
 

 
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN 

              GENEL KURULA ÇAĞRI 
 
 Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2. Seçimli Olağan Genel Kurulu yönetim kurulumuzun 

05.08.2008 tarih ve 11 sayılı kararı ile 27 Eylül 2008 tarihinde Cumartesi  günü saat 10:00’ da 
Angora Otelinde (İstanbul Caddesi Soydaşlar Sok.No:16 Ulus-Ankara adresinde) aşağıdaki 
gündem maddeleri ile yapılacaktır. 
 Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 28 Eylül 2008 tarihinde Pazar günü  aynı saatte, 
aynı adreste ve aynı gündem maddeleri ile çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. 

 Genel Kurul Duyuruları www.gsgm.gov.tr ve www.turkiyekickboksfed.gov.tr adreslerinde 
yayınlanacaktır.  

Genel Kurulu oluşturan tüm delegelerimize duyurulur. 
 
GÜNDEM   : 

1- Saat: (08:30-10:00) Akreditasyon (Delegelerin kayıt işlemlerinin yapılması) 
2- Saat:10:00’da  Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı. 
3- Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi, gündemin okunarak oylanması. 
4- Federasyon Başkanının sunuş konuşması. 
5- Konukların Konuşmaları. 
6- Başkan adaylarının aday olabilmesi için Genel Kurulu oluşturan üye sayısının en az beşte 

birinin imzalı yazılı teklifinin divan başkanlığına verilmesi, Başkan adaylarının oy 
pusulalarının renk tespiti ve Oy Pusulalarının oluşturulması için ana statüde belirtilen şartları 
taşıyan Başkan adaylarının, yönetim, denetim ve disiplin kurulları asıl ve yedek üye 
listelerinin Divan Başkanlığına verilmesi ile listelerin ilanı. 

7- 2007-2008 Dönemi Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi. 
8- 2007-2008 Dönemi Denetim Kurulu Faaliyet raporları ile Bilanço ve Mali raporların okunması 

ve müzakeresi. 
9- 2007-2008 Dönemi Yönetim ve Denetim kurulları faaliyetlerinin ayrı ayrı ibrası ile 2007-2008 

Dönemleri Bilanço ve Mali Raporların kabulü ve onaylanması. 
10- Ana Statünün varsa bazı maddelerinin değişikliğinin görüşülmesi, müzakeresi ve oylanması 

ile değişiklik öngörülen maddelerin Resmi Gazetede yayınlanması,oluşabilecek hataları 
giderme ve redaksiyon yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi, 

11- 2008/2009-2009/2010 Yıllarını kapsayan faaliyet programı ile Tahmini Bütçenin okunması, 
müzakeresi ve oylanması ile bütçe kalemleri arasında değişiklik yapma, yeni fasıllar açma 
ve fasıllar arası aktarma yapma konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

12-  Yönetim Kuruluna verilecek aşağıda yazılı yetkilerin görüşülmesi; 
a)- Federasyonun ödül, yardım ve ceza talimatları ile ihtiyaç duyulan diğer talimatların 
hazırlanması ve daha önce hazırlanan talimatların gerektiğinde yenilenmesi konusunda 
yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
b)- Federasyona taşınır, taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile federasyonun 
borçlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
c)- Federasyonun ihtiyaçları doğrultusunda, gerektiğinde sözleşmeli personel istihdam etme 
konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
d)- Federasyonun ihtiyaçları halinde kurumlar arası her türlü işbirliği ve ortaklık kurulması ile 
her türlü ayni ve nakdi bağış kabulü konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

13- Başkan adaylarının konuşmaları. 
14- 2008-2012 yıllarını kapsayan Federasyon Başkanı, yönetim kurulu, denetim ve disiplin 

kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi. 
15- Seçimlerin sonuçlarının ilanı. 
16- Dilek ve Temenniler. 
17- KAPANIŞ. 
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