
         

          

 

3.OLAĞAN GENEL KURUL 

12 EKİM 2012 ANKARA 

 

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

 

Yönetim Kurulumuzun 08.09.2012 tarih ve 47/1 sayılı kararı ile, Türkiye Masa Tenisi 

Federasyonu Olağan Genel Kurulu’ nun 12 Ekim 2012 Cuma günü Ankara Sergah Hotelinde 

saat 10:30’ da, ilan edilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya çağrılması, bu 

toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantının 13 Ekim 2012 

Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılması kararlaştırılmıştır. 

 

Başkan Adaylarında Aranılan 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, 

6) Genel kurul tarihinden en az on gün önce, Genel Kurul üyelerinin yüzde 15’inin 

Başkan Adaylığı yazılı teklifine sahip olmak,  

 

 

 

 
 

 

         

 

 

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 

  TURKISH TABLE TENNIS FEDERATION 
 



 

Başkan Adaylarından İstenecek Belgeler: 

Yukarıda belirtilen şartlara sahip kişiler, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 

Başkanlığına aday olabilmeleri için, Genel Kurul tarihinden en az on gün önce 2 Ekim 2012 

Salı günü saat 18:00 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Türkiye Masa 

Tenisi Federasyonu,  Ulus İşhanı Kat:10’ da ki Federasyon Genel Sekreterliğine bizzat veya 

yetkili temsilcisi kanalıyla (noter tastikli) teslimi gereklidir. Posta ile yapılmış başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

1) T.C. kimlik numarası beyanı (EK-1), 

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 (EK-2), 

4) Adli sicil kaydı beyanı (EK-3), 

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

6) Genel Kurul Üyelerin en az %15’ inin (en az 34 üyenin) yazılı teklifi (EK-4), 

7) Adaylık başvuru ücret makbuzu (2.500,00-TL), 

 

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Banka Bilgileri:  

Banka Adı :Garanti Bankası 

Şubesi  :Anafartalar Caddesi Şubesi  

IBAN No :TR 02 0006 2000 7110 0006 2995 11 


