
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
  
 

Bülten; 

Türkiye Satranç 
Federasyonu 2016 Genel 
Kurulu için düzenlenen 
haber ve yönlendirmeler 
ile süreç boyunca işleyecek 
uygulamaları kapsar. 

 

Sayı : 2 

Tarih :23 Eylül 2016 
Cuma 

 

BAŞKAN ADAYLARINA BİLDİRİM 
YÖNETMELİĞİN 11. MADDESİ VE ANA STATÜNÜN 9. MADDESİ 
UYARINCA BAŞKAN ADAYLARI İÇİN ARANAN KOŞULLAR İLE 
BAŞKAN ADAYLARI, YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN 
KURULLARI ASIL VE YEDEK ÜYELERİ İÇİN İSTENİLECEK 
BELGELER 

Başkan Adayları için; 

a. T.C. vatandaşı olmak, 
b. En az lise mezunu olmak, 
c. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor 

federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde 
bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış 
olmak, 

d. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, 
zimmet, irtikâp, 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 malvarlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi 
suçlarından hükümlü bulunmamak. 

 

İstenilen Belgeler 

a. Başkan adayları, kendileri, yönetim, denetim ve disiplin kurulları 
listelerinde bulunan asıl ve yedek üyeler için istenilen belgeleri, 
Federasyon merkezinde Genel Sekreterliğe elden ve bir defada takvim 
uyarınca teslim ederler, 

b. Eksik belge ile başvuru alınmaz, 
c. Tüm belge ve bildirimleri bir dosya içerisinde sunulması sırasında 

teslim belgesi düzenlenir, 
d. Bildirim usulü ile verilecek belge örnekleri Federasyon tarafından 

verilir, 
e. İstenecek belgeler: 

1. T.C. kimlik numarası bildirimi, 
2. Öğrenim belgesinin kurumca onaylı örneği, (Aslı getirildiğinde TSF 

tarafından onaylı örnek yapılır) 
3. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor 

federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl 
içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti 
cezası almadığına dair bildirim, 

4. Adli sicil kaydı yazılı bildirimi, 
5. Adaylık başvuru bedeline ilişkin banka makbuzu, 
6. Üyelerin en az %15’inin başkan adalığı için yazılı önerileri, 

 

Başkan adayları ile kurullara ait listelerinde bulunan üyeler için istenilen belgeler 
federasyon tarafından sağlanır ve sistemden indirilerek kullanılabilir. 

 

 

 
 

2016 Genel Kurul Bülteni 

YÖNETİM KURULU 
KARARI 
 

Başkan adayları için 
başvuru bedeli 2.500.-TL 
olarak saptanmıştır. 

Adaylık Başvuru Bedeli 
İçin Banka Hesap 
Numarası 

TR41000640000014200
5808095 

 


