
 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKĠYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 

 
Sayı : THOF- 01/    …. / …./ 2008 

Konu : Genel Kurul BaĢkan Adaylarına Duyuru  

 

GENEL SEKRETERLĠKTEN DUYURU 

(BaĢkan Adaylarına) 

 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 1. Olağan Mali Kurulu ile 2. Olağan Genel Kurul çoğunluk sağlandığı 

taktirde; 18 Ekim  2008 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da  yapılacaktır.  

18 Ekim 2008 tarihinde çoğunluk sağlanmadığı taktirde; Genel Kurul aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın 19 

Ekim 2008 tarihinde yapılacaktır.  

Federasyon BaĢkanlığına aday olacaklarda aranacak Ģartlar ve istenen belgeler aĢağıda belirtilmiĢtir. Federasyon 

BaĢkan adayları gerekli belgeleri, adaylık baĢvuru ücretine ait banka dekontu (Federasyonumuza ait Garanti Bankası – 

Anafartalar ġubesi – Ankara – Hesap Numarası 711-6299474 numaralı hesaba 2.500.00.-YTL yatıracaklardır.) Adaylık 

baĢvuru dilekçesini ve evraklarını en geç 03 Ekim  2008 tarihinde Federasyon Genel Sekreterliğine teslim edeceklerdir.  

Federasyon BaĢkan Adaylarında Aranacak ġartlar : 

a) T.C. vatandaĢı olmak, 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c) Genel Kurul tarihinden 30 yaĢını doldurmuĢ olmak, 

ç)  KesinleĢmiĢ vergi veya sigorta borcu nedeniyle takibata uğramamıĢ olmak, 

d) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin 

kurullarınca seçim tarihinden önce bir dafada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılmamıĢ olmak, 

e) Federasyon baĢkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar  cezası dıĢında bir ceza 

almamıĢ olmak,  

f) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptıranlara çevrilmiĢ veya aĢağıda sayılan suçlar dıĢında 

tecil edilmiĢ hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramıĢ olsalar bile devletin 

güvenliğine karĢı iĢlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, Devlet sırlarına karĢı 

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye 

kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıĢtırma, 

ediminin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı 

veya haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak, 

g) Genel Müdürlükte ücretli veya maaĢlı görevli olmamak, 

 

BaĢkan adaylarından aĢağıdaki belgeler istenir, 

a)  Aday tarafından doldurulacak baĢvuru formu, (Ek – 1 Form) 

b) Nüfus cüzdanı örneği, 

c) 2 adet vesikalık fotoğraf, 

ç)    Ġkametgah belgesi, 

d) Ġdari tahkikat sonucu, görevine son verilmediğine dair yazılı beyan (Ek-2 Form) 

e) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların ceza ve disiplin 

kurullarınca seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılmadığına dair belge, 

f) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, 

g) Seçimlere katkı payı olarak Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hesabına adaylık için yatırılacak 2.500.00.-

YTL’ye ait banka dekontu,  

h) Vergi ve sigorta borcu  olmadığına dair belge,  

i) BaĢkan adayı olabilmek için Genel Kurulu oluĢturan üye sayısının en az onda birinin imzalı yazılı teklifi 

gerekir. 

j) BaĢkan adayları; Genel Kurul tarihinden en az on beĢ gün önce aday olduklarına dair baĢvurularını istenilen 

belgelerle birlikte Federasyon sekretaryasına yapar ve 2.500.00.-YTL adaylık ücretini yatırırlar. 

k) Son BaĢvuru Tarihi, Yeri ve ġekli : 

BaĢkan adayları, baĢvurularını gerekli belerle birlikte en geç 03 Ekim 2008 Cuma günü saat 18.00’ye kadar 

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Genel Sekreterliğine (Ulus ĠĢhanı A Blok Kat : 10 - No :1010 – Ulus-Ankara)  

baĢvurmak suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

 



 
Ek – 1  

 
FEDERASYON BAŞKAN ADAYI BAŞVURU FORMU 

 

ADI SOYADI  : …………………………………………….. 

 

D.YERĠ ve TARĠHĠ  : …………………………………………….. 

 

BABA ADI   : …………………………………………….. 

 

ANA ADI   : …………………………………………….. 

 

EN SON BĠTĠRDĠĞĠ OKUL: …………………………………………….. 

 

TC KĠMLĠK NO  : …………………………………………….. 

 

VERGĠ NO    : …………………………………………….. 

 

TEBLĠGAT ADRESĠ : …………………………………………….. 

 

      …………………………………………….. 

 

      …………………………………………….. 

 

E-POSTA ADRESĠ  : ……………………………………………. 

 

TELEFONLAR       (ĠĢ-1) : ……………………………………………. 

 

                                  ( ĠĢ-2)    : ……………………………………………. 

 

FAKS     : ……………………………………………. 

 

GSM 1    : ……………………………………………. 

 

GSM 2    : …………………………………………… 

 
     
 

        …. / …. /…… 
 
 
 
 
 
 

 
 

TÜRKİYE  HALK OYUNLARI FEDERASYONU 
       2. OLAĞAN GENEL KURULU 

 

 

   

   FOTOĞRAF 



 
 
 
 
 
 

BEYAN ve TAAHHÜTNAME 
 

TÜRKĠYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 
GENEL KURUL DĠVAN BAġKANLIĞINA 

 
 

 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu BaĢkan Adayı olarak, bu güne kadar 

üstlenmiĢ olduğum kamu ve/veya özel sektör görevlerimde, Türkiye Cumhuriyeti 

Kanun, Yönetmelik ve Talimatları ile çalıĢmıĢ olduğum kurumların Tüzük, Yönerge 

ve Kurallarına aykırı davranıĢlarımdan ötürü açılmıĢ idari tahkikat sonucu 

görevime son verilmediğini beyan eder, aksi tespit edilmesi halinde verilecek her 

türlü cezayı kabul eder ve Genel Kurul kararları ile elde etmiĢ olduğum tüm 

haklarımdan feragat edeceğimi taahhüt ederim. 

 

 Saygılarımla. 

 

 

Adayın; 

Adı Soyadı : ………………………….. 

 

Ġmza  :…………………………… 

 


