
  
 

TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN 

DUYURU 

Başkan Adaylarına 
 

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2. Seçimli Olağan Genel Kurulu çoğunluk sağlandığı taktirde 27  

Eylül 2008 tarihinde saat 10:00’da Angora Otelinde(İstanbul Cad. Soydaşlar Sok. No:16 Ulus /Ankara) 

yapılacaktır. 

27 Eylül 2008 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde; Genel Kurul aynı yer ve saatte 

çoğunluk aranmaksızın 28 Eylül 2008 tarihinde yapılacaktır.  

Federasyon Başkanlığı’na aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya 

çıkarılmıştır. 

Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru ücretine ait dekontu 

(Federasyonun Halk Bankası Opera Şubesi 05 00 00 10 numaralı hesabına 15.000,00 – YTL yatıracaktır.) 

ve adaylık başvuru dilekçesini istenilen belgelerle birlikte en geç 21 Eylül 2008 tarihinde Federasyonun 

Ankara bürosuna teslim edilecektir. 

(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, 

ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya Özerk Federasyonların Ceza ve 

Disiplin Kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası 

dışında bir ceza almamış olmak, 

e) 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.   

f) 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 istenilen belgeler: 

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu  

b) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf, 

c) En az lise veya dengi okul mezuniyet belgesi (noter tasdikli) 

ç) İkametgah belgesi, 

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

e) Disiplin ve Ceza kurullarınca  bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılmadığına dair belge, 

f) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı. 

g) Seçimlere katkı payı olarak Türkiye Kick Boks  Federasyonu hesabına adaylık için yatırılacak 

15.000,00- YTL ‘ye ait banka dekontu. 

ğ) Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge ile sigorta borcu olmadığına dair 

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK ve Bağ-Kur’dan) alınacak belge. 

h) Başkan adayı olabilmek için genel kurulu oluşturan üye sayısının en az beşte birinin imzalı 

yazılı teklifi. 

(3) Başkan adayları, genel kurulda, yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri 

listesi ile birlikte, başkan adayı olabilmesi için genel kurulu oluşturan üye sayısının en az beşte birinin 

imzalı yazılı teklifini divan başkanlığına vermek zorundadırlar. 

(4) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az beş gün önce aday olduklarına dair başvurularını 

istenilen belgelerle birlikte Federasyon sekreteryasına yapmak ve 15.000,00 -YTL adaylık ücretini 

Federasyon hesabına yatırmak zorundadırlar. 


