
              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU 

2012 OLAĞAN GENEL KURULU BAŞKAN ADAYLIĞI DUYURUSU 

 

Yönetim Kurulumuzun 16 Temmuz 2012 gün ve 69 sayılı kararı doğrultusunda; Türkiye Binicilik 

Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Kasım 2012 Pazar günü saat 11:00’da, yeterli 

çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Kasım 2012 Pazartesi günü aynı saatte Rescate Otel Rabindranath 

Tagore Cad. (4.Cad) No:80 06560 Yıldız Ankara adresinde yapılacaktır. 

Türkiye Binicilik 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.  

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR:  

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. 

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığına aday olacak kişilerin, Genel Kurul tarihinden en az on 

gün önce mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri Türkiye Binicilik Federasyonuna bizzat 

veya yetkili temsilcisi kanalıyla teslim etmesi gereklidir. Posta ile yapılacak başvurular kabul 

edilmeyecektir. 

BAŞKAN ADAYI OLARAK MÜRACAATTA BULUNACAK KİŞİLERDEN İSTENEN BELGELER:  

a) T.C. vatandaşlık numarası beyanı, 

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 

 

 



              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 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, 

d) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

e) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge, 

f) 2000 (ikibin) TL adaylık başvuru ücret makbuzu, 

g) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi. 

 

ADAYLIK BAŞVURU ÜCRETİ: 

Başkan adayları, 2.000,00 TL adaylık başvuru ücretini Türkiye Binicilik Federasyonu Garanti Bankası, 

Maslak Sanayi Şubesi TR76 0006 2000 7850 0006 2999 43 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.  

 

İlanen duyurulur. 

Saygılarımızla. 

 


