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VÜCUT GELİŞTİRME  FITNESS VE BİLEK GÜREŞİ FEDERASYONU 

2018 OLAĞAN MALİ GENEL KURUL DUYURUSU 
 

 

            Federasyonumuzun 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu 17 Kasım 2018 tarihinde, çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde 18 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Hotel İçkale Maltepe Mahallesi, Gazi 

Mustafa Kemal Blv. No:89, 06000 Çankaya/Ankara  adresinde yapılacak olup, oy kullanacak delege 

sayısı, 

 

           Ana statü madde 7-(1) de en fazla 200 üye ile sınırlandırılmıştır. En fazla 200 olan delege sayısının 

160’ini kulüp delegeleri oluştururken, 40’ini ise genel kurulda oy kullanacak olan, 

(2) Genel kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur: 

 a) Genel kurul üye sayısının yüzde 10’u oranında (20 üye) Genel Müdürlük temsilcileri, 

b) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek 2 üye, 

c) Türkiye Spor Yazarları Derneği tarafından belirlenecek 2 üye, 

ç) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapan 

6 üye, 

e) Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış olmak kaydıyla uluslararası 

seviyede hakemlik yapanlar arasından kura ile belirlenecek 5 üye, 

g) İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu 

bırakmış olmak kaydıyla, Büyükler Dünya Şampiyonası’nda ilk üç dereceye girmiş 5 üyeden oluşturacaktır 

Ana statü gereği, yukarıdaki bölümde a-b-c-ç--e-g maddelerinde yer alan delege sayılarında herhangi bir 

değişiklik söz konusu değildir.  

        Federasyonumuz Ana Statüsü Madde 7- (2) ğ bendinde, genel kurulda oy kullanacak kulüplerin,  genel 

kurul tarihinden önce federasyon faaliyetlerine Büyükler ve Gençler kategorilerinde, iki sezon üst üste katılmış 

olmaları vurgulanmaktadır. Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyetleri devam ettiğinden, tamamlanmış 

sezonlarımız 2016 - 2017 yıllarıdır. Genel kurulda oy kullanacak kulüplerin delege sayılarının hesaplanması ise 

yine Madde 7- (2) ğ bendinde, 

1-10 arası sporcu ile katılan kulüplere  bir üye, 

11-20 arası sporcu ile katılan kulüplere  iki üye, 

21-30 arası sporcu ile katılan kulüplere  üç üye, 

31 ve yukarı sayıda sporcu ile katılan kulüpler  dört üye 

Bir veya birden fazla sporcusu Büyükler/Gençler Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan 

kulüplerimize ilaveten birer üye, şeklinde belirtilmiştir.  

https://tvgfbf.gov.tr/turkiye-vucut-gelistirme-fitness-ve-bilek-guresi-federasyonu-2018-olagan-mali-genel-kurul-duyurusu/
https://tvgfbf.gov.tr/turkiye-vucut-gelistirme-fitness-ve-bilek-guresi-federasyonu-2018-olagan-mali-genel-kurul-duyurusu/
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       Madde 7- (9) da Genel Kurulda oy kullanmak üzere belirlenen üye sayısının, birinci fıkrada ön görülen 200 

sayısını aşması halinde fazla üye sayısının, noter huzurunda çekilecek kura ile, birinci fıkrada öngörülen 200 

sayısına indirilmesi anlatılmaktadır. 

        Federasyonumuz faaliyetlerine hem 2016 hem de 2017 yıllarında katılan kulüplerimizin isimleri ve 

delege sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Toplam kulüp delege sayısı 160’i geçtiği için,  463 kulüp delege 

sayısı, 05 Ekim 2018 Cuma günü  saat 14:00’da, Hotel İçkale Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Blv. 

No:89, 06000 Çankaya/Ankara adresinde noter huzurunda kura çekilerek 160’a indirilecektir.  

  

      Ayrıca; Federasyonumuzun 17.11.2018 tarihli Mali Genel Kurulunda oy kullanmak üzere, aşağıdaki listede 

isimleri belirtilen, en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla, Büyükler Dünya 

Şampiyonası’nda ilk üç dereceye girmiş sporcularımızla birlikte, en az bir yıl önce faal hakemliği bırakmış 

olmak kaydıyla uluslararası hakemlerimizin de yukarıda belirtilen tarih ve yerde noter huzurunda kura 

çekimleri yapılacak olup 5 eski milli sporcu ve 5 eski uluslar arası hakem belirlenecektir.  

 

  ÖNEMLİ;  Kura çekimine katılmak üzere, Federasyonumuzca belirlenen, eski milli sporcular, eski uluslar 

arası hakemler ve federasyon faaliyetlerine hem 2016 hem de 2017 yıllarında katılan kulüplerimizin isimleri 

ve delege sayılarıyla ilgili düzeltme talepleri, 4 Ekim 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar 

federasyonumuza yazılı olarak bildirilmelidir. Düzeltme talebi için hazırlanan dilekçelerin federasyonumuza 

faks ve posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 

 

       Federasyonumuzun 17.11.2018 tarihli  Mali Genel Kurulunda oy kullanacak  kulüp isimleri ve delege 

sayıları  5 Ekim 2018 Cuma günü federasyonumuz resmi internet sitesinde ilan edilecektir.  Bu tarihten 

itibaren  delege sayılarına yapılan itirazlar değerlendirilmeyecektir. 
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