
İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ 
 

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR 

 

a) T.C Vatandaşı olmak, 

b) Üniversite veya yüksekokul mezunu olmak, 

c) Kesinleşmiş  sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak, 

ç)  Seçim tarihinden önce bir defada 6 ay veya toplam olarak  2 yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile    

Cezalandırılmamış olmak, 

d) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak, 

e) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışından tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 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, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanmak, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan 

veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal 

varlığı değerlerini atlama, kaçakçılık, vergi kaçaklığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak, 

f) Genel Kurul tarihinde 30 yaşını doldurmuş olmak, 

 

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 

 

 Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 28 Eylül 2006 Perşembe 

günü Saat:15.00’e kadar İşitme Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat 

başvurmak suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

  

ADAYLARDAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER 

 

     a)   Aday tarafından doldurulacak ve sporla ilgili öz geçmişi ile yapacağı hizmetlere ilişkin  

projelerin de yer aldığı başvuru formu (Ek-1) 

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet resim, 

c) İkametgah belgesi,  

d) Mezuniyet belgesi (Noterden tasdikli), 

(Resmi kurumlarda görev yapanların kurumlarınca tasdiklenmiş öğrenim belgeleri de 

kabul edilecektir.) 

e) İdari tahkikat sonucu Federasyon Başkanlığı görevine son verilmediğine dair beyan, 

f) Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge ile sigorta borcu 

olmadığına dair SSK ve Bağ-Kur’dan alınacak belge, 

g) Ceza Kurullarınca bir defada 6 ay veya toplam olarak 2 yıl hak mahrumiyeti ile    

      Cezalandırılmadığına dair beyan,   

h) Adli sicil sabıka kaydı, 

i) Seçim giderlerine katkı payı olarak İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının 

Vakıflar Bankası GSGM Bürosu 2000693 nolu YTL hesabına 5.000-YTL yatırıldığına 

dair makbuz, 

 

Federasyon Genel Sekreterine verilecek belgelerin son (1) ay içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir. 

 



SEÇİM GİDERLERİNE KATKI PAYI 

 

 Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 5.000.-YTL alınacaktır. Adaylığı kabul 

edilmeyen aday adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul 

edilenlerin yatırdıkları katkı payları ise hiçbir surette iade edilmeyecektir. 

 

 

İTİRAZ ÜCRETİ 

 

 Özerk Federasyonlar Kuruluna başkan aday adayları ve geçici delege listeleri 

hakkında yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için, her itiraz karşılığında 250.-YTL 

itiraz ücreti, İşitme Engelliler Federasyonu Başkanlığının Vakıflar Bankası GSGM Bürosu 

2000693 nolu YTL hesabına yatırılacaktır. 

 Emanete alınan bu paralar itirazın haklı çıkması halinde ilgiliye iade edilecektir. İtiraz 

ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR  

 

 Seçimlerle ilgili federasyon başkan aday adaylarının listesi ile delege listeleri, 

Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitelerinde (www.sessizler.org ve 

www.gsgm.gov.tr) ilan edilir. 

 

DİKKAT 

 

 Proje ve programlarını tanıtmak için yapacakları yazılı ve sözlü açıklamalarda 

Teşkilatımızı ve çalışanlarını küçük düşürücü hal ve davranışlarda bulunan federasyon 

başkanı adayları hakkında, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır. 

  

 İlanen duyurulur 

 

İşitme Engeliler Spor Federasyonu 

Genel Sekreterlik 

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

