
TÜRKĠYE MOTOSĠKLET FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

ADAYLIK BAġVURUSU ĠġLEMLERĠ 
 

BAġKAN ADAYLARINDA ARANACAK ġARTLAR: 

    Federasyon BaĢkanı 

    a) T.C. vatandaşı olmak,   

    b) Lise ve 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) 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 güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve 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, 

    f) Genel Müdürlükte ücretli veya maaşlı görevli olmamak, 

 

SON  TARĠHĠ, YERĠ VE ġEKLĠ 

 

 Başkan adayları, müracaatlarını gerekli belgelerle birlikte 26 Kasım 2010 Cuma günü 

Saat:17.00’ye kadar Federasyon Genel Sekreterliğine bizzat başvurmak suretiyle yapacaktır. 

Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 26 Aralık 2010 tarihinde Saat 17.00’ da 

Federasyon Başkan Adaylarının oy pusularının renk tespiti kurası Federasyon merkezinde 

çekilecektir. Başkan adayları veya yetki verilen kişiler katılacaktır. 

  

ADAYLARDAN BAġVURU SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER 

BaĢkan adaylarından aĢağıdaki belgeler istenir; 

    a) Nüfus Cüzdanı örneği    *   

    b) En az Lise veya dengi okul mezuniyet belgesi  * 



    c) Vergi ve sigorta borcu bulunmadığına dair belge,  

    ç) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair yazılı beyan, 

    d) Ceza kurullarınca altı aydan fazla ceza ile cezalandırılmadığına dair belge, 

    e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil sabıka kaydı, 

    f) İkametgah belgesi, 

    g) Seçim giderlerine katkı payı olarak Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığının 

Vakıflar Bankası Ankara Şubesi (002) -  00158007296966388 nolu  (TR42 0001 5001 5800 

7296 9663 88  iban no) YTL hesabına adaylık ücreti 2.000.- YTL yatırıldığına dair makbuz.  

Verilecek belgelerin son bir ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir. 

* Bu belgelerde süre aranmayacaktır. 

 

SEÇĠMLE ĠLGĠLĠ DUYURULAR  

 

 Seçimlerle ilgili Federasyon başkan aday adaylarının listesi ile delege listeleri, 

Federasyon ve Genel Müdürlüğün internet sitelerinde (www.tmf.org.tr ve www.gsgm.gov.tr) 

ilan edilir. 

 

 Proje ve programlarını tanıtmak için yapacakları yazılı ve sözlü açıklamalarda Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü ve çalışanlarını küçük düşürücü hal ve davranışlarda bulunan 

federasyon başkanı adayları hakkında, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre  işlem 

yapılacaktır. 

  

 İlanen duyurulur. 

 

 

 

 

                                                                     Türkiye Motosiklet Federasyonu 

                                                                               Genel Sekreterliği 

  

http://www.turkiyeyuzmefed.org/
http://www.gsgm.gov.tr/

