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JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU 
BAŞKAN ADAYLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR  

 
Federasyonumuzun 5. Olağan Genel Kurulu ve 7.Mali Kurulu 06 Kasım 2021 tarihinde, çoğunluk 

sağlanamadığı takdirde 07 Kasım 2021 tarihinde Ankara Gren Park Hotel’de                                                           
(Adres: Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 06520 Balgat/ Çankaya / ANKARA) yapılacaktır. 

Federasyonumuz Yönetim Kurulu’nun 26 Eylül tarih ve 70 sayılı kararı ile, Başkan Adaylık ücreti 6.500,00 
TL. olarak belirlenmiş olup, Ana Statüsünün 9.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, istenen belgeler aşağıda 
belirtilmiştir. 

MADDE 9 –  
(1) Federasyon Başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır; 
a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) En az Lise mezunu olmak, 
c) Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu olmamak, 
ç) 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, 
d) 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 malvarlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak. 
 
(2) Başkan adayları, Genel Kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az % 15’inin (yüzde onbeş) yazılı 
teklifini içeren adaylık başvurularını federasyona bizzat teslim edeceklerdir. Posta yolu ile yapılacak başvurular 
kabul edilmeyecektir.   
 
(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;  
a)  T.C. Kimlik numarası beyanı, 
b)  Öğrenim Belgesinin Noter tasdikli örneği, 
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 almadığına dair beyanı, 
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı, 
d)  Başvuru tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge, 
e)  Adaylık başvuru ücreti banka makbuzu, 
f)  Genel Kurul delegelerinin en az %15’inin (yüzde onbeş) yazılı teklifi, 
 
 
FEDERASYONUMUZ BANKA HESAP BİLGİLERİ: 
Garanti Bankası Ankara Atatürk Bulvarı Şubesi  
İBAN NO: TR43 0006 2000 7100 0006 2991 66   
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA: 
Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 19 Temmuz 2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 
Federasyon Yönetim Kurulunun 26 Eylül 2021 gün ve 70 sayılı kararı uyarınca Genel Kurul Delege Listeleri ve 
benzeri konularda itiraz edecek kişiler her itiraz konusu için ayrı ayrı ücret ödemek suretiyle ayrı ayrı banka 
dekontları ve dilekçeleriyle birlikte Federasyona itiraz yapabileceklerdir. İtiraz ücreti olan 350,00 TL. 
Federasyonumuzun Garanti Bankası Ankara Atatürk Bulvarı Şubesindeki yukarıda belirtilen hesabına 
yatıracaklardır. İtirazları haklı bulunanlara ücretleri iade edilecektir. 


