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GENÇLiK HiZMETLERi VE SPOR iL ırüoünr,üĞüNr

isrı.Ngul-

İgı: ızloı/zOıt tarihli ve 28075 sayılı yazınız,
yer alan Boks Aday Hakem
Federasyonumuzun 2018 yılı faaliyet programında
Federasyonumuzca
Kursu,nun 13_i4_15 Nisan 2018 iarihleri arasında ilinizde açllmasl
kararlaştınlmıştır.

Merkez
Açılacak olan hakem kursunda kurs eğiticisi olarak Federasyonumuz
llrl..- lİr""l, t-'y"rl alr."İ aİİ ŞİllŞBX görwlendiritmiş olup, kursa katılacaklardan
istenitecek belgeleİ ve aranılan şartlar ekte belirtilmiştir,

halinde bağlı
Ayrıca, söz konusu kursa katrl acak kursiyerlerin talepleri
ve iliniz
yazrlmasını
bulundukları kurumlanna Müdürlüğün üzce izin yazrlarrnın
ederim,
gereğini bilgilerinize arz
bünyesinde gerekli duyurularrn yapılması hususunda

Ilalit KELEŞ
Genel sekreter

EK: 1-Kursa katrlrm şartları ve istenilen belgeler,

nimahalle
Beştepeler Mah.Alpars lan T Gkeş Cad.No:41 Ye
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TÜRKiYE BOKS FEDERASYONU BOKS ADAY HAKEM KURSU
_
13-14-15 NİSAN 2018 iSTANBUL
araslnda istanbul,da yapılacaktır, Söz
Boks aday hakem kursu 13_14_15 Nisan 2018 tarihleri
belgeler aşağıda belirtilmiŞtir,
konusu kursa katılacaklarda aranacak şartlar ve istenilen

ARANIL ANŞ ARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak

(Milli sporcularda bu şart aranmaz,
b) E";, İİ;; veya Oengi okul mezunu olmak,
c) 18 yaşından küçiik, 35 yaşından büyük olmamak,
vücut vİya akıl hastalığı ile malül olmamak,
y"p*;r,,ru
d)
"ng.İ,
aydan fazÜ hapis veyüut affa uğramış olsalar
e) İ"tri.İi ,İ çİar hariç, ağr nupi, u,yu 6
ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçİarla; zimmet,
kızanıcı veya Şeref
sahtecilik. i*".,'i.tiiuv. ı.rllanma. hileli iflas gibi 1üz

a;İ;*

0

doIandırıcılık,
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi
ve haysiyeti kırıcı suçtan *v. İ,İi,İ,al ve istihlak
açığa vurmak suçlarından
ihale ve alım_satımlara f,esai kanştırmak, devlet sırlarrnı
dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
yöneıici olmamak,
ffİ;r*ş, ile ilgİli kultiplerin yönetim kurullarındayayımlanan
Gençlik ve şor Genel
o7l01l]gg3tarihli ve 21458 ;;;i; R".;i Gazetede
Disiplin Talimatına
e.rru'O, Spo. »uİ|*, C",u Yönetmeliği ve Federasyon
1 yıldan faz|a ceza
içinae uir a"İuau o aydan fazla velveya toplam
olmak,
almamış
Halkbankası opera
i*r ı.ltiıi.';İücreti olan 100,00,_Tl,,nin Federasyonumuzun
banka
O0O5 000d 07 no,,u hesabına ödenen
şubesinde bulunan TR 45 oodi)doq+ı:o

ffi;rfu;
;;;;rq

tl

dekontu.

İSTENİL EN BEL GELER
a) Dilekçe (İletişim bilgile rinin belirtilmesi)

b)

c)

2 adet fotoğraf

Sağhk Raporu

d') Adli sicil belgesi

e.1 Diptoma sureti (Asl1 gibidir onaylı)

İj

İİ

olmadığına
c""r,İllr ıllrmetİeri vJ spor il lı,lııjurlt-ığünden cezaları
Nüfus cüzdanr sureti
e"l, branşında sporculuk yaptığını belgelemek (varsa)
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KURS PRo GRAMi
14

Nisan 2018
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.00 - 2 1

.00

15 Nisan 2018

i

10,00

-

dair yazı

17,00

KURSL]N YAPILACAĞI ADRES

No: 12 Daruşşafakka metro çıkışr
Hatemoglu Ortaokulu Çamhtepe M ah. Ulu Cadde
0536230 5226
Sarıyer - İSTANBUL irtibat : Ahme t Ali ŞİMŞEK
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Boks Federa6yolu
GeDel Sekı€terl

/
Beştepeler Mah,Alparslan Türkeş Cad,No:41 Yenlmahalle
w: www,turkboks,qov,tr
T: +9O 312 31174 58Fit9o 312 324 09 27E: boksfederasvonu@hotmail,com
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