
 Sayfa No : 2/1 
 

TÜRK ĐYE ESKRĐM FEDERASYONU BAŞKANLI ĞI 
GENEL SEKRETERL ĐĞĐNDEN 
ĐLANEN DUYURULUR 

 
 

FEDERASYON BAŞKANI ADAYLIK BA ŞVURUSU ĐŞLEMLER Đ 
 
BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR  
a)  T.C.Vatandaşı olmak, 
b)  En az lise mezunu olmak, 
c)  Kesinleşmiş vergi veya sigorta borcu olmamak, 
ç) 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. 
 
 
SON BAŞVURU TAR ĐHĐ, YERĐ VE ŞEKL Đ 
Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte, 18 Eylül 2012 Pazartesi 
gününden 08 Ekim 2012 Pazartesi günü  Saat 15:00’a kadar Türkiye Eskrim 
Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan 
müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

  
ADAYLARDAN BA ŞVURU SIRASINDA ĐSTENECEK BELGELER   
a) Başvuru dilekçesi, 
b) T.C. kimlik numarası beyanı, 
c) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 
ç) 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) Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve sigorta borcu olmadığına dair belge, 
f) Adaylık başvuru ücret makbuzu, 
g) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi. 
h)Başkan adayları oy pusulası renk kurası çekimi 08 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 
16:00’da Federasyon Merkezinde yapılacaktır. 
  
 
ADAYLIK BA ŞVURU ÜCRETĐ  
Başkan adayları, 2.000,00 TL adaylık başvuru ücretini Türkiye Eskrim Federasyonu 
Başkanlığının Finansbank Şaşmaz Sanayi Şubesi TR98 0011 1000 0000 0021 2625 02 IBAN 
numaralı hesabına yatırılacaktır. 
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ĐTĐRAZ ÜCRET Đ 
Yönetim Kuruluna başkan aday adayları ve geçici delege listeleri hakkında yapılacak 
itirazların değerlendirilebilmesi için, her itiraz karşılığında 1.000,00 TL itiraz ücreti, Türkiye 
Eskrim Federasyonu Başkanlığının Finansbank Şaşmaz Sanayi Şubesi TR98 0011 1000 0000 
0021 2625 02 IBAN numaralı, hesabına yatırılacaktır. 
Emanete alınan bu paralar itirazın haklı çıkması halinde ilgiliye iade edilecektir. Đtiraz 
ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
  
SEÇĐMLE ĐLGĐLĐ DUYURULAR  
Seçimlerle ilgili duyurular ve delege listeleri, Federasyonun www.eskrim.org.tr  ve Spor 
Genel Müdürlüğünün www.sgm.gov.tr  internet sitelerinde ilan edilir. 

  
DĐKKAT  
Proje ve programlarını tanıtmak için yapacakları yazılı ve sözlü açıklamalarda 
Federasyonumuzu ve çalışanlarını küçük düşürücü hal ve davranışlarda bulunan 
federasyon başkanı adayları hakkında, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre 
işlem yapılacaktır. 
  

Đlanen duyurulur. 
  

Türkiye Eskrim Federasyonu 
Genel Sekreterliği 
  
 
 
 
 
 
 


