
 

 

 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ 

 

 MADDE 1- 26.01.2007 tarihli ve 26415 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsünün 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının  (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

“g) Seçimin yapılacağı yıl ile bir önceki yıl içerisinde yapılan  en üst lig’e  iştirak 

eden takımlardan; her iki yılda da ligde yarışan kulüplere üçer oy; sadece bir yıl ligde yarışan 

kulüplere ikişer oy,” 

 

MADDE 2 – Aynı Ana Statünün 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir.    

 

“(2) Mali genel kurul  ise iki yılda bir Yönetim kurulunca belirlenecek bir tarihte 

yapılır. Mali genel kurulda önceki döneme ilişkin yönetim kurulunun faaliyet ve mali 

raporları ile denetleme kurulu raporları görüşülerek ibra edilir. Sonraki dönem bütçesi 

onaylanır. Federasyonun ve genel kurulun iş ve işleyişiyle ilgili konularda karar alınır.” 

 

MADDE 3 – Aynı Ana Statünün 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

“h) Genel Müdürlük mevzuatına göre hazırlanacak olan milli sporcu belgesini 

Federasyon Başkan Vekili veya Genel Sekreterin teklifi üzerine onaylamak,” 

 

MADDE 4 – Aynı Ana Statünün 17 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve maddeye dokuz, on ve onbirinci fıkralar eklenmiştir.    

 

“(5) Federasyonun faaliyet programlarında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde 

kulüpler, Federasyon’a bağlı spor branşlarında faaliyette bulunan kuruluşlar, sporcular, 

hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine 

aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Disiplin Kurulu bakar.” 

 

 “(9) Federasyonun faaliyet programında yer almayan ve gençlik ve spor il 

müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette 

bulunan kuruluşlar, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin 

spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Genel Müdürlüğe ait il 

veya ilçe ceza kurulları bakar. 

    (10) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan veya gençlik ve spor il 

müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde bulunan 

kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin 

spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine izin alınan merciin 

disiplin/ceza kurulu veya Genel Müdürlüğe ait il ve ilçe ceza kurulları bakar 

(11) Genel Müdürlüğe ait il veya ilçe ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 

7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 



Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük 

Ceza Kuruluna itiraz edilebilir.” 

 

MADDE 5 – Aynı Ana Statünün 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.   

 

 “(2) Özerk Federasyon başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin; spor ahlakına ve 

disiplinine aykırı davranışları, Tahkim Kurulu kararlarının yerine getirilmemesi veya eksik 

uygulanmalarının tespiti halinde haklarında yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonucu 

tanzim edilen raporlarda teklif edilen cezalar, Tahkim Kurulunca incelenerek sonuçlandırılır. 

Ancak, bu kararlara karşı ulusal federasyonun üyesi olduğu uluslar arası federasyonun 

mevzuatında yer alması halinde, tarafların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) a 

başvurma hakkı saklıdır. Ulusal tahkim süreci tamamlanmadan Uluslararası Tahkim 

Mahkemesine başvurulamaz.” 

 

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

     MADDE 7 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu 

Başkanı yürütür. 


