27/02/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURULU’NDA BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 10.
maddesinin b. bendinin 4. Fıkrası ile, Federasyonumuz Yönetim Kurulunun 31/12/2018 tarih ve 74 sayılı
kararı ve Federasyonumuzun Ana Statüsü gereğince Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli
Genel Kurulu 27 Şubat 2019 tarihinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat 2019 tarihinde
saat 10:00 da Ankara'da Emniyet Mahallesi, Gazi Hastanesi Karşısı, 06560 Beşevler
/Yenimahalle/Ankara aderesinde bulunan Başkent Öğretmenevi’nde yapılacaktır.

Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsünün
başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,

9.

Maddesine

istinaden

Federasyon

b) En az lise mezunu olmak,
c) 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,
ç) 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 haysiyet 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.
d) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin
yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için
teklifte bulunabilir.
e) Türkiye Boks Federasyonu Yönetim kurulu’nun 19.01.2019 tarih ve 75 sayılı kararı ile başkan
adaylığı ücreti 5.000 TL (BeşbinTürkLirası) olarak belirlemiş olup, Türkiye Boks Federasyonu Halkbank
Opera Şubesi 05000007 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.
Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) 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,
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.

