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TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

4. OLAĞAN GENEL KURUL BAŞKAN ADAYLARINA DUYURU 

 

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulunun 

07.09.2016 “23/2” kararı maddesinde, belirtilen Gündem maddeleri gereğince 11 Kasım 2016 

Cuma günü saat 14:30’ da Başkent Öğretmenevi Gazi Hastanesi Karşısı Beşevler/Ankara  

adresinde yapılacaktır. 

Çoğunluk sağlanamaması durumunda 12 Kasım 2016 tarihinde aynı yerde ve saatte 

yapılması karara bağlanmıştır.  

Federasyon Başkanlarında Aranacak Şartlar: 

1- T.C. vatandaşı olmak,  

2- En az lise mezunu olmak, 

3- Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,  

4- 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,  

5- 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. 

 

 Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az 10(on) gün önce üyelerin en az % 15’inin 

yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan 

adayı için teklifte bulunabilir. 

Federasyon Başkanlığına adaylık başvuru ücreti 2.000,00 TL’dir. Katkı payları hiçbir 

şekilde geri iade edilemez. Adaylık başvuru ücreti Türkiye Okul Sporları Federasyonu Garanti 

Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi TR41 0006 2000 7110 0006 2975 48 numaralı hesaba 

yatırılacak, dekont ve gerekli diğer belgeler Genel Kurul tarihinden en az 10(on) gün 

önce(31.10.2016) saat 17.00’a Federasyona teslim edilecektir. 

Federasyon Başkan Adaylarından Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler: 

1- T.C. kimlik numarası beyanı,  

2- Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,  

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 beyanı,  

4- Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

5- Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,  

6- Adaylık başvuru ücret makbuzu,  

7- Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi. 

Not: Faks ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
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