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TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI OLMA ŞARTLARI 

19  Temmuz  2012  tarihinde  yayınlanan  ‘’Bağımsız  Spor  Federasyonları  Çalışma  Usul  ve 
Esasları hakkındaki Yönetmelik Madde 11 uyarınca;
Federasyon Başkanı Adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;

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

d) 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.

Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı (Aday Başvuru Formu) (Ek-1)
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, (Ek-2)

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge,
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu,
f) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi. (Ek-3)
g) 2 adet fotograf

Adaylık  ücreti  2.750.-  TL  olarak   belirlenmiş   olup,   Federasyonun   Türk Ekonomi  
Bankası  Ankara  Ulus  Şubesi  TR98 0003 2000 0340 0000 0503 67 nolu hesabına yatırılması 
gerekmektedir. 

Adayların 19 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar istenen belgeler ile Federasyon Genel 
Sekreterliğine (Ulus İşHanı A Blok Kat 2 Ulus-Ankara)  bizzat başvurmaları gerekmektedir.
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