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TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 

BAŞKAN ADAYLARINA  

  

Türkiye Muaythai Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Olağan Mali Genel 

Kurulu Çoğunluk sağlandığı takdirde 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 10.00’da Gençlik ve 

Spor Bakanlığı, Ankara (Örnek mahallesi, Bakanlık Konferans Salonu B2 Kat, Altındağ – 

Ankara)  

01 Kasım 2021 tarihinde çoğunluk sağlanmadığı takdirde; genel kurul aynı yer ve 

saatte çoğunluk aranmaksızın 02 Kasım 2021 tarihinde yapılacaktır. 

Federasyon Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya 

çıkarılmıştır. 

Federasyon Başkan adayları gerekli belgeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının 

15.09.2021 tarih ve 828839 sayılı genelgesi gereğince, federasyon başkan adayları, başvuru 

evraklarını, başkan adayı olmak istedikleri dilekçeyle bir dizi pusulası oluşturarak, seçim 

tarihinden en az 10 gün önce ( 22 Ekim 2021 günü saat 16.00’a kadar)  federasyon 

yetkililerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 
            

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR  
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. 

 
(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde 15’inin 

yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için 
teklifte bulunabilir.  

    Yönetim kurulunca belirlenen ve genel kurul tarihinden en az on gün önce başkan adayları 

tarafından yatırılması gereken adaylık ücreti 7.000  (Yedi Bin) TL Türkiye Muaythai Federasyonu 

Başkanlığının Garanti Bankası Anafartalar Şubesi nezdinde bulunan iban TR98 0006 2000 7110 0006 

2990 44 Hesabına yatırılacaktır.    

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ  : 

 Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 22 Ekim 2021 günü  saat : 16.00’a 

kadar Muaythai Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak suretiyle yapacaklardır. Posta ile 

yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
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ADAYLARDAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK 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 %15’inin yazılı teklifi. 
g) Aday tarafından doldurulacak ve sporla ilgili öz geçmişi ile yapacağı hizmetlere ilişkin 

projelerin de yer aldığı başvuru formu, 
ğ) İki adet vesikalık fotoğraf, 
 
Federasyona verilecek belgelerin son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.  

 

SEÇİM GİDERLERİNE KATKI PAYI : 

 Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 7.000  (Yedi Bin) TL alınacaktır. Adayların 

yatırdıkları katkı payları hiçbir surette iade edilmeyecektir.  

 

İTİRAZLAR VE ÜCRETİ : 

 Özerk Federasyonlar Kuruluna başkan aday adayları ve geçici delege listeleri hakkında 

yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için her konu ayrı değerlendirilmek üzere her konuya itiraz 

karşılığında 300,00.TL. itiraz ücreti, Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığının Garanti Bankası 

Anafartalar Şubesi nezdinde bulunan iban TR98 0006 2000 7110 0006 2990 44 Hesabına 

yatırılacaktır.    

 Emanete alınan bu paralar itirazın haklı çıkması halinde ilgiliye iade edilecektir. İtiraz 

ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR : 

 Seçimlerle ilgili duyurular Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitelerinde 

http://www.sgm.gsb.gov.tr  ve  www.muaythai.gov.tr ilan edilir. 

 

DİKKAT 

 Proje ve programlarını tanıtmak için yapacakları yazılı ve sözlü açıklamalarda Teşkilatımızı ve 

çalışanlarını küçük düşürücü hal ve davranışlarda bulunan federasyon başkanı adayları hakkında, 

kanuni haklar saklı kalmak koşulu ile Federasyonumuz Disiplin ve Ceza talimatı kapsamına göre 

işlem yapılacaktır.  

 

 İlanen duyurulur. 

 

 Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanlığı  
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TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
FEDERASYON BAŞKAN ADAYI BAŞVURU FORMU 

 
 

ADI SOYADI :  

Fotoğraf 
D.YERİ ve TARİHİ :  

BABA ADI :  

EN SON BİTİRDİĞİ 
OKUL : 

 

TC KİMLİK NO :   

TEBLİGAT ADRESİ :   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

E-POSTA ADRESİ : 
  

TELEFONLAR  : 
  

 
: 

  

FAKS : 
  

GSM  : 
  

 
 
 
 

Adayın; 
 

İmzası : 
………………………… 
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TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI  
BEYAN ve TAAHHÜTNAME 

 
 

TÜRKİYE MUAYTHAİ FEDERASYONU 
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA 

 
 

 

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Adayı olarak; 
 

 

a) 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 almadığımı, 

 
b) 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 bulunmadığımı, 

 

 beyan eder, aksi tespit edilmesi halinde verilecek her türlü cezayı 
kabul eder ve Genel Kurul kararları ile elde etmiş olduğum tüm 
haklarımdan feragat edeceğimi taahhüt ederim.  .…... / .…... /2021 
 
 Saygılarımla. 
 
 
 

Adayın; 
Adı Soyadı : ………………………… 

 
İmza  : ………………………… 

 


