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 Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2/8/2016 tarihli ve 55 sayılı 

kararı ile Türkiye Motosiklet Federasyonu olağan genel kurulunun 26 Ekim 2016 günü saat 

10.00’da Çankaya Mah. Simon Bolivar Bulvarı No:32, Çankaya/ANKARA adresinde 

bulunan Büyükhanlı Park Otel’de yapılması, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması 

halinde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın seçimle belirlenen kurulların asıl üye 

sayısının iki katı üyenin katılımı ile 27 Ekim 2016 günü aynı yer ve saatte yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Olağan Genel Kurul Gündeminin 10 uncu maddesi Başkan, yönetim, 

denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi olarak belirlenmiş ve ilan edilmiş olup; 3289 

sayılı Kanunun Ek 9/5 maddesi uyarınca, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı için 

müracaat edecek başkan adaylarında aşağıdaki şartlar aranacaktır: 

a) T.C. vatandaşı olmak,  

b) En az lise mezunu olmak,  

c) 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  

ç) 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 ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsünün 9/3 maddesi uyarınca; Federasyon 

Başkanlığı için müracaat edecek başkan adaylarının aşağıdaki belgeleri internet sitemizde yer 

alan formlara uygun şekilde hazırlayarak bu belgeleri en geç 17 Ekim 2016 günü mesai saati 

bitimine kadar Doğanbey Mah. Hipodrom Cad. Ankara Spor Salonu Giriş Kat 06330 

Altındağ/Gar/ANKARA adresinde bulunan Federasyon Başkanlığımıza bizzat veya yetkili 

temsilcileri aracılığı ile teslim etmeleri zorunlu olup; posta ile yapılan başvurular kabul 

edilmeyecektir.   

1-T.C. kimlik numarası beyanı, 

2-Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği, 

3-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, 

4-Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 

5-Adaylık başvuru ücret makbuzu, 

6-Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi. 
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