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FEDERASYON BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR VE BAŞVURULARIN 

ALINMASI 

 
1) Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 
a) T.C vatandaşı olmak, 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 
c) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak, 
d) Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş 

olmak, 
e) Vergi ve sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, 
f) Bir defada altı aydan daha fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılmamış olmak, 
g) 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, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından 
hükümlü bulunmamak. 

2) Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (b) bendi hükmü 
aranmaz. 

3) Federasyon Başkanı adaylarından başvuru için istenecek belgeler 
a) Adaylık dilekçesi, 
b) Başvuru formu, 
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi, 
d) Mezuniyet belgesi, 
e) İdari Tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair ilgili kurumdan alınacak belge, 
f) Ceza kurulunca altı aydan  fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair Genel Müdürlük 

Ceza Kurulundan veya İl Müdürlüklerinden alınacak belge, 
g) Adayların 1.000 TL adaylık başvuru ücretini Spor Genel Müdürlüğü’nün Halk 

Bankası Yenişehir Şubesi neznindeki TR 85 0001 2009 2120 0006 0000 71 IBAN 
nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz (yatırılan bu ücret hiçbir suretle iade 
edilmeyecektir) 

h) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi 
4) Federasyon Başkanlığı seçimiyle ilgili (delege listesi ve adaylara ilişkin) her türlü 

itiraz  Federasyon Başkanları Seçim Kuruluna yapılır. Seçim Kurulu itiraz kendilerine 
ulaştıktan sonra en geç 2 gün içerisinde cevap verir.  

5) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan başkan adaylarının en geç 15.01.2016  Cuma günü 
mesai bitimine kadar seçim kuruluna başvurmaları gerekmektedir. 
 


