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TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

Yönetim Kurulumuzun 10.09.2021 tarih ve 74 sayılı kararı doğrultusunda; Türkiye 

Badminton Federasyonu 5.Olağan Genel Kurulu 03 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da 

Ankara Badminton Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (Adnan Menderes Mah.1047.Sokak No:1 

Keçiören-Ankara) adresinde yapılacaktır, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir 

sonraki toplantı 04 Kasım 2021 Perşembe günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın 

yapılacaktır. 

Federasyon Başkanlığı’na aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya 

çıkarılmıştır. Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru dilekçesini istenilen 

belgelerle birlikte en geç Genel Kurul tarihinden on gün (25 Ekim 2021 Pazartesi Saat: 16.00’ya) 

önce mesai bitimine kadar bizzat Türkiye Badminton Federasyonuna teslim edeceklerdir. Posta 

yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 

(1)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 ve kuralları veya spor federasyonlarının ceza veya 

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplamda altı ay hak mahrumiyeti 

cezası almamış olmak, 

d) Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya 

şeref ve haysiyet kırıcı suçtan ihaleye fesat karıştırma, edinin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik 

primi suçlarından hükümlü bulunmama, 

 

(2)Başkan Adaylarından Başvuru Sırasında Aşağıdaki Belgeler İstenir; 

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 toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası 

almadığına dair beyan, 

d)Adli sicil kaydı beyanı, 

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

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 

Genel Kurul Delege Listeleri ve benzeri konularda itiraz edecek kişiler her itiraz konusu için ayrı 

ayrı ücret ödemek suretiyle ayrı ayrı dekontlarının aslı ve dilekçeleriyle birlikte Federasyona itiraz 

edeceklerdir. İtiraz ücreti 359,00-TL olup Federasyonumuzun Ziraat Katılım Bankası Keçiören 

Şubesi TR98 0020 9000 0074 4585 0000 04 nolu iban numarasına yatıracaklardır. İtirazları haklı 

bulunanlara ücretleri iade edilecektir. 
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