
ASKERLİK TECİL İŞLEM YÖNTEMİ 

Lütfen aşağıda yer alan adımları ve Aktif spor hayatı devam eden sporcuların askerliklerinin ertelenmesi / 

mevcut ertelemenin uzatılması için şartların yer aldığı yönetmelik maddelerini dikkatlice okuyunuz.  

• Erteleme İşleminin Yapılabilmesi İçin Aşağıdaki Teklif Nedenlerinden Birini Taşıyor Olmanız

Gerekmektedir.

1- Lig Sporcusu Olmak Veya

2- A/Büyükler Millî Takım Kadrosunda Yer Almak Veya

3- Olimpiyat Oyunları, Dünya Ve Avrupa Şampiyonaları İle Uluslararası Müsabakalarda İlk Üç Dereceye

Girmek.

 Başvuru Nasıl Yapılır? 

1- Dilekçe (Dilekçe Örneği Aşağıdadır)

• Dilekçenin başında yer alan ( … ) bölümüne; Askerliğimin ertelenmesi / Mevcut ertelememin uzatılması / 
Mevcut ertelemesinin iptal edilmesini nedenlerinden birini yazınız...

• Dilekçede yer alan teklif nedeni bölümüne yukarıda taşıdığınız şartlardan birini yazınız.

2-  Dilekçe ile birlikte başvuru sırasında (turkjudo@judo.gov.tr)  E–Posta adresine gönderilecek ek dosyalar;

• Ek 1: Nüfus Cüzdanı Kopyası

• Ek 2: Mezuniyet Belgesi

• Ek 3: Yarışma Sonuç Belgesi Son Bir Yıl İçinde (Yarış Adı, Tarihi, Aldığı Derece)

• Ek 4: Erteleme Nedeni, Lig Sporcusu Erteleme İşlemi İse Güncel Kulüp Sözleşmesi (başlangıç-bitiş 
tarihli)

3- Dilekçe ile ekleri imzalı ve taranarak Türkiye Judo Federasyonu Elektronik Posta adresine

(turkjudo@judo.gov.tr) gönderilecektir. Başvurular elden evrak ile yapılmayacaktır.

4- İmza atılmayan, eksik evrak gönderilen dilekçeler işleme alınmayacaktır.

mailto:admin@taf.org.tr


Aktif spor hayatı devam eden sporcuların erteleme işlemleri 

MADDE 57 – (1) Aktif spor hayatı devam eden sporcuların askerlikleri, aşağıdaki şartları taşımaya devam ettikleri sürece 

erteleme teklif tarihinden itibaren birer yıllık sürelerle, 35 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek üzere ertelenebilir: 

a) Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye giren sporcular ile

bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular; 

1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; son bir yıl içerisinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa

Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak, 

2) Müteakip ertelemelerinde; bir önceki erteleme dönemi içerisinde yapılan Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa

Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak 

şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. Ancak, erteleme süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası 

ile uluslararası müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz. 

b) A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular;

1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Millî Takım kadrosunda yer

almak, 

2) Müteakip ertelemede; bir önceki erteleme dönemi içerisinde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde Millî

Takım kadrosunda bulunmak, 

şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. Ancak, erteleme süresi içinde Millî Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış 

ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz. 

c) Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan takımların kadrolarında bulunan profesyonel futbolcular;

1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; Türkiye profesyonel futbol liglerinde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi

bulunmak, 

2) Müteakip ertelemede; halen kadrosunda bulunulan takımın bir önceki erteleme dönemindeki profesyonel futbol

liglerindeki müsabakaların en az üçte birinde takım kadrosunda bulunmak, 

şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. Sezon başında, Futbol Federasyonunca isimleri Gençlik ve Spor Bakanlığına 

bildirilecek olan üçüncü kaleciler için müteakip erteleme tekliflerinde müsabakaların en az üçte birinde takım kadrosunda bulunma 

şartı aranmaz. 

ç) Üç ve daha fazla ligi bulunan diğer spor dallarında, en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor 

dallarında, en üst ligde yer alan takımların uluslararası kuralların öngördüğü sayıdaki sporcuları; 

1) İlk defa yapılacak erteleme işleminde; üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile

en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak veya o takımın kadrosunda 

yer almak, 

2) Müteakip ertelemede; halen kadrosunda bulunulan takımın, bir önceki erteleme dönemindeki resmî müsabakaların en

az yarısında, takım kadrosunda bulunmak, 

şartıyla erteleme hakkından yararlanabilirler. 

(2) Bir defada altı ay ve üzeri hak mahrumiyeti cezası verilen sporcuların ertelemeleri iptal edilir ve bunlar hakkında bir

daha erteleme teklifi yapılmaz. 

(3) Sezon içerisinde veya sonunda, yurt içinde erteleme kapsamındaki veya yurt dışındaki bir başka takıma transfer veya

geçici transfer nedeniyle gidenler için bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki erteleme dönemindeki profesyonel futbol ligi 

müsabakalarının en az üçte bir, diğer spor dalları resmî müsabakalarının en az yarısında takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz. 

(4) Üç ve daha fazla ligi olan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en

üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcuların ertelemelerinin yapılabilmesi için, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü ligin en 

az sekiz takımdan oluşması gerekir. 

(5) Üç ay veya daha fazla süreli sakatlık geçiren sporcuların durumlarını heyet raporuyla belgelendirmeleri halinde,

ertelemeleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteakip sene yeniden erteleme teklif edileceklerden spor dalına 

göre üçte biri veya yarısı oranında takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz. 

(6) Erteleme süresi içerisinde sözleşmesi sona eren ve müteakip transfer döneminin sonuna kadar yeni sözleşme yapmayan

sporcuların erteleme iptali için teklif makamınca erteleme makamına iptal teklifinde bulunulur. 

(7) Yoklama kaçağı veya bakaya durumunda iken ertelemeleri teklif edilen sporculardan, yoklama kaçağı ve bakaya

durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olan ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde 

gerekli diğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların ertelemeleri yapılabilir. 

(8) Amacı spor yapmak olmayan, sadece erteleme hükümlerinden yararlanmak için profesyonel takımlara kayıt yaptırdığı

tespit edilenler hakkında, daha önce yapılan ertelemelerinin iptali için erteleme teklif makamı tarafından erteleme işlem makamına 

iptal teklifinde bulunulur. Erteleme teklif makamınca takım tüzel kişiliği ile erteleme işlemine başvuranlar hakkında tahkikat 

yaptırılır. 



TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

                 Aşağıda bilgileri yazılı sporcunun ilgi Yönetmelik esaslarına göre askerliğinin .............................
.................................................................. arz / rica ederim.

T.C. Kimlik No.

Adı 

,Soyadı 

Baba Adı 

:Adı 
Mezun Olduğu 

Eğitim Seviyesi 
Okulun 

IMez�iyet Tarihi 
1- -

TEKLİF NEDENİ 

Şampiyonanın Adı 

Müsabaka Tarihi 

Bireysel mi? Takım mı? 

Aldığı Derece 

Uzatma Nedeni 

İptal Nedeni ve Tarihi 

İkamet Adresi ve Tel No. 

1Açıklama 

Ekler: 

Nüfus cüzdanı fotokopisi 

-·---- --- - -----

Son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesi 

Müsabaka çizelgesi 

Kulüp sözleşmesi (Başlangıç ve bitiş tarihli) 

Ad-Soyad 

İmza 

Doğum Tarihi 

İl 

İlçe 

Köy/Mahalle 



TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

       ANKARA 

Aşağıda bilgileri yazılı sporcunun ilgi Yönetmelik esaslarına göre askerliğinin .............................
.......................................................................................... arz / rica ederim. 

... 

jT,C. Kimlik No. 

Adı 

Soyadı 

Baba Adı 

Mezun Olduğu 

Okulun 

TEKLİF NEDENİ 

Adı 

1Eğitim Seviyesi 

!Mezuniyet Tarihi

Federasyonun Adı 

Kulübünün Bulunduğu Ligi 

Kulübünün Adı 

Toplam Maç Sayısı 

ı-

-
'.°"Lig Sporcusu Erteleme İşlemi

Kadroda Bulunduğu Maç Sayısı 
1 

Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihi 
f 

Uzatma Nedeni 
_____ .• __ J- --

1İptal Nedeni ve Tarihi 

İkamet Adresi ve Tel No. 

Açıklama 

Ekler: 

Nüfus cüzdanı fotokopisi 

Son mezun olduğu okula ait mezuniyet belgesi 

Müsabaka çizelgesi 

Kulüp sözleşmesi (Başlangıç ve bitiş tarihli) 

Doğum Tarihi 

İl 

İlçe 

Köy/Mahalle 

Ad-Soyad 

imza 
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