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 5. OLAĞAN GENEL KURULU  

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) En az lise veya dengi okul 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, 

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. 

 

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, 
d) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu, 
f) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 

Başkan adayları, müracaatlarını istenilen belgelerle birlikte en geç 27 Ekim 2021 Çarşamba günü 

saat:16.00’e kadar Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat 

başvurmak suretiyle yapacaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

 

ADAYLIK BAŞVURU ÜCRETİ 

Seçim giderlerine katkı payı olarak Federasyon Başkanlığı adaylık ücreti 5.000,00,-TL. (BEŞBİNTL) 

olarak belirlenmiştir. Herhangi bir nedenle adaylığı kabul edilmeyen aday adaylarının yatırdıkları 

katkı payları kendilerine iade edilecektir. Adaylığı kabul edilenlerin katkı payı ise hiçbir surette iade 

edilmeyecek ve federasyona gelir olarak kayıt edilecektir. 

          

İTİRAZ ÜCRETİ 

Başkan adayları veya geçici delege listelerine yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için her itiraz 

karşılığında 500,00,-TL. (BEŞYÜZ) itiraz ücreti Federasyonun Banka hesabına yatırılacaktır. İtirazın 

haklı çıkması halinde itiraz ücreti ilgiliye iade edilecektir. İtiraz ücret makbuzu olmayan başvurular 

değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

          

FEDERASYON BANKA HESAP BİLGİLERİ 

Ziraat Bankası Balgat Şubesi TR 06 0001 0013 9572 3810 4550 01 

          

FEDERASYON BAŞKANLIĞI ADAYLIK BAŞVURU ADRESİ 

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı 

Nasuh Akar Mahallesi Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. No: 43/4 Çankaya– ANKARA 

         

 SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR  

4. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel kurullar hakkında bilgiler Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü 

resmi web sayfalarında (www.gsdf.gov.tr ve www.gsb.gov.tr) ilan edilecektir. 

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı 

http://www.gsdf.gov.tr/
http://www.gsb.gov.tr/

