TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU
İL TEMSİLCİSİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, illerde Türkiye Judo Federasyonunu temsil eden, aynı
zamanda il spor müdürlüklerinin de düzenleyeceği faaliyetlerde koordinasyon görevini de
yürüten, fahri olarak görev yapan Judo Federasyonu il temsilcilerinin görevleri ve
atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Talimat, Federasyon Temsilcilerinin atanması, görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Talimat 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile 26/01/2007 tarihli ve 26415 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü,
c) Federasyon
: Türkiye Judo Federasyonunu,
ç) Federasyon Başkanı
: Türkiye Judo Federasyonu Başkanını,
d) Yönetim Kurulu
: Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulunu,
e) İl Müdürlüğü
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,
f) Federasyon İl Temsilcisi : Türkiye Judo Federasyonu İl Temsilcisini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Judo Federasyon İl Temsilcisi
Madde 5- (1) Federasyon İl temsilcisi, illerde Federasyonu temsil etmek, İl Müdürlüklerinin
de görüşlerini alarak, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onaylamasından
sonra, fahri olarak görev yapmak üzere görevlendirilir.
Federasyon İl Temsilcilerinin Nitelikleri
Madde 6- (1) Federasyon il temsilcilerinde sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış
olmak, ilinde ve spor çevresinde tanınmış, iyi eğitim almış olma gibi nitelikler aranır.
(2) Federasyon il temsilcisine yardımcı olmak üzere, Federasyon temsilcisinin teklifi ve
Federasyon Başkanının onayı ile il temsilci yardımcısı ataması yapılabilir.
(3) Federasyon il temsilcisi atamalarında, il müdürlerinin uygun görüşü alınır.
(4) Federasyonun Hakem Kurulunda yer alan hakemler, Federasyon il temsilcisi olarak
atanamazlar.
(5) Federasyonun olağan genel kurullarından en geç 2 ay sonra, Federasyon il temsilcisi
atamaları yapılır.
(6) Faal olmayan illerde Federasyon il temsilcisi ataması yapılmaz.

Federasyon İl Temsilcilerinin Görevleri
Madde 7- Federasyon il temsil temsilcilerinin görevleri şunlardır:
a) İllerde Federasyonu temsil etmek, Federasyonun illerdeki faaliyetlerinin yürütülmesinde il
müdürlükleriyle birlikte koordineli olarak çalışmak,
b) İllerdeki faaliyet programını hazırlamak ve İl Müdürlüklerine ve Federasyona bildirmek,
c) Federasyon talimatlarını ve duyurularını il müdürlükleriyle birlikte, spor kulüpleri ile ilgili
kişi ve kuruluşlara iletmek,
ç) Judo faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili eğitim hizmetlerini, Federasyon ile işbirliği
içerisinde programlamak ve yürütmek,
d) İldeki judo faaliyetlerinin tüm kayıtlarını tutmak,
e) İl Şampiyonaları ve Bölgesel Şampiyonalarda Federasyon gözlemcisi olarak görev
yapmak,
f) İl hakem kurulunun oluşumunda, merkez hakem kuruluna öneri sunmak, yardımcı olmak ve
il hakemi sayısı ondan az olan illerde il hakem kurulunun başkanlığını yürütmek,
g) İllerde, kuşak sınavlarını tarihinde düzenli olarak yapmak, İl Müdürlüğüne ve Federasyona
zamanında sınav sonuçlarını göndermek.
h) İllerde, yeni kulüplerin kurulması için çalışmalar yapmak.
i) Lisans sayısını arttırmak için çalışmalar yapmak.
k) Judonun tanıtımı ve yaygınlaştırılması için, illerde gerekli çalışmaları yapmak.
l) Federasyon Disiplin Kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermek.
Federasyon İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8- (1) Federasyon il temsilcileri, Federasyonun ildeki Judo sporunun her türlü
faaliyetlerinin resmi ve teknik merciidirler.
(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyonun tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor
faaliyetlerinin yürütülmesinde, Federasyona ait organizasyonlarda Federasyona karşı, il
organizasyonlarında il müdürlüğüne karşı sorumludurlar.
Görevin sone ermesi
Madde 9- (1)Federasyon il temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta
bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca, Federasyon Başkanının teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile il temsilcilerinin görevlerine son verilebilir.
(2) Federasyon olağan genel kurullarından sonra tüm Federasyon temsilcilerinin görevleri
sona erer ve yeni seçilen Federasyon tarafından atamalar yapılır.
Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 10- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Judo Federasyonu
Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 11- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlük internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 12- (1) Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı yürütür.

