
 
 
 
 

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 
DUYURU 

 
Başkan Adaylarına;  
 

 Türkiye Okul Sporları Federasyonu 3.ncü Olağan Genel Kurulu 03 Kasım 2012 tarihinde 
saat 14:00’den itibaren İçkale Otel Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:89 Maltepe/ANKARA 
adresinde yapılacaktır. 
 03 Kasım 2012 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; Genel Kurul aynı yer ve saatte 
çoğunluk aranmaksızın 04 Kasım 2012 tarihinde yapılacaktır.  

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR  
 a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) En az lise mezunu olmak, 
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak, 
ç) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya federasyonun ceza veya disiplin 

kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası 
almamış olmak, 

d) 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.  
 ADAYLARDAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER: 

 a) T.C. kimlik numarası beyanı, 
 b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 
 c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya federasyon 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) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge, 
 e) Adaylık başvuru ücret makbuzu, 
 f) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi. 

 ADAYLIK ÜCRETİ: 
 Federasyonumuz Yönetim Kurulunca 2.500,00.TL. (İkibinbeşyüztl) Başkan adaylığı adaylık 
ücreti belirlenmiş olup, adayların bu ücreti Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığının T.C. 
Vakıflar Bankası Anafartalar Şubesi Nezdinde bulunan TR080001500158007290309308 numaralı 
banka hesabına açıklamasıyla birlikte yatırmaları gerekmektedir.  
  SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ  : 

Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde15’inin 
yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı 
için teklifte bulunabilir. Seçim takvimine göre; Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle 
birlikte 24 Ekim 2012 Çarşamba günü   saat: 13.00’e kadar Ankara-Ulus İş Hanı A Blok Kat:3 
Adresinde bulunan Türkiye Okul Sporları Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak 
suretiyle yapacaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Aynı gün (24 Ekim 
2012)   saat: 13.00 da Federasyon Başkan adaylarının oy pusulalarının renk tespiti Genel Sekreterlik 
bürosunda yapılacaktır.  

Önemli Not: Bakanlar Kurulu kararı ile 24 Ekim 2012 tarihi (Arefe Günü) tam gün 
tatil edildiğinden dolayı, Federasyon başkan adayları müracaatlarını 23 Ekim 2012 saat 
13:00’e kadar yapacaklardır. 



İTİRAZLAR VE ÜCRETİ : 
  Bağımsız Federasyonlar seçim işleri kuruluna, başkan aday adayları veya geçici delege 
listeleri hakkında yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için her konu veya kişi (Delege) ayrı 
ayrı değerlendirilmek üzere 200,00.TL. itiraz ücreti, Türkiye Okul Sporları Federasyonu  
Başkanlığının Vakıflar Bankası Anafartalar Şubesi nezdinde bulunan TR08 0001 5001 5800 7290 
3093 08 IBAN Nolu Hesabına yatırılacaktır.   
 Emanete alınan bu paralar itirazın haklı çıkması halinde ilgiliye iade edilecektir. İtiraz 
ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  
            İlgililerin bilgisine sunulur. 

 
SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR :  

 Seçimlerle ilgili duyurular Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitelerinde 
(www.sgm.gov.tr. ve www.tosf.gov.tr ) ilan edilir. 
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