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TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

1. OLAĞAN GENEL KURULU  

 

 

GENEL SEKRETERLİKTEN DUYURU 

 

TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

 

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu çoğunluk 

sağlandığı taktirde 8 Kasım 2006 Çarşamba günü saat 10:00’da Sürmeli otelde  yapılacaktır. 

 

Federasyon Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda 

yazılmıştır.  

 

Federasyon Başkan Adayları Görme Engelliler Spor Federasyonunun Garanti Bankası 

Anafartalar Şubesi 711/6299494 numaralı hesabına adaylık başvuru ücreti olan 5.000,00 YTL 

(Beşbin)’yi yatırılacaklardır. Adaylar başvuru ücretine ait dekontu ve başvuru dilekçesini 

istenilen belgelerle birlikte en geç 27 Ekim 2006 tarihinde Federasyonun Ankara Bürosuna 

teslim edeceklerdir.  

 

1- Federasyon Başkanı Adaylarında aranacak şartlar: 

 Federasyon Başkanı 

MADDE 10- (1) Federasyon Başkanı olabilmek için; 

a) T.C. vatandaşı olmak,   

b) Genel Kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak, 

c) En az Lise ve dengi Okul mezunu olmak,  

ç) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, 

d) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak iki yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılmamış 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 malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,  

f) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmemiş olmak, 

gerekmektedir.  

(2) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;  

a) Nüfus cüzdanı örneği, 

b) İkametgah belgesi, 

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

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

d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, 

e) En az Lise ve dengi Okul mezunu olmak, 

f) Vergi ve sigorta borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan yazı, 
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g) Adaylık başvuru ücreti olarak Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Garanti 

Bankası Anafartalar caddesi şubesi 711/6299494 nolu banka hesabına yatırılacak 5.000,00-

YTL(Beşbin) ye ait banka dekontu,   

h) Başkan adayları başvurularını gerekli belgelerle birlikte bir dosya halinde Türkiye 

Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreterliğine (Ulus iş hanı kat 1 Ulus Ankara )27 

Ekim 2006 günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmak suretiyle yapılacaktır.Posta ile 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


