
TÜRKĠYE KARATE FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

ADAYLIK BAġVURUSU ĠġLEMLERĠ 

 

BAġKAN ADAYLARINDA ARANILAN ġARTLAR 

a) T.C. vatandaĢı olmak, 

b)  En az lise mezunu olmak, 

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya 

disiplin kurullarınca son beĢ yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 

mahrumiyeti cezası almamıĢ olmak, 

d) Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, 

rüĢvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas 

gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıĢtırma, 

edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, Ģike ve teĢvik primi suçlarından 

hükümlü bulunmamak. 

SON BAġVURU TARĠHĠ, YERĠ VE ġEKLĠ 

 

 BaĢkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 10 Ekim 2016 (Pazartesi)  

günü Saat:17.00’e kadar Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat baĢvurmak 

suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 10 Ekim 2016 

Pazartesi günü 17:00’de Federasyon BaĢkan Adaylarının oy pusularının renk tespiti kurası 

çekilecektir. BaĢkan adayları veya yetki verilen kiĢiler katılacaktır. 

BAġKAN ADAYLARINDAN ĠSTENĠLECEK BELGELER 

a) T.C. kimlik numarası beyanı, 
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza 

veya disiplin kurullarınca son beĢ yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 
mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı, 

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 
d) Adaylık baĢvuru ücret makbuzu, 
e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi. 

 

SEÇĠM GĠDERLERĠNE KATKI PAYI 

 

 Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 3.500.-TL alınacaktır. Söz konusu ücret 

Federasyonumuzun Halk Bankası Anıt ġubesi ġube Kodu:0411 Iban No: TR05 0001 2009 

4110 0005 0000 58 nolu hesap numarasına yatırılacaktır. Adaylığı kabul edilmeyen aday 

adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul edilenlerin yatırdıkları 

katkı payı ise hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

 

         SEÇĠMLE ĠLGĠLĠ DUYURULAR  

 

 4. Olağan Genel Kurul hakkında bilgiler Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü web 

sayfalarından (www.karate.org.tr ve www.sgm.gov.tr) ilan edilecektir. 

 

 

http://www.karate.org.tr/
http://www.sgm.gov.tr/

