
 
 

TÜRKĠYE ATICILIK VE AVCILIK FEDERASYONU 

BAġKANLIĞI 

 
ADAYLIK BAġVURUSU ĠġLEMLERĠ 

 

BAġKAN ADAYLARINDA ARANACAK ġARTLAR : 
   

a- T.C.Vatandaşı olmak, 

 b- En az lise veya dengi okulu mezunu olmak, 

 c- Vergi veya sigorta borcu olmadığına dair belgeler, 

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

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

cezası almamış olmak, 

d-İdari tahkikat sonucu veya Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor  

sonucu Federasyon Başkanlığı görevine son verilmemiş 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, dolandırılıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi 

yüz kızartıcı suçlar 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-Genel Kurul tarihinde otuz yaşını doldurmuş olmak. 

 

 SON BAġVURU TARĠHĠ, YERĠ VE ġEKLĠ: 

  
  Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte, seçim tarihinden 7 gün 

öncesine kadar bizzat başvurmak suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

  
ADAYLARDAN BAġVURU SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER: 
  

a-Nüfus Cüzdanı Örneği, 

b-İkametgah belgesi, 

c-Mezuniyet Belgesi, 

ç-Görevine son verilmediğine dair beyan/belge, 

d-Disiplin Kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair beyan/belge, 

e-Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,  

f-Başvuru dilekçesi ve 25.000 (yirmibeşbin) YTL. ‘lik banka dekontu 

g-Vergi ve sigorta borcu bulunmadığına dair belge, 

h-Başkan adayları Genel Kurul tarihinden en az yedi gün önce aday olduklarına dair 

başvurularını yaparlar ve 25.000.00YTL.(Yirmibeşbin) adaylık ücretini Federasyonun Garanti 

Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi 6299217 nolu hesabına veya Atıcılık ve Avcılık 

Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat yatırırlar.  

  

 



 

 

 

SEÇĠM GĠDERLERĠNE KATKI PAYI: 

  
Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 25.000- YTL alınacaktır. Adaylığı 

kabul edilmeyen aday adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul 

edilenlerin yatırdıkları katkı payları ise hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

  
ĠTĠRAZ ÜCRETĠ: 

  
Federasyon Seçim Kuruluna başkan aday adayları ve geçici delege listeleri hakkında 

yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için, her itiraz karşılığında 250- YTL itiraz ücreti, 

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının Ankara Garanti Bankası Anafartalar Caddesi 

Şubesi 6299217 nolu hesabına veya Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Genel Sekreterliğine 

bizzat yatırılacaktır. 

  
SEÇĠMLE ĠLGĠLĠ DUYURULAR: 

  
Seçimlerle ilgili Federasyon Başkan aday adaylarının listesi ile delege listeleri, 

Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitelerinde (www.taf.gov.tr  ve www.gsgm.gov.tr  

adreslerinde) ilan edilir. 

  

DĠKKAT : 

  
Proje ve programlarını tanıtmak için yapacakları yazılı ve sözlü açıklamalarda 

TeĢkilatımızı ve çalıĢanlarını küçük düĢürücü hal ve davranıĢlarda bulunan federasyon 

baĢkanı adayları hakkında, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre iĢlem 

yapılacaktır. 

  
  

İlanen duyurulur 

  

TAF Genel Sekreterlik 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turkcimfed.org/
http://www.gsgm.gov.tr/

