
TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ 

 
BAŞKAN ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR 

a) T.C. vatandaşı olmak, 
b)  En az lise veya dengi okul 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. 

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 
 
 Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 08 Kasım 2016 (Salı)  günü 
Saat:17.00’e kadar Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak 
suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 08 Kasım 2016 Salı 
günü 17:15’de Federasyon Başkan Adaylarının oy pusularının renk tespiti kurası çekilecektir. 
Başkan adayları veya yetki verilen kişiler katılacaktır. 

BAŞKAN ADAYLARINDAN İSTENİLECEK 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 beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 
mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı, 

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 yüzde 15’inin yazılı teklifi. 

 
SEÇİM GİDERLERİNE KATKI PAYI 

 
 Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 3730 TL alınacaktır. Adaylar 
ücretlerini Türkiye Kürek Federasyonunun Garanti Bankası Anafartalar Şubesi IBAN: TR38 
0006 2000 7110 0006 2985 72 hesabına yatıracaktır. Adaylığı kabul edilmeyen aday 
adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul edilenlerin yatırdıkları 
katkı payı ise hiçbir surette iade edilmeyecektir. 
 
         SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR  
 
 4. Olağan Genel Kurul hakkında bilgiler Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü web 
sayfalarından (www.tkf.gov.tr ve sgm.gsb.gov.tr) ilan edilecektir. 
 

http://www.tkf.gov.tr/
http://www.sgm.gov.tr/

