11 Mart 2015

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU
1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DUYURUSU

1.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU ve ÜYE LĐSTESĐ:
Türkiye Eskrim Federasyonunun 1. Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda belirlenen “1.
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi” gereğince 10 Nisan 2015 Cuma günü Holiday
Inn Otel Tunus Cad. No:7 Kavaklıdere - Ankara adresinde saat 10:00’da yapılacaktır.
1.Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı ve Gündemi için Tıklayınız.
1.Olağanüstü Genel Kurul Üye Listesi için Tıklayınız.
Üye listesine yapılacak itiraz ücreti Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenmiş olup,
her bir üyeye yapılacak itiraz için Federasyon banka hesabına yatırılması gereken itiraz ücreti
200.-TL’dir.
FEDERASYON BAŞKANI ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR, BAŞVURU
TARĐHĐ, YERĐ VE ŞEKLĐ:
- T.C. vatandaşı olmak.
- En az lise mezunu olmak.
- 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.
- 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 haysiyet 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 adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, en geç 31 Mart 2015 Salı
günü saat 15:00’e kadar üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifini içeren adaylık
başvurularını Federasyonun Đstanbul Yolu Gersan 2307 Sok. No:65 Yenimahelle / ANKARA
adresinde bulunan Genel Sekreterliğine bizzat yapacaklardır. Her üye ancak bir başkan adayı
için teklifte bulunabilir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başkan adayları örnek teklif formu için tıklayınız.

- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve başkan adayları tarafından yatırılması
gereken adaylık başvuru ücretini 3.000.-TL’dir. Adaylık başvuru ücreti, Federasyonun
Halkbank Gersan Şubesinde Bulunan IBAN: TR06 0001 2001 5230 0016 1000 02 hesabına
yatırılacaktır.
BAŞKAN
ADAYLARINDAN
BAŞVURU
SIRASINDA
ĐSTENĐLEN
BELGELER:
1) T.C. kimlik numarası beyanı.
2) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.
3) 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.
4) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.
5) Adaylık başvuru ücret makbuzu.
6) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.
Sayın Genel Kurul Üyelerine ilanen duyurulur.

