T.C.
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU
Seçim Komisyonu
Sayı :66
Konu :Başkan adaylığı başvuruları
ve başvuruların değerlendirilmesi

17/01/2017

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek
9/4 maddesi kapsamında tesis edilen Tahkim Kurulunun 1/12/2016 tarihli ve 2016/228 E.2016/320 K.; 2016/229 E.-2016/319 K. sayılı kararları ile oluşturulan ve Av. Memet ASLAN,
Av. Kazım Mert AÇIKGÖZ (izinli) ve Av. Alican VANLIOĞLU’ndan oluşan
Komisyonumuz tarafından 17/01/2017 günü saat 18.00’de yapılan toplantıda aşağıdaki
kararlar alınmıştır:
Komisyonun 19/12/2016 tarihli ve (1) sayılı kararı ile Türkiye Ragbi Federasyonu
olağan genel kurulunun 28/01/2017 tarihinde yapılması kararlaştırılmış ve başkan adayları
tarafından yatırılması gereken adaylık ücreti 3.000,00 TL. olarak belirlenmiştir.
1/10/2014 tarihli ve 29136 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye
Ragbi Federasyonu Ana Statüsünün 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; Federasyon
Başkanlığı için müracaat edecek başkan adaylarında; T.C. vatandaşı olmak, en az lise mezunu
olmak, 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 ve 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 ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
şartlarının aranacağı; ikinci fıkrasında; başkan adaylarının, genel kurul tarihinden en az on
gün önce üyelerin en az yüzde on beşinin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını
yapacakları; üçüncü fıkrasında; başvuru sırasında başkan adaylarından;T.C. kimlik
numarası beyanı, öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,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, adli sicil kaydı yazılı beyanı, adaylık başvuru ücret makbuzu ve üyelerin en az
yüzde on beşinin yazılı teklifine ilişkin belgelerin isteneceği, hükme bağlanmıştır.
27/12/2016 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun internet sitelerinde
yayımlanan Komisyonun aynı tarihli duyurusu ile Federasyon başkan adaylarında aranacak
şartlar ve başvuru sırasında istenecek belgeler belirtildikten sonra başkanlık için müracaat
edecek başkan adaylarının istenen başvuru belgelerini en geç 17/01/2017 günü mesai bitimine
(saat 18.00) kadar Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13, Kat:10 Altındağ/ANKARA adresindeki
Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1018 numaralı odada bulunan Komisyon Başkanı
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veya üyelerine bizzat veya yetkili temsilcileri aracılığı ile teslim etmeleri gerektiği
açıklanmıştır.
Diğer yandan; 13/01/2017 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun internet
sitelerinde ilan edilen Kesin Delege Listesi gereğince; genel kurulun delege sayısı 152 olup;
bunun %15’i 23 rakamına denk gelmekte olup; başkan adayları tarafından en az 23 teklif
beyanının sunulması gerekmektedir.
Bu kapsamda; 17/01/2017 günü saat 18.00 itibariyle 28/01/2017 tarihinde yapılacak
Türkiye Ragbi Federasyonu olağan genel kurulu içinEfe Kırmızıer, Murat Pazan ve Mustafa
Aksu olmak üzere üç kişinin başkan adaylığı için müracaatta bulunduğu Komisyonumuz
tarafından tespit edildi ve başvuru evrakları başkan adayları ve temsilcilerinin huzurunda
açıldı.
Başkan Adayı Efe KIRMIZIER (TCKN:28672774272) tarafından sunulan
adaylık evraklarının incelenmesi sonucunda; başkan adaylarından istenilen; T.C. kimlik
numarası beyanı,öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 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
beyan,adli sicil kaydı yazılı beyanı ve 3.000,00 TL. tutarındaki adaylık ücretinin yatırıldığına
dair 17/01/2017 tarihli banka dekontu ile toplam 26 (yirmi altı) genel kurul delegesine ait
teklif beyanının mevcut olduğu görüldü.
Başkan Adayı Murat PAZAN (TCKN:40309970260) tarafından sunulan adaylık
evraklarının incelenmesi sonucunda; başkan adaylarından istenilen; T.C. kimlik
numarası beyanı,öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 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
beyan,adli sicil kaydı yazılı beyanı ve 3.000,00 TL. tutarındaki adaylık ücretinin yatırıldığına
dair 17/01/2017 tarihli banka dekontu ile8’i (sekiz) fotokopi ve 2’si mükerrer olmak üzere
toplam 49(kırk dokuz) genel kurul delegesine ait teklif beyanının mevcut olduğu görüldü.
Başkan Adayı Mustafa AKSU’nun (TCKN:45955466082) noter onaylı yetkili
temsilcisi Cuma Metin EJDER (TCKN:31720911048) tarafından sunulan adaylık
evraklarının incelenmesi sonucunda; başkan adaylarından istenilen; T.C. kimlik
numarası beyanı,öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 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
beyan,adli sicil kaydı yazılı beyanı ve 3.000,00 TL. tutarındaki adaylık ücretinin yatırıldığına
dair 17/01/2017 tarihli banka dekontu ile ikisi (2) mükerrer olmak üzere toplam 58 (ellisekiz)
genel kurul delegesine ait teklif beyanının mevcut olduğu görüldü.
Sakarya Üniversitesi Spor Kulübü Delegeleri Sadettin ÇAKMAK ve Levent
DUMAN’ın hem başkan adayı Murat PAZAN’a hem de başkan adayı Mustafa AKSU’ya
teklif beyanı sundukları anlaşıldığından her iki teklif beyanının geçersizliğine karar verildi.
Diğer yandan Taner KARABULUT, Andaç ŞAHİNKAYA, Cansın YILMAZ, Mansur
YILMAZ, Yiğithan ERDOĞAN, Kemal Zafer Mut, Vahit ZORLU ve Berkay YILMAZ
isimli delegeler tarafından verilen 8 (sekiz) adet teklif beyanının fotokopi olduğu
anlaşıldığından söz konusu teklif beyanlarının geçersizliğine karar verildi.
Yukarıda yer alan açıklama ve değerlendirmeler kapsamında;
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1-Başkan adaylığı için istenen belgeleri ve 26 adet geçerli teklif beyanını tam olarak
sunduğu anlaşılan Efe KIRMIZIER;başkan adaylığı için istenen belgeleri ve 39 adet geçerli
teklif beyanını tam olarak sunduğu anlaşılan Murat PAZAN vebaşkan adaylığı için istenen
belgeleri ve 56 adet geçerli teklif beyanını tam olarak sunduğu anlaşılan Mustafa
AKSU’nunadaylık başvurularının kabulüne,
2-İşbu kararın Türkiye Ragbi Federasyonu ile Spor Genel Müdürlüğünün internet
sitelerinde ilan edilmesine;
3-28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel
Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 5/1-g maddesi uyarınca; ilandan itibaren 10 gün
içerisinde karara karşı Tahkim Kurulu nezdinde ilgililer tarafından itiraz edilebileceğine,
17/01/2017 tarihinde katılanların oybirliği ile karar verildi.

Av. Memet ASLAN
Başkan

Av. Alican VANLIOĞLU
Üye

Av. Kazım Mert AÇIKGÖZ
Üye (İzinli)

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN BAŞKAN ADAYLARI

Efe KIRMIZER
Başkan Adayı

Murat PAZAN
Başkan Adayı

Mustafa AKSU
Başkan Adayı(Temsilcisi)
Cuma Metin EJDER

NOT: Belgenin imzalı hali Komisyonumuzda mevcuttur.
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