TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
1. OLAĞAN GENEL KURULU
GENEL SEKRETERLİKTEN DUYURU
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu çoğunluk sağlandığı
taktirde 30 Eylül 2006 Cumartesi günü saat 11:00’de Ankara Başkent Öğretmenevi’nde
(Konya Yolu Üzeri Çiftlik Kavşağı Teknik Okullar ANKARA) yapılacaktır.
Federasyon Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıda
yazılmıştır.
Federasyon Başkan Adayları Sualtı Sporları Federasyonunun Vakıflar Bankası
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bürosundaki 2000678 numaralı hesabına adaylık başvuru
ücreti olan 2.000,00 YTL (ikibin)’yi yatırılacaklardır. Adaylar başvuru ücretine ait dekontu ve
başvuru dilekçesini istenilen belgelerle birlikte en geç 15 Eylül 2006 tarihinde Federasyonun
Ankara Bürosuna teslim edeceklerdir.
1- Federasyon Başkanı Adaylarında aranacak şartlar:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak,
c) En az bir yabancı dili iyi biliyor olmak (beyan esas alınacaktır),
d) Seçim tarihinden önce bir defada 6 ay veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılmamış olmak,
e) Ġdari tahkikat sonucu veya Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor
sonucu Federasyon Başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,
f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikap, 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 mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız
mal edinme suçlarında hükümlü bulunmamak,
g) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı takibata uğramamış olmak.
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2- Federasyon Başkan Adaylarından istenilen belgeler:
a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu (EK-1 Form)
b) Nüfus Cüzdanı Örneği
c) Ġdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan ( EK-2 )
d) Ceza Kurulundan 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge
e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı
f) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınacak belge ile sigorta borcu
olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK ve BAĞKUR) alınacak
belge
g) En az bir yabancı dili bildiğine dair belge
h) Üniversite veya Yüksekokul mezuniyet belgesi (noter tasdikli olacak)
i) Adaylık başvuru ücreti olarak Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu hesabına
yatırılacak 2.000,00 YTL (ikibin)’ye ait banka dekontu
j) Başkan Adayları başvurularını gerekli belgelerle birlikte bir dosya halinde Türkiye
Sualtı Sporları Federasyonu Genel Sekreterliğine (Ulus Ġşhanı Kat: 3 No:305 Ulus
/ANKARA ) 15 Eylül 2006 günü mesai bitimine kadar bizzat başvurmak suretiyle
yapacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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