
 

TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
4.OLAĞAN GENEL KURULU VE 5. MALİ GENEL KURULU 

21-22 EKİM 2021/ANKARA 
 

BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 

 Federasyonumuzun 4. Olağan Genel Kurulu ve 5. Mali Genel Kurulu 21 Ekim 2021 tarihinde 
saat 10:00’da Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın B2 katı Toplantı Salonunda, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde 
ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 22 Ekim 2021 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
 Genel Kurulda, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkan Adayı olmak üzere başvuruda 
bulunacak adayların, aşağıda yazılı başvuru belgelerini www.tmpf.org.tr adresinde yer alan formlara 
uygun şekilde hazırlayarak eksiksiz olarak, 11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Modern 
Pentatlon Federasyonuna bizzat veya yetkili temsilcileri aracılığı ile kapalı zarf ile teslim etmeleri 
zorunlu olup, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 Duyurulur. 
 
BAŞKAN ADAYLARINDA ARANAN ŞARTLAR 

1- T.C. vatandaşı olmak, 
2- En az lise mezunu olmak, 
3- Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin 

kurullarında son beş yıl içerisinde bir defada 3 (üç) ay veya toplam 6 (altı) ay hak mahrumiyeti 
cezası almamış olmak, 

4- Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, 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 mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, 
haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak. 

 
BAŞKAN ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELER 

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 

kurullarında son beş yıl içerisinde bir defada 3 (üç) ay veya toplam 6 (altı) ay hak mahrumiyeti 
cezası almadığına dair beyan, 

4- Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 
5- Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi, 
6- Adaylık Başvurusu ücret dekontu. (2.500.-TL) 

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı 
Türk Ekonomi Bankası/ Çetin Emeç Şubesi 
IBAN NO: TR83 0003 2000 0000 0067 6994 80 
 

 

http://www.tmpf.org.tr/

