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BAŞKAN ADAYLIK DUYURUSU 

 

 Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun Ana Statüsü gereği Federasyonumuzun Olağan 

Seçimli Genel Kurulu 06 Kasım 2021 tarihinde Saat 10.30’da,  çoğunluk sağlanamaz ise 07 

Kasım 2021 tarihinde Saat 10.30’da Ankara’da Maltepe, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No.89 

İÇKALE HOTEL Çankaya/ANKARA yapılacaktır. 

03.04.2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Türkiye Halk 

Oyunları Federasyonu Ana Statüsünün Madde 9/2 bendine göre adayların Genel Kurul 

tarihinden en az on gün önce mesai bitimine kadar başvuru dilekçesini ve ilgili evrakı Türkiye 

Halk Oyunları Federasyonu Genel Sekreterliğine (Kavacık Subayevleri Mahallesi, Şehit 

Ömer Halisdemir Bulvarı No:53 Keçiören/Ankara) bizzat veya yetkili temsilcisi kanalıyla 

teslim etmeleri gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Türkiye Halk 

Oyunları Federasyonu Ana Statüsünün 9uncu maddesinin ikinci fıkrası ile aynı maddenin 

üçüncü fıkrasının (d) ve (e) bentleri 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete ‘de 

yayımlanan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Ana Statü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Başkan Adaylarından Aranan Şartlar 

a) T.C. vatandaşı olmak.  

b) En az lise mezunu olmak. 

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 almamış olmak.  

ç) 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 İstenen Evraklar 

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, 

İlanen duyurulur, 

Saygılarımızla  

 

THOF Yönetim Kurulu 


