GENEL SEKRETERLİKTEN DUYURU
Başkan Adaylarına
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Mali Genel Kurulu ve 2.nci Olağan Genel
Kurulu 20 Eylül 2008 tarihinde saat 10:00’da Ankara Angora Otel’de, çoğunluk sağlanmadığı
takdirde, 21 Eylül 2008 tarihine saat 10.00’da yine Angora otelde yapılacaktır.
Federasyon Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenen belgeler aşağıya
çıkartılmıştır.
Federasyon Başkanı adayları gerekli belgeleri, adaylık başvurunu ücretine ait dekontu
(Garanti Bankası Anafartalar Şubesi nezdinde bulunan 711-6299497 numaralı hesabına
10.000 YTL (Onbin YTL) yatırılacaktır. Adaylık başvuru dilekçesini en geç 11 Eylül 2008
tarihinde Saat 17.00’e kadar Federasyonun Genel Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
Federasyon Başkan Adaylarında Aranacak Şartlar:
a) T. C. vatandaşı olmak,
b) Seçim tarihinden önce bir defada altı ay veya toplam olarak bir yıl hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmasına dair belge,
c) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı
iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve
alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamak, gerekmektedir.
Son Başvuru Tarihi, Yeri ve Şekli:
Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte, 11 Eylül 2008 Perşembe günü
Saat 17.00’e kadar Modern Pentatlon Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak
suretiyle yapacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Federasyon Başkanı Adaylarından İstenen Belgeler:
a) Nüfus Cüzdanı örneği,
b) İkametgâh belgesi,
c) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan,
ç) Ceza kurullarınca cezalandırılmadığına dair belge,
d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı,
e) Öğrenim durum belgesi,
Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az 10 gün önce aday olduklarına dair
başvurularını yapacaklar ve 10.000 YTL adaylık ücretini Federasyon hesabına yatıracaklardır.

