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GENEL SEKRETERLİKTEN DUYURU 
Başkan Adaylarına 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının özerklik sonrası yapacağı 1.Olağan Genel 

Kurulu  08 Aralık 2006 tarihinde Sürmeli Otel Cihan Sokak No: 6 Sıhhıye / Ankara adresinde  

saat 10.00 da yapılacaktır. 

  08 Aralık 2006 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; Genel Kurul aynı yer ve saatte 

çoğunluk aranmaksızın 09 Aralık 2006 tarihinde yapılacaktır.  
     Federasyon Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya 

çıkartılmıştır. 

     Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru ücretine ait dekontu  

(Vakıflar Bankası GSGM Bürosu Şubesi nezdinde bulunan Federasyonumuza ait 2000733 

numaralı YTL hesabına 2.000 (İkibin) YTL yatırılacaktır.) ve adaylık başvuru dilekçesini en geç            

29 Kasım 2006 tarihinde Federasyonun Genel Sekreterliğine  teslim edeceklerdir.  
  

Federasyon Başkanı Adaylarında Aranacak Şartlar: 

1) T.C. vatandaşı olmak,   
2) Genel Kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak, 

3) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak, 

4) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu nedeni ile takibata uğramamış olmak, 

5) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak 1 yıl hak  

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak, 
6) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve organize suçlardan, zimmet, nitelikli  

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal, hileli iflas gibi yüz 

kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, 

resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı 

hüküm giymemiş olmak, gerekmektedir. 

 

Son Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli: 
    Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte, 29 Kasım 2006 Çarşamba günü  

Saat 17.00’e kadar Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak 
suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Federasyon Başkanı Adaylarından İstenen Belgeler: 
1) Nüfus Cüzdanı örneği, * 

2) İkametgah belgesi, * 

3) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan, *  

4) Ceza kurullarınca 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge, * 

5) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, * 

6) Üniversite veya Yüksekokul Mezuniyet Belgesi 
 

Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az 10 gün önce aday olduklarına dair başvurularını 

yapacaklar ve 2.000 (İkibin) YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır. 

 

 Bu belgelerin son 1 (bir) ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

 
İtiraz Ücreti : 

Özerk Federasyonlar Kuruluna başkan aday adayları ve geçici delege listeleri hakkında 

yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için, her itiraz karşılığında 250.- YTL itiraz ücreti, 

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının Vakıf Bankası GSGM Şubesindeki 

2000733 nolu YTL hesabına yatırılacaktır. 

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

ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 


