
  

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU  

 

Başkan Adaylarına;  

 

Türkiye Güreş Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu 08 Nisan 2015 Çarşamba günü 

Ankara "Holiday Inn Çukurambar" [İşçi Blokları Mahallesi Muhsin YAZICIOĞLU Caddesi 

1484 Sokak No:3 Konya Yolu (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yanı) Yüzüncüyil / 

Ankara] saat 10.00' da yapılacaktır.  

 

Bu toplantıda yeter çoğunluğun sağlanamaması durumunda bir sonraki toplantının 09 

Nisan 2015 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.  

 

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK 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. 
     
 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)  Adaylık başvuru ücreti makbuzu, 

e)   Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi. 
  
 ADAYLIK ÜCRETİ: 

Federasyon Yönetim Kurulunca 3.000,00.TL. (Üç Bin Türk Lirası ) Başkan adaylığı 

adaylık ücreti belirlenmiş olup, adayların bu ücreti Türkiye Güreş Federasyonu T.C. Halk 

Bankası  Yenişehir Şubesi Nezdinde bulunan TR 61 0001 2009 2120 0016 0001 36 Numaralı 

banka hesabına, açıklamasıyla birlikte yatırmaları ve Makbuzu ile istenilen diğer belgeleri 

Federasyona bizzat getirmeleri 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 Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan 

adayı için teklifte bulunabilir. Seçim takvimine göre; Başkan adayları, müracaatlarını gerekli 

belgelerle birlikte 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat: 16.00’a kadar Ankara-Kızılay Spor 

Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası No:3 Kat:8 Adresinde bulunan Türkiye Güreş 

Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak suretiyle yapacak olup saat 17.00'de Spor 

Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir.  

 

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR :  

Seçimlerle ilgili duyurular Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğünün internet 

sitelerinde (www.tgf.gov.tr. ve https://sgm.gsb.gov.tr/ ) ilan edilir. 

 

İlanen duyurulur. 

 


