
 

 

TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 

Başkan Adaylarına 

  

 Türkiye Muay Thai Federasyonu 1.nci Olağan Genel Kurulu 09.04.2009 tarihinde saat 

10:00’dan itibaren Angora Hotel İstanbul Cad. Soydaşlar Sok. No: 16 Ulus/ANKARA 

adresinde yapılacaktır. 

 09.04.2009 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde; Genel Kurul aynı yer ve saatte 

çoğunluk aranmaksızın 10.04.2009 tarihinde yapılacaktır.  

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR  

a) T.C. vatandaşı olmak,  

 b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak,  

 ç) Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya özerk federasyonların 

ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası 

almamış olmak, 

 d) Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken uyarı ve ihtar 

cezası dışında bir ceza almamış olmak, 

 e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 

kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış 

olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı 

suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,  

 f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak 

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ  : 

 Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 03 Nisan 2009 Perşembe 

günü saat : 17.00’ye kadar Muay Thai Federasyonu Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak 

suretiyle yapacaklardır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Aynı gün ( 03 

Nisan 2009) saat: 17.30 da Federasyon Başkan adaylarının oy pusulalarının renk tespiti 

yapılacaktır.  

ADAYLARDAN BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER: 

a) Aday tarafından doldurulacak ve sporla ilgili öz geçmişi ile yapacağı hizmetlere 

ilişkin projelerin de yer aldığı başvuru formu (Ek-1) 

b) T.C. kimlik numarası beyanı, 

c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan 

ç)   Mezuniyet belgesi örneği 

d) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair beyan 

e) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair beyan, 

 f)  Sigorta  veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramadığına dair yazılı beyan, 

 g) İki adet vesikalık fotoğraf, 

Seçim giderlerine katkı payı olarak Türkiye Muay Thai  Federasyonu Başkanlığının 

Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi nezdinde bulunan 711-6299044 nolu TL. 

Hesabına 10.000,00. TL.yi en geç 03 Nisan tarihine kadar  yatırarak banka dekontunu 

federasyona vermek zorundadırlar.  

 

Federasyon Genel Sekreterine verilecek belgelerin son bir ay içerisinde alınmış olması 

gerekmektedir.  



 

 

SEÇİM GİDERLERİNE KATKI PAYI : 

 Seçim giderlerine katkı payı olarak adaylardan 10.000,00.TL. alınacaktır. Adaylığa 

kabul edilmeyen aday adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul 

edilenlerin yatırdıkları katkı payları ise hiçbir surette iade edilmeyecektir.  

 

İTİRAZ ÜCRETİ : 
 Özerk Federasyonlar Kuruluna başkan aday adayları ve geçici delege listeleri 

hakkında yapılacak itirazların değerlendirilebilmesi için her itiraz karşılığında 250,00.TL. 

itiraz ücreti, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığının Garanti Bankası Anafartalar 

Şubesi nezdinde bulunan 711-6299044 nolu TL. Hesabına yatırılacaktır.    

 

 Emanete alınan bu paralar itirazın haklı çıkması halinde ilgiliye iade edilecektir. İtiraz 

ücretinin yatırıldığına dair makbuz eklenmemiş itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR : 

 Seçimlerle ilgili federasyon başkan aday adaylarının listesi ile delege listeleri, 

Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitelerinde (www.muaythaifed.gov.tr. ve 

www.gsgm.gov.tr ) ilan edilir. 

 

DİKKAT 

 Proje ve programlarını tanıtmak için yapacakları yazılı ve sözlü açıklamalarda 

Teşkilatımızı ve çalışanlarını küçük düşürücü hal ve davranışlarda bulunan federasyon 

başkanı adayları hakkında, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre işlem yapılacaktır.  

 

 İlanen duyurulur. 

 

 Türkiye Muay Thai Federasyonu Genel Sekreterlik  

 

 

http://www.muaythaifed.gov.tr./
http://www.gsgm.gov.tr/

