DUYURU
TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARIN DA ARANACAK
ŞARTLAR
a) T. C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmamak,
ç) Tahkim Kurulu, Genel müdürlük ceza kurulları veya federasyonların ceza veya
disiplin kurulunca son beş yıl içinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak
mahrumiyeti cezası almamış olmak,
d) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet,
irtikap, 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 ve haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından
hükümlü bulunmamak,
1) Başkan adayları genel kurul tarihinden en az on gün önce üyelerin yüzde
15’nın yazılı teklifini içeren adaylık başvurusunu federasyona yapar. Her üye ancak
bir başkan adayı için teklifte bulunabilir.
2) Başkan adayları başvuru harcı 3.037.00 TL’dir.
3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir.
a) T.C kimlik numarası bayanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel müdürlük ceza kurulları veya federasyonlar ceza veya
disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak
mahrumiyeti cezası olmadığına 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 %15’ nin yazılı teklifi,
4) Başkanın görev süresi üç yıldır.. Başkanın seçimi, yönetim, denetim ve
disiplin kurulları ile birlikte yapılır.
ADAYLIK ÜCRETİ:

Başkan adaylığı adaylık ücreti 3.037.00TL. (üçbinotuzyedi) olup, adayların bu ücreti
Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının Türk Ekonomi Bankası Nezdinde bulunan TR80
0003 2000 0340 0001 0011 94 numaralı banka hesabına açıklamasıyla birlikte yatırmaları
gerekmektedir

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ :

Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az
yüzde15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını kapalı zarf için de federasyona
yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir. Seçim takvimine göre;
Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 31Aralık 2013 Salı günü saat:
16.00’ye kadar Ankara-Ulus İş Hanı A Blok Kat:2 Adresinde bulunan Türkiye Yelken
Federasyonu Başkanlığına bizzat başvurmak suretiyle yapacaklardır. Posta ile yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir. Aynı gün (31 Aralık 2013) saat: 16.30 da Federasyon
Başkan adaylarının oy pusulalarının renk tespiti federasyonda yapılacaktır.
Yelken Federasyonu Başkanlığı

