
 

                                                                                                  

 

 

  

ADAYLIK BAŞVURU İŞLEMLERİ  
 

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR  
 

 a) T.C. Vatandaşı olmak,  

 b) Genel kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak, 

 c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 ç) Kesinleşmiş vergi ve sigorta borcundan dolayı  takibata uğramamış olmak, 

 d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel  Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve 

disiplin kurullarınca  seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak  mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılmamış olmak,  

 e) 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 malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi 

kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak, 

 f) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar cezası dışında bir 

ceza almamış olmak, 

 g) Genel müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak. 

 (2) Olimpiyat, paralimpik ve büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler 

ile Büyükler Kategorisinde Avrupa Şampiyonalarında birinci olanlar hakkında bu maddenin birinci 

fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanmaz.  

 (3) Başkan adaylarından aşağıdaki belgeler istenir;  

 a) Nüfus cüzdanı örneği, 

 b) İkametgah belgesi, 

 c) Genel kurul tarihine kadar idari tahkikat sonucu  görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,  

 ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin 

kurullarınca seçim  tarihinden  önce  bir  defada altı ay  veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası  

ile cezalandırılmadığına dair belge, 

 d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı. 

 (4) Başkan  adayları, genel kurul  tarihinden  en  az  yedi  gün önce  aday  olduğuna   

dair başvurusunu yaparlar ve 2.000,00 YTL. adaylık ücretini Federasyon hesabına yatırırlar.  

 Adaylık başvuru ücreti olarak Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Halk Bankası 

Meşrutiyet  şubesi 16002021 nolu banka hesabına yatırılacak 2.000,00-YTL(İkibin) ye ait banka dekontu,  

 (5) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi, genel kurulda yönetim kurulunun on dört 

üyesinin seçimi ile birlikte yapılır. Başkanın yokluğunda görevlerini, Başkanın belirleyeceği başkan vekili 

yürütür. Başkan vekilinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Başkanın ölümü veya istifası halinde, 

üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartıyla, bu görevi başkan vekili yürütür. Ancak, genel kurula altı aydan 

az bir süre varsa yönetimdeki boşalmalar nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilmez. Başkan vekili 

olabilmek için birinci fıkrada yer alan şartlar aranır. 

         (6) Başkan adaylığı için son başvuru günü 21 Kasım 2008 saat : 17:00 ‘a kadar Federasyon Genel 

Sekreterliğine adayın bizzat başvurması sureti ile yapılacaktır.Posta ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir. 
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