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 Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun Ana Statüsü gereği Federasyonumuzun 

Olağanüstü Genel Kurulu 08 Haziran 2018 tarihinde saat: 15:00’da,  çoğunluk sağlanamaz ise 

09 Haziran 2018 tarihinde saat: 15:00’da Angora Otel’de (İstanbul Caddesi Soydaşlar Sokak 

No: 16 Ulus, Ankara) yapılacaktır. 

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı olmak üzere başvuruda 

bulunacakların yatırması gereken seçim masraflarına katkı sağlamak amacıyla adaylık ücreti 

4.000.-TL (Dört bin) olarak belirlenmiştir.  

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünün Madde 9/2 bendine göre 

adayların Genel Kurul tarihinden en az on gün önce mesai bitimine kadar diğer evraklarla 

birlikte adaylık başvuru ücret makbuzu da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 

Genel Sekreterliğine (Meşrutiyet Cad. 31/3 Kocatepe Mah. Çankaya, Ankara) bizzat veya 

yetkili temsilcisi kanalıyla teslim etmeleri gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

 

Adaylık ücretinin yatırılabileceği hesap bilgileri aşağıdadır.  

 

Hesap Sahibi   : Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu 

Banka    : Akbank 

Şube    : Ankara Şubesi 

Şube kodu  :  5 

Hesap No  :  102093  

IBAN    : TR72 0004 6000 0588 8000 1020 93 

Başkan Adaylarından Aranan Şartlar 

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.  

ç) 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. 
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Başkan Adaylarından İstenen Evraklar 

a) T.C. kimlik numarası beyanı, 

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,  

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 almadığına dair beyanı, 

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu, 

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi. 

 

 

İlanen duyurulur, 

Saygılarımızla  

 

Yönetim Kurulu 

 

 


