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Başkan Adaylarına 

 

 Türkiye Sutopu Federasyonu 1.nci Olağan Genel Kurulu çoğunluk sağlandığı takdirde 

16 Eylül 2006 tarihinde, eğer çoğunluk sağlanmazsa 17 Eylül 2006 tarihinde çoğunluk 

aranmaksızın Ankara’da yapılacaktır. 

 Federasyon Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya 

çıkarılmıştır. 

 Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru ücretine ait dekontu 

(Federasyonun Vakıfbank GSGM Şubesi 2000677 numaralı hesabına 2.000,00 YTL 

yatırılacaktır.) ve adaylık başvuru dilekçesini istenilen belgelerle birlikte 23-31 Ağustos  2006 

tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Federasyonun Ankara bürosuna şahsen başvurarak 

teslim edeceklerdir. 

1. Federasyon Başkanı Adaylarında Aranacak Şartlar : 

a)   T.C. vatandaşı olmak, 

b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak, 

c) Genel Kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak, 

d) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu nedeniyle Takibata uğramamış olmak, 

e) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılmamış olmak, 

f) 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 şahsiyetine karşı işlenen 

suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 

inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı 

suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, Devlet sırlarını 

açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak gerekmektedir. 

2. Başkan Adaylarından İstenen Belgeler : 

a) Aday tarafından doldurulacak başvuru formu ( ek-1 form ) 

b) Nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf, 

c) İkametgah belgesi, 

d) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan ( ek-2 form ) 

e) Ceza Kurulunca bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılmadığına dair belge, 

f) Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınacak adli sicil sabıka kaydı, 

g) Üniversite veya yüksekokul Mezuniyet Belgesi (Noter Tasdikli Sureti) 

h) Seçimlere katkı payı olarak Türkiye Sutopu Federasyonu hesabına adaylık için 

yatırılacak 2.000,00-YTL ‘ye ait banka dekontu, 

ı)  Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınacak belge ile sigorta borcu 

olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SSK veya Bağkur) alınacak belge, 

i) Başkan adayı olabilmek için Genel Kurulu oluşturan üye sayısının en az beşte birinin 

imzalı yazılı teklifi (Başkan adayları; Genel Kurulda Yönetim, Denetim, Disiplin 

Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri listesi ile birlikte başkan adayı olabilmesi için Genel 

Kurulu oluşturan üye sayısının en az beşte birinin imzalı yazılı teklifini Divan 

Başkanlığına vereceklerdir.)  


