
      TÜRKİYE OKUL SPORLARI  

     FEDERASYONUNDAN DUYURU 

 

  

 

Başkan Adaylarına ; 

  

 Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığının Özerklik sonrası yapacağı 1. Olağan 

Genel Kurulu 19 Mart 2007 Pazartesi Günü saat 14:00’ de Polis Moral Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü Dikmen – ANKARA’ da yapılacaktır.  

 İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ; 2. toplantı 20 Mart 2007 Salı günü aynı 

yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.  

 Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce aday olduklarına dair 

başvurularını yapacaklardır. Federasyon Başkanı adayları adaylık başvuru ücretini Vakıflar 

Bankası G.S.G.M Bürosu şubesi nezninde bulunan Federasyonumuza ait 2000752 nolu YTL. 

Hesabına 2.000.-YTL. (İki bin Yeni Türk Lirası) yatırılacaktır. Başkan adayları adaylık başvuru 

dilekçesi ve eki istenen belgeleri en geç 09 Mart 2007 Cuma günü mesai bitimine kadar Okul 

Sporları Federasyonunu Ulus İş Hanı Kat :3 No:308 de bulunan Federasyon Genel Sekreterliğine 

teslim edeceklerdir.   

 

FEDERASYON BAŞKANI ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR 

  

 Federasyon  Başkanı, 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) Genel Kurul tarihinde 30 yaşında doldurmuş olmak, 

c) Lise ve dengi okul mezunu olmak, 

d) Vergi ve sigorta borcu bulunmamak, 

e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük ceza veya özerk federasyonların  

ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası almamış 

olmak, 

f) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamak, 

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

aşağıda sayılar 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 dolayı hükümlü bulunmamak, 

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

cezası dışında bir ceza almamış olmak, 

i) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak. 

 

 



 

 

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 

Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte  09 Mart 2007  Cuma günü 

saat 18:00’e kadar Türkiye Okul Sporları Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak 

suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

 

FEDERASYON BAŞKANI ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER 

 

Başkan Adaylarından aşağıdaki belgeler istenir ; 

a) Nüfus Cüzdanı örneği, 

b) İkametgah Belgesi, 

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

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

e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, 

f) Mezuniyet Belgesi, 

g) Kesinleşmiş vergi ve sigorta nedeniyle takibata uğramadığına dair belge, 

h) Adaylık ücretini yatırdığına dair banka dekontu, 

Verilecek belgelerin son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

 

İTİRAZ ÜCRETİ: 

 Özerk Federasyonlar kuruluna başkan aday adayları ve geçici  delege listeleri hakkında 

yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için, her itiraz karşılığında 250-YTL 

(ikiyüzelliyenitürklirası) itiraz ücreti Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığının 

Vakıfbank  GSGM Ulus şubesindeki 2000752 nolu YTL hesabına yatırılacaktır.  

 Emanete alınan bu paralar itirazın haklı çıkması halinde ilgiliye iade edilecektir. İtiraz 

ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar, değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 Delege Listeleri ile ilgili itiraz seçim tarihinden 15 gün önce sona erer. 

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR 

Seçimlerle ilgili federasyon başkan aday adaylarının listesi ile delege listeleri, Federasyon 

ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde www.tosf.gov.tr ve www.gsgm.gov.tr adreslerinde ilan 

edilir. 

İlanen duyurulur. 

TOSF Genel Sekreteri. 

 

http://www.tosf.gov.tr/
http://www.gsgm.gov.tr/

