
 

 

 
 
 

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU 
2006 YILI FAALİYET RAPORU 

 
 
 

Federasyon Yönetim Kurulumuz, 2005 yılında gerçekleştirilen Mali Genel Kurulun 

ardından  24 Ocak 2006 – 31 Aralık 2006 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar aşağıda 

sıralanmıştır. 

 

PROGRAM 

09 Ocak 2005 tarihinde göreve gelen Federasyonumuz Yönetim Kurulu hızlı bir 

şekilde faaliyet programını hazırlayarak uygulamaya başlamıştır. Federasyon Yönetim 

Kurulu Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü gereği tüm motosiklet 

organizasyonlarını yapmakla yetkili kılındığından 09 Ocak 2005 tarihinden bu güne 

kadar Tüm motosiklet sporu branşlarındaki uluslar arası ulusal ve mahalli yarışlarımız 

büyük bir titizlik ve düzen içersinde gerçekleştirilmiştir. Federasyonumuz 2006 yılı 

itibariyle 6 ayak üzerinden Motokros Yarışı, 6 ayak üzerinden Pist Yarışı, 6 ayak 

üzerinden  Enduro Yarışı ve 9 ayak üzerinden koşulan Drag yarışları da dahil bütün 

ayakları Motosikletin pilot bölgeleri olan ve yeni yapılan parkurlarıyla - pistleriyle 

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bodrum ve Balıkesir gibi illerimizde büyük başarı ile 

gerçekleştirmiştir. 2004 yılında 297 olan lisanslı yarışçı sayımız 2005 yılında 395„e, 

2006 yılı itibariyle şu ana kadar 459‟a yükselmiştir. 18 olan kulüp sayımız ise 21„e 

yükselmiştir. Ülke çapındaki yarış organizasyon sayımız artırılmış bu vesile ile 

motosiklet sporunun yurt genelinde yaygınlaştırılması çalışmaları yürütülmüştür. 

Nitekim tüm bu çalışmalarımız neticesinde Federasyonumuz, Sayın Başbakan 

Yardımcımız ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanımız‟ın Türkiye Spor Yazarları 

Derneği‟nde yaptığı değerlendirme neticesinde ülkemizin en başarılı 10 federasyonu 

arasında gösterilmiştir. 



 

 

Aynı şekilde Gençlik ve Spor Genel Müdürü Sayın Mehmet Atalay‟ın 2006 yılı 

değerlendirmelerinde de Federasyonumuz pekiyi notu ile değerlendirilen nadir 

federasyonlardan biri olma başarısını göstermiştir. 

 

TMF MEVZUATI 

Özerkliğin ardından, Genel Kurulu takiben Federasyonumuzun iç düzenlemelerini 

sağlayacak olan talimat ve prosedürler TMF‟nin resmi internet sitesinde yayınlanarak 

yürürlüğe girmiştir. 

 

ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER 

Federasyonumuz 2006 yılında Türkiye genelinde ve birçok ülkede koşulan Uluslararası 

motosiklet yarışları düzenlemiş, bunlardan ikisi Avrupa (Motokros ve Süpermoto) 

Şampiyonası, üçü Balkan ( Motokros, Süpermoto ve Pist ) Şampiyonası olarak 

ülkemizde koşulmuştur. En büyük organizasyonumuz ise Motosiklet sporunun Zirve 

yarışı olan ve 2005 – 2006 yılının en önemli uluslararası yarışı niteliğinde bulunan 

dünyanın dört bir yanından gelen dünya çapında ünlü, profesyonel yarışçı ve 

seyircilerle Türkiye„de ikinci kez yapılan MOTOGP (Dünya Motosiklet Pist 

Şampiyonası) olmuştur.  

Diğer bir gurur kaynağımız ise Avrupa Superstock Şampiyonasında yarışan ve 2005 

Avrupa FIM Superstock Dünya Kupasında Dünya ikincisi ve 2006‟da bir üst sınıf olan 

Dünya Süpersport Şampiyonasında bugüne kadar koşulan ayaklarda 2 birincilik, 2 

ikincilik ve 3 üçüncülük elde ederek Genel Klasmanda Dünya Supersport Şampiyonası 

üçüncülüğü ile bir ilke daha imza atan başarılı sporcumuz Kenan Sofuoğlu olmuştur.  

Kenan Sofuoğlu‟nun ardından diğer bir başarılı sporcumuz ise 2006 Balkan  

Süpermoto Şampiyonası 250 cc sınıfında Şakir Şenkalaycı Genel Klasmanda 3. 

olmasıyla Federasyonumuzu gururlandırmıştır.  

 

2006 yılında Türkiye'de yapılan Uluslararası Şampiyonalar;  

29-30 Nisan  (MOTO GP) Dünya Motosiklet Şampiyonası İstanbul Park/İST.  

22-23 Temmuz Avrupa- Balkan Motokros Şampiyonası          Hezarfen/İstanbul  

12-13 Ağustos Balkan Motokros Şampiyonası                    Hezarfen/İstanbul  

07-08 Ekim  Balkan Supermoto Şampiyonası   İzmit/Körfez  



 

 

07-08 Ekim   Avrupa Supermoto Şampiyonası          İzmit/Körfez 

 

ULUSLAR ARASI MOTOSİKLET FEDERASYONLARI İLE İLİŞKİLER  

FIM, UEM ve BMU gibi kuruluşlara federasyonumuzun üyelikleri devam etmiştir. FIM, 

UEM ve BMU tarafından gerçekleştirilen tüm kongre ve seminerlere iştirak edilmiştir. 

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) tarafından 2005 yılı için federasyonumuz “ En Aktif 

Federasyon “ seçilmiş ve 2006 yılı içinde “Balkan Süpermoto Şampiyonası Takımlar 

kupasında Türkiye 3.lüğünü ” olarak özel bir kupa ile ödüllendirilmiştir. 2006 yılında 

bağlı bulunduğumuz kuruluşların isteği üzerine ülkemizde uluslararası yarışların sayısı 

arttırılmış ve büyük bir başarıyla sonuçlanmıştır. 

 

EĞİTİM 

Federasyonumuz 2005 yılında FIM (Dünya Motosiklet Birliği ) tarafından İstanbul „da 

Dünya çapında uzman eğiticiler tarafından Hakem Eğitimi gerçekleştirilmiş, 21-23 

Ekim 2005 ve 29- 30 Nisan 2006 tarihleri arasında düzenlenen MotoGP Şampiyonası 

için Türkiye„nin çeşitli illerinde eğiticilerimiz tarafından hakem eğitimleri verilmiştir. 

 

PROJELER 

Bu dönemde Federasyonumuz uluslararası ilişkilerini büyük ölçüde güçlendirerek, 

Dünyada motosikletin en üst yarışları olarak kabul edilen 2 büyük şampiyonanın 

ülkemizde yapılabilmesi için yoğun çalışmalarını sürdürmektedir. Bunlardan ilki 

ülkemizde 2 yıldır organize ettiğimiz MOTO GP (Dünya Motosiklet Pist Şampiyonası ) 

‟nın üçüncü ayağını gerçekleştirmek, diğeri ise; MOTOGP standartlarında organize 

edilen ve gurur kaynağımız Kenan Sofuoğlu‟ nun da ülkemizi temsilen yarışarak 

büyük başarılar elde ettiği DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI ‟dır.   

Bir diğer önemli projemiz; Sakarya / Adapazarı „nda Avrupa standartlarında  “Kenan 

Sofuoğlu “ adı altında yapmayı planladığımız Süpermoto ve Motokros yarış 

parkurudur.   

Bu projeler gerçekleştirildiği takdirde, Türkiye Motosiklet Federasyonun uluslararası 

alanda itibarı daha da artacak ve ülkemizde motosiklet sporu büyük ölçüde 

yaygınlaşarak sporcularımızın katılacağı etkinlik sayısı artacaktır. 

 



 

 

ALTYAPI ÇALIŞMALARI  

Yurtiçinde yapılan yarışların organizasyonlarını üstlenen Federasyonumuz Motosiklet 

Kulüpleri tarafından çeşitli illerde yeni parkurlar ve pistler yapmıştır.  

 

2006 yılı gelir – gider tabloları ve bilanço ekte genel kurulun bilgisine arzedilmektedir. 

Genel Kurulumuzun takdirine sunulur. 

 

Bekir Yunus UÇAR 

Başkan 

 
 
 


