerini iletmig;
sonrastnda baSkaca soz alan olmadrfrndan Divan Bagkantnca Genel Kurul toplantrsrna son verilmigtir.
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