
 
   
 
 
 
 
 

 
TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 

 
 

04.11.2015 
Duyuru No : 03 
Konu  : Federasyon Başkanı Adaylığı ile ilgili hususlar   
  
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı olmak üzere başvuruda bulunacak adaylarda 
aranılacak şartlar 19 Temmuz 2012 gün ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11. 
maddesinde yer almaktadır.  
 

a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) En az lise mezunu olmak,  
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak,  
d) 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,  

e) 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.  

 
Yukarıda belirtilen kriterlere haiz kişilerin Federasyon Başkanlığına aday olabilmeleri için, 24 
Kasım 2015 saat 17:00’e kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Türkiye Otomobil Sporları 
Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat veya yetkili temsilcisi kanalıyla teslimi gereklidir. 
Posta ile yapılmış başvurular kabul edilmeyecektir.  

1) Federasyon Başkan Adaylığı Başvuru Formu  
2) T.C. Kimlik numarası beyanı,  
3) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,  
4) 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,  

5) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,  
6) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,  
7) Adaylık başvuru ücret makbuzu (3.000 TL),  
8) Delegelerin en az %15’inin yazılı teklifi.  
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