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TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 

10-11 EKİM 2015/ANKARA 

 

FEDERASYON BAŞKAN ADAYLIĞI 

BAŞVURU DUYURUSU VE ŞARTLARI 

 

 

Federasyon Başkan Adaylarında Aranılacak Şartlar: 

a) T.C Vatandaşı olmak, 

b) En az lise mezunu olmak, 

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya 

disiplin kurullarınca son beş yıl içersinde 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, 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 malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak. 

 

Federasyon Başkan Adaylarından Başvuru Esnasında İstenen Belgeler: 

 
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 içersinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 

mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı, 

d) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

e) Adaylık başvuru ücret makbuzu (Adaylık Başvuru Ücreti 2.000,00 TL olup Türkiye Binicilik 

Federasyonu Başkanlığının T. Halk Bankası IBAN : TR56 0001 2001 4660 0010 1001 31 

no’lu hesabına yatırılacaktır) 

f) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi. (Teklif formu örneği ekte yer almaktadır.) 

 

 Başkan adaylarının istenilen evrakları, ekte yer alan başvuru formu ile birlikte en geç 29 

Eylül 2015 günü saat 18:00’a kadar Türkiye Binicilik Federasyonu İstanbul Ofisine (Poligon 

Mah. Girne Cad. no:54 İstinye/Sarıyer/İSTANBUL)  bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Posta 

ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 İlanen duyurulur. 

       Türkiye Binicilik Federasyonu 

       Olağanüstü Genel Kurulu 

       Seçim Komisyonu 

 

EKLER:  

1-Başkan Adayı Başvuru Formu 

2-Başkan Adayı Teklif Formu 


