
TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME ve FITNESS FEDERASYONU 

 

Başkan adayları duyurusu 

 

 Federasyonumuz 1. Olağan Mali Genel Kurul ile 2. Seçimli Olağan Genel Kurul 

Toplantıları, 28 Aralık 2008 Pazar Günü birlikte yapılacak, çoğunluk sağlanamadığı 

takdirde 29 Aralık 2008 Pazartesi günü  Saat:10:00’da ANGORA HOTEL – İstanbul 

Caddesi, Soydaşlar Sokak, Numara:16 Ulus – ANKARA adresinde yapılacaktır. 

 

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü’nün 10. maddesine göre 

Başkan Adaylarında aranılan özellikler ve istenen belgeler : 

 

(1) Federasyon Başkanı olabilmek için; 

a) T.C.  Vatandaşı olmak, 

b) En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, 

d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük caza veya Özerk 

federasyonların ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir 

yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

e) Federasyon Başkanı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaparken  uyarı ve 

ihtar cezası dışında bir ceza almamış olmak, 

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı 

aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı 

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına 

karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, 

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak. 

            

    Olimpiyat, Parolimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç 

dereceye girenler ile Büyükler Kategorisinde Avrupa  Şampiyonalarında  birinci olanlar, 

hakkında bu maddenin (b) fıkrası hükmü uygulanmaz. 

 

(2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir; 

 

a) Nüfus Cüzdanı örneği, 

b) İkametgah belgesi, 

c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan, 

ç) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge, 

d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, 

e) Vergi veya sigorta borcu olmadığını gösterir belge, 

f)  Federasyonumuzun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi Ankara adresinde bulunan 

711/6299458 Nolu hesabına 2.000 YTL (ikibinyenitürklirası) yatırdıklarına dair makbuz.  

 

Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az yedi gün önce mesai bitimine kadar aday 

olduğuna dair başvurusunu Federasyonumuza yapacaktır.  

 

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu 


