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TÜRKĠYE JUDO VE KURAġ FEDERASYONU 

TEKNĠK KURUL VE MĠLLĠ TAKIMLAR TALĠMATI 
 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 Amaç 
Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun Teknik Kurul, 

Teknik Direktör, Milli Takım Sorumlu Baş Antrenörleri, Milli Takım Antrenörleri, Kamp 

Müdürleri ve Milli Takım sporcularının seçilme usulleri,  görev, yetki ve sorumluluklarını 

belirlemektir. 

 

 Kapsam 

  Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Teknik Kurulunu, Teknik 

Direktörünü,  Milli Takım Sorumlu Baş Antrenörlerini, Milli Takım Antrenörlerini, Kamp 

Müdürlerini ve Milli Takım Sporcularını kapsar. 

 

 Dayanak 

  Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk 

Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 26 Ocak 2007 tarihli ve 26415 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsüne  

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 Tanımlar 

  Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

 a) Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

 b) Federasyon  : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunu, 

 c) Federasyon BaĢkanı : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanını, 

 ç) Yönetim Kurulu  :Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

 d) Disiplin Kurulu  : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

 e) Teknik Kurul  : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Teknik Kurulunu, 

 f) Milli Takım  : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Milli Takımlarını 

 g) Teknik Direktör  :Judo ve/veya Kuraş branşında eğitim gördüğü 

kademedeki programları başarı ile tamamlayarak Genel Müdürlükten veya federasyondan              

5. Kademe Antrenör Belgesi almış olan kişileri, 

 ğ) Milli Takım Sorumlu BaĢ Antrenörü : Judo ve/veya Kuraş branşında Genel 

Müdürlük veya Federasyondan 5. Kademe, 4. Kademe, 3. Kademe  Antrenör Belgesi almış ve 

ilgili kategoriden sorumlu baş antrenör  olarak teknik direktör tarafından görevlendirilmiş 

kişileri, 

 h) Milli Takım Antrenörü : Judo ve/veya Kuraş branşında eğitim gördüğü 

kademedeki programları başarı ile tamamlayan veya yüksek öğretim kurumlarının ilgili 

bölümlerinden mezun olarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlük veya federasyondan 

belge alarak  Milli Takımlarda görev alan antrenörleri, 

 ı) Obesid : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik 

Daire Başkanlığını, 

 i) Kategori : Judo ve Kuraş branşında sporcu doğum yıllarına göre Minikler, 

Yıldızlar, Ümitler, Gençler, 23 Yaşaltı, Büyükler ve Mastırlar olarak adlandırılan kategorileri, 

 j) Sıklet : Judo ve Kuraş branşında sporcuların katıldığı kategorilere göre                     

Ulusal/ Uluslararası Federasyonlar tarafından bay ve bayan sporcular için belirli  kilogram 

cinsinden ağırlık ölçütlerini,  

 k) Kamp Müdürü : Milli Takım kamplarının idari işleyişinden sorumlu kişiyi,  
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 l) Genel Değerlendirme Raporu: İlgili kategorilerde o yılki federasyon faaliyet 

programı içerisindeki etkinlikler tamamlandığında teknik kurul tarafından hazırlanarak 

yönetim kuruluna verilen detaylı raporu, 

 m) IJF : Uluslararası Judo Federasyonunu, 

 n) EJU : Avrupa Judo Birliğini, 

     ifade eder. 

 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

Genel Hükümler 

 

 Teknik Kurulun OluĢumu ve Görev Süresi :  

 Madde 5- Teknik Kurul, yönetim kurulu tarafından atanan en az 5 (beş) üyeden 

oluşur. Teknik Direktörler, kurulun doğal üyesidirler. 

 Teknik Kurulun görev süresi, atanmalarından itibaren yönetim kurulunun görev süresi 

kadardır.     

  Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde teknik kurulda değişiklik yapabilir. 

 Teknik Kurulun federasyona bildireceği kararlar tavsiye niteliğindedir. 

 

 Teknik Kurulun Görev ve Sorumlulukları  

 Madde 6- a) Türkiye Şampiyonaları sonunda Milli Takımlara çağrılacak sporcuları 

belirleyerek, yönetim kuruluna görüş bildirmek.  

 b) Milli Takım kamp ve müsabakalarını, teknik direktör aracılığıyla takip ederek 

yönetime bilgi vermek. 

 c) Milli Takım Antrenörleri belirlenirken, teknik direktör ile beraber yönetim kuruluna 

önerilerde bulunmak. 

 ç) Türkiye Şampiyonaları ve yurt içindeki uluslararası müsabakalarda teknik 

toplantıları yapmak, kuraları çekmek ve hakemlerle birlikte tartılarda bulunmak. 

 d) Türkiye Şampiyonaları ve uluslararası müsabaka reglamanını hazırlamak. 

 e) İlgili spor dalıyla alakalı teknik konularda yapılan her türlü değişiklik ve yenikleri 

takip ederek federasyonun her türlü teknik ekibini, yönetimi ve judo camiasını bilgilendirmek. 

 f) Teknik konularla ilgili ihtilaflı konularda görüş bildirmek. 

 g) Federasyonun yıllık faaliyet programını teknik direktör ve eğitim kurulu ile iş 

birliği yaparak hazırlamak. 

 ğ) Judo ve kuraş branşıyla ilgili malzeme araç ve gereçlerle ilgili yenilikleri takip 

ederek bu araç ve gereçlerin temini için yönetim kuruluna teklifte bulunmak. 

 h)Yurtdışı Antrenör Gelişim Seminerlerine katılabilecek antrenörlerin 

belirlenmesinde, eğitim kurulu ile işbirliği yaparak yönetim kuruluna görüş bildirmek. 

 ı) Milli Eğitim ve Üniversite müsabakaları ile ilgili teknik bilgileri ve reglamanı 

hazırlamak.             

  i) Teknik kurul üyeleri ve/veya görevlendireceği teknik elemanlar vasıtasıyla,  illere 

teknik gelişim için görevli gitmek.  

 j) Alınan tüm kararları, teknik kurul karar defterine yazarak imzalamak,  

 k) İllerdeki çalışmaları takip etmek, çalışmalarla ilgili yönetim kurulunu 

bilgilendirmek. 

 l) Judonun yaygınlaşması ve yeni illerde alt yapı çalışmalarının başlaması için 

yönetimin bilgisi dahilinde çalışmalar yapmak. 

 m) Federasyon Başkanın vereceği diğer görevleri yapmak. 

 

 Milli Takımlara Teknik Direktör ve Antrenör Seçme Kriterleri  
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 Madde 7- 1) Milli Takımlar teknik direktörü yönetim kurulu atar. Teknik kurul ve 

teknik direktör, Milli Takımlara sorumlu antrenör görevlendirilmesinde yönetimine kuruluna 

birlikte görüş bildirir.  

 2) Milli Takımlar teknik direktörü ve  Milli Takımları çalıştıracak antrenör seçiminde 

aşağıdaki ölçütler aranır. 

 a)Çalışacağı kategori ve alacağı görevle ilgili gerekli olan antrenörlük belgesine sahip 

olmak, 

 b)Milli Takıma sporcu veren antrenörler ile illerinde başarılı çalışma yapan 

antrenörler, 

 c)Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmiş  şartları taşımak  ve yıllık vize 

seminerine katılıp, başarılı olmak,  

 ç) Kişilik, davranış, kılık kıyafet, liderlik, judo bilgisi vb hususlarda çalıştıracağı 

takıma örnek olabilecek nitelikleri taşımak. 

Yukarıda belirtilen şartların yanı sıra Olimpiyat, Dünya Avrupa ve dengi 

şampiyonalarda dereceye girmiş sporcu yetiştirmiş ya da bu şampiyonalarda derece almış,  

Milli Takımlarda ülkemizi sporcu olarak temsil etmiş antrenörler, öncelikle tercih edilir. 

 

 Teknik Direktörün Görev ve Sorumlulukları  

 Madde 8- 1) Teknik Direktör, idari yönden yönetim kuruluna, teknik yönden ise Milli 

Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesine karşı sorumlu olup teknik kurulun doğal 

üyesidir.  

 2) Teknik Direktörün görevleri ; 

 a) Kampa katılan sporcularla ilgili istatistik bilgileri Milli Takım antrenörleri 

vasıtasıyla hazırlatmak ve bu bilgilerin bir sureti kendilerinde bir sureti de, federasyonda 

kalmasını sağlamak. 

 b) Milli Takımlarla ilgili kısa ve uzun süreli plan ve programları, teknik kurul üyeleri 

ve Milli Takım antrenörleri ile beraber hazırlamak.   

 c) Milli Takım çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalar hakkında teknik kurulu 

bilgilendirmek. 

 ç) Yıllık faaliyet programının hazırlanmasında, teknik kurul ve eğitim kurulu ile 

birlikte çalışmak. 

 d) Milli Takım kamp listesini antrenörlerle beraber hazırlayıp, teknik kurul aracılığıyla 

federasyona sunmak. 

 e) Milli Takım antrenörlerinin hazırladığı kamp programını inceleyip onaylamak. 

 f) Federasyonun izniyle basın mensuplarına milli takımlarla alakalı bilgi vermek. 

 g) Kılık kıyafet ve davranışları ile sporculara örnek olmak. 

 ğ) Sezon sonunda, tüm yıla ait görev alanına giren bilgileri, Milli Takım 

antrenörleriyle beraber rapor hazırlayıp, federasyona ibraz etmektir.  

  

 Milli Takım Sorumlu BaĢ Antrenörünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları                          
 Madde 9 – 1) Milli Takım sorumlusu  baş antrenörü, idari yönden federasyona, teknik 

yönden teknik direktöre karşı sorumludur. Teknik direktörün ve teknik kurulun teklifiyle 

yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Gerekli görülen hallerde teknik direktörün teklifiyle 

yönetim kurulu tarafından görevinden alınır. 

 2) Milli Takım sorumlusu baş antrenörünün görevleri; 

a)Kamp programını hazırlamak ve görünür bir yere asarak ilan etmek. 

b)Hazırlanan program doğrultusunda sporcuları teknik, taktik ve kondisyon anlamında 

çalıştırmak. 

c)Sezon içerisinde kamplara çağrılacak sporcuların listesini hazırlayarak teknik direktöre 

ibraz etmek,  
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ç)Sporcularla ilgili performans gelişimlerini kampları haricinde de antrenörleri aracılığıyla 

takip etmek/ettirtmek.   

d)Sporcuların zamanında kamplara katılmaları ile ilgili gerekli tedbirleri almak, geçerli 

mazereti olmadan zamanında katılmayan sporcular hakkında işlem başlatmak. 

e)Sporcuların kampa geldikleri ilk gün tartılarını yapmak/yaptırtmak. 

f)Antrenman dışında kalan yemek, istirahat ve yatma zamanlarında da sporcuları kontrol 

etmek/ettirtmek. 

g)Davranışları ile kampın huzur ve düzenini bozan, performansı ya da uzun süreli 

sakatlığı ile kamp çalışma programına uymayan sporcular hakkında kamp müdürü ve 

diğer antrenörlerle birlikte tutanak tutarak işlem başlatılmasını/kamptan ihracını  

sağlamak. 

ğ)Kampta diyetisyen yoksa yemek listesini yapmak, kamp müdürü yoksa puantajı tutmak.  

h)Milli Takım sporcuları ve kamplarıyla ilgili takip dosyaları tutmak ve federasyonca 

gönderilen formların düzenli olarak tutulmasını sağlamak, kamp sonunda ayrıntılı rapor 

yazmak ve kamp sonunda tutulan dosya ve raporlardan, teknik direktöre, teknik kurula ve 

federasyona birer örneğini teslim etmek/ettirtmek. 

ı)Kılık-kıyafeti, hal ve hareketleri ile örnek alınacak bir profil sergilemek. 

i)Yapılacak antrenmana judo ve kuraş sporuna uygun kıyafet giyerek katılmak, 

j)Yurt dışı müsabakaları dönüşünde, müsabaka ile ilgili müsabaka çizelgesi, sıralamalar 

vb. dokümanları federasyona teslim etmek/ettirtmek. 

k)Teknik direktör tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır. 

 

 Milli Takım Antrenörünün Görev ve Sorumlulukları  

 Madde 10- 1) Milli Takım Antrenörleri, idari yönden yönetim kuruluna, teknik 

yönden teknik direktöre karşı sorumludur. Milli Takım Antrenörleri, sorumlu antrenörün de 

görüşleri alınarak teknik direktör tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayı ile 

görevlendirilirler.  

 2) Milli Takım Antrenörlerinin görevleri; 

 a)Kampın başında hazırlanan kamp programındaki çalışmaların uygulanması 

esnasında görev almak, 

 b)Kampta bulunan sporcular hakkında görüş ve önerilerini sorumlu antrenöre 

bildirmek, 

 c)Kılık-kıyafeti, hal ve hareketleri ile örnek alınacak bir profil sergilemek, 

 ç)Yapılacak antrenmana judo ve kuraş sporuna uygun kıyafet giyerek katılmak,  

 d)Teknik Direktör veya sorumlu Antrenör tarafından verilecek diğer görevleri 

yapmaktır. 

 

 Kamp Müdürünün Görev ve Sorumlulukları  

 Madde 11- 1) Kamp Müdürü,  Federasyon Başkanlığına karşı sorumludur. Kamp 

Müdürü seçilirken öncelikle kampın yapıldığı ilden bir kişinin olmasına dikkat edilecektir. 

 2) Kamp Müdürünün görevleri; 

 a)Kampla ilgili ön hazırlıkları başlatmak, 

 b)Kamp hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ilgililerle gerekli 

koordinasyonu sağlamak, 

 c)Kamp ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

 ç)Kamp içindeki faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için federasyon 

başkanlığı ve ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile işbirliği içinde bulunmak, 
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 d)Teknik Direktör ve/veya antrenör tarafından hazırlanan kamp çalışma programının 

aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, 

 e)Sporcuların çalışma dışında kalan zamanlarını kontrol altında tutmak, sosyal ve 

kültürel etkinlikleri, teknik direktör ve Milli Takım antrenörleriyle beraber organize etmek, 

 f)Sporcuların antrenman ve yarışmalara hazırlanabilmesi için gerekli düzenlemeyi 

yapmak, 

 g)Kampın günlük faaliyetlerini yazılı olarak tutmak ve kamp sonunda düzenleyeceği 

kamp raporu federasyona bildirmek, 

 ğ)Kamp disiplinine uymayan, huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunan yönetici, 

antrenör, sporcu ve diğer görevlileri ikaz etmek, tekrarı halinde bir rapor ile federasyona 

bildirmek, gerektiğinde teknik direktör ve/veya antrenörle birlikte tutacağı tutanakla bu 

kişilerin kampla ilişiğini kesmek, 

 h) Doping numune alımı için gelen görevlilere yardımcı olmak ve ilgili sporcuları 

teknik direktör ve Milli Takım antrenörleriyle beraber hazırlamak, 

 ı) Doping ve sağlık konularıyla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici toplantıları uzman 

ekiple yapmak, 

 i) Kampa katılanların geliş, barınma, ulaşım ve kamptan ayrılmaları ile ilgili puantaj 

tutmak, 

 j) Davranış ve kıyafeti ile sporculara örnek olmak. 

 k) Teknik heyetin onayıyla boş günlerde piknik, gezi, sinema vb sosyal etkinlikler 

düzenlemek, 

 l) Kampın ihtiyacı olan ilaçların eczanelerden alımını yapmak, 

 m)Federasyon Başkanı tarafından verilebilecek olan diğer görevleri yapmaktır. 

 

 Milli Takıma Çağrılacak  Sporcularını Seçme Kriterleri  

 Madde 12- 1) İlgili kategoride yapılan Türkiye Şampiyonasından sonra milli takıma 

çağrılacak olan  sporcularının seçilmesinden teknik kurul sorumludur. Ancak, bu seçim 

esnasında sorumlu baş  antrenör de görüşlerini bildirebilir. 

 2- Milli Takıma çağrılacak sporcuların seçiminde aşağıdaki kriterler esas  alınır. 

 A-Türkiye Şampiyonalarında Derece Yapan Sporcuların Milli Takım Kamplarına 

Çağrılması :  

 En son yapılan Türkiye Şampiyonasında sıkletinde ilk üç dereceye girmiş sporcular, 

Milli Takım kampına çağrılırlar. 

 

 B-Uluslararası Müsabakalarda Derece Yapan Sporcuların Milli Takım Kampına 

Çağrılması : 

 a) En son yapılan Olimpiyat Oyunlarında sıkletinde ilk üç dereceye giren sporcular,  

 b) En son yapılan Dünya Şampiyonalarında sıkletinde ilk üç dereceye giren sporcular, 

 c) En son yapılan Avrupa Şampiyonalarında sıkletinde ilk üç dereceye giren sporcular, 

 ç) En son yapılan Akdeniz Oyunlarında sıkletinde ilk üç dereceye giren sporcular, 

 d) En son yapılan Üniversiteler Dünya Şampiyonası ve/veya Üniversite Oyunlarında 

sıkletinde ilk üç dereceye giren sporcular,  

 

 Yukarıdaki ölçütlere sahip bulunuyorsa, Milli Takım kamplarına öncelikli olarak 

çağrılırlar.       

 

 3) Teknik kurul tarafından aşağıdaki kriterler sırasıyla göz önünde bulundurularak her 

hangi bir sebepten dolayı derece alamamış sporculardan da Milli Takım kamplarına sporcular 

çağrılabilir. 
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 A-Uluslararası Müsabakalarda Yarışan Sporcuların Milli Takım Kampına Çağrılması: 

 a) En son yapılan Olimpiyat Oyunlarında sıkletinde yarışmak ve en az bir müsabaka 

kazanmış sporcular, 

 b) En son yapılan Dünya Şampiyonalarında sıkletinde yarışmak ve en az bir müsabaka 

kazanmış sporcular, 

 c) En son yapılan Avrupa Şampiyonalarında sıkletinde yarışmak ve en az bir 

müsabaka kazanmış sporcular, 

 ç) En son yapılan Akdeniz Oyunlarında sıkletinde yarışmak ve en az bir müsabaka 

kazanmış sporcular, 

 d) En son yapılan Üniversiteler Dünya Şampiyonası ve/veya Üniversite Oyunlarında 

sıkletinde yarışmak ve en az bir müsabaka kazanmış sporcular, 

 e) En son yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından puanlamaya tabi 

tutulan Uluslararası müsabakalarda sıkletinde derece yapmış veya en fazla müsabaka kazanan 

sporcular, 

 f) En son yapılan Dünya Kupalarında sıkletinde derece yapan veya en fazla müsabaka 

kazanan sporcular, 

 g) IJF tarafından en son düzenlenen veya kabul edilen Uluslararası müsabakalarda 

sıkletinde derece yapan veya en fazla müsabaka kazanan sporcular, 

 ğ) EJU tarafından en son düzenlenen veya kabul edilen Uluslararası müsabakalarda 

sıkletinde derece yapan veya en fazla müsabaka kazanan sporcular, 

Milli Takım kampına çağrılabilirler. 

 

 B-Türkiye Şampiyonalarında Başka Kategorilerde Yarışan Sporcuların Milli Takım 

Kamplarına Çağrılması: 

 

 En son ilgili kategorideki yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmış olup 

kategorisindeki sıkletinde ilk üç dereceye girememiş olup, başka kategoride sıkletinde ilk üç 

dereceye giren sporcular, 

Milli Takım kampına çağrılabilirler. 

 

 C-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı OBESİT’ in organize ettiği müsabakalarda derece 

yapan sporcuların Milli Takım kamplarına çağrılması : 

 

 a) En son ilgili kategorideki yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmış olup, sıkletinde 

ilk üç dereceye girmiş ve/veya girememiş olup Obesit in düzenlemiş olduğu müsabakalarda 

ilgili kategoride ilk üç dereceye giren sporcular, 

Milli Takım kampına çağrılabilirler. 

 

 Ç-Türkiye Üniversiteler Federasyonunun Organize ettiği müsabakalarda derece yapan 

sporcuların Milli Takım Kamplarına Çağrılması : 

 

 a)En son ilgili kategorideki yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmış olup, sıkletinde 

ilk üç dereceye girmiş ve/veya girememiş olup, Türkiye Üniversiteler Federasyonunun 

düzenlemiş olduğu müsabakalarda ilgili kategoride ilk 3 dereceye giren sporcular, 

Milli Takım kampına çağrılabilirler. 

 

 D-Türkiye Şampiyonalarında Yarışamayan Sporcuların Milli Takım Kamplarına 

Çağrılması : 

 

 a) En son ilgili kategorideki yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmayıp Federasyon 

tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti veya sağlık raporu bulunanlardan bu maddenin 
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ikinci fıkrasının A ve B bendi ile üçüncü fıkrasının A ve C bentlerinde belirtilmiş kendi 

durumu ile ilgili başarı ölçütlerine sahip sporcular, 

 b) En son ilgili kategorideki yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmayıp bir önceki 

Türkiye Şampiyonasında ilk 3 dereceye girmiş olan sporcular, 

Milli Takım kampına çağrılabilirler.  

 

 E-Milli Takım Kamplarına Kendi İmkanları İle Katılmak İsteyen Sporcuların Milli 

Takım Kamplarına Çağrılması: 

 

 a) En son ve bir önceki ilgili kategorideki yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmış 

olup yukarıdaki ölçütleri taşıyan fakat federasyonun bütçe vb. kısıtlayıcı sebeplerden dolayı 

Milli Takım kamplarına çağrılmayan sporcular, tüm masrafları kendileri ve/veya Kulüpleri 

tarafından karşılanacağını belirtir bir dilekçe ile (EK-1ve/veya EK-2) federasyona 

başvururlar. Milli Takım antrenörlerinin görüşü, teknik direktörlerin teklifi ve teknik kurulun 

onayı ile Milli Takım Kamplarına çağrılıp çağrılmamalarına karar verilir. 

 

 F-Türkiye Şampiyonalarında Yarışma Hakkı Bulamayıp Sonradan Kazanan 

Sporcuların Milli Takım Kamplarına Çağrılması: 

 

 a) En son yapılan ilgili kategorideki Türkiye Şampiyonasında Türk Vatandaşı 

olmadığından dolayı yarışma hakkına sahip olmayan sporcular, Türkiye Milli Takımında 

yarışma şartlarına sahip olduklarında, 

 b) En son yapılan ilgili kategorideki Türkiye Şampiyonasında almış olduğu cezadan 

dolayı yarışma hakkına sahip olmayan sporcular, Türkiye Milli Takımında yarışma şartlarına 

sahip olduklarında,  

Milli Takım kampına çağrılabilirler. 

 

 Milli Takıma Katılma Hakkı Kazanan Sporcuların Sıklet DeğiĢtirmesi  

 Madde13- Milli Takım Kamplarına katılma hakkı bulunan sporcular, sezon içerisinde 

sıklet değiştirmek istediklerinde EK- 3 deki dilekçe ile federasyona başvururlar. Milli Takım 

sorumlu antrenörü ve teknik direktörün uygun görmesi halinde teknik kurul kararı ile sıklet 

değiştirebilirler.  

  

 Milli Takıma  Katılma Hakkının Kaybedilmesi  

 Madde 14- 1) Milli Takım Kamplarına çağrılan sporcular, aşağıda belirtilen 

durumlarda Milli Takımlara katılma haklarını süreli ve/veya süresiz kaybedebilirler. Bu 

durumlarda gerekçeler federasyona bir dilekçe (EK-4) ile bildirilip onaylatıldıktan sonra 

kendilerine ve kulüplerine gerekli tebligatlar yapılır. Savunmaları alınan tarafların durumu 

disiplin kurulunda görüşüldükten sonra kesin karar verilir. Karar, taraflara bildirilir. 

 2) a) Milli Takım Kamplarına ve/veya etkinliklerine mazeretsiz olarak katılmayan 

sporcular, 

 b) Milli Takım Kampları ve/veya etkinliklerine mazeretsiz olarak terk eden sporcular, 

 c) Milli Takım Kamplarında ve/veya etkinliklerinde federasyon yetkilileri, teknik 

direktör, antrenör, sporcu, masör, sağlık personeli, spor elemanları, kamp görevlilerine 

saygısızlık yapan, kavga eden sporcular, 

 ç) Milli Takım Kamplarında ve/veya etkinliklerinde yasaklı madde ve doping içeren 

ilaçlar, uyuşturucu, alkol, içki vb madde kullanan sporcular, 

 d) Milli Takım Kamplarına ve/veya etkinliklere istenilen kiloda 

katılmayan/katılamayan sporcular, 

 e) Milli Takım Kamplarında yeterli bulunmayan sporcular, 

 f) Milli Takım Antrenörleri ve Teknik Heyeti yanıltıcı davranışlarda bulunanlar, 

 g) Milli Takım Antrenörleri ve Teknik Heyete sahte belge ve beyanda bulunanlar, 
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 ğ) Milli Takımın ve antrenmanların düzenini bozan, disiplinsizlik yapan sporcular 

kamplardan uzaklaştırılır ve haklarında gerekli işlemler başlatılır.  

 

 YarıĢmalara Katılacak Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi  

 Madde 15- a) İlgili kategoride görevli Milli Takım antrenörleri ve teknik direktör 

tarafından yapılan aday liste teknik kurulun da bilgisi ve imzasıyla Milli Takımlardan sorumlu 

Asbaşkana dilekçe ile (EK-5) bildirilir, Asbaşkan tarafından onaylanan liste, Federasyon 

Başkanının onayıyla geçerli olur, 

 b) Yarışma ve seçmelere katılacak sporcu ölçütleri EK-5 A tablosunda detaylı olarak 

belirtilmelidir. 

 c) Büyük Şampiyonalar öncesinde, ilgili kategoride görevli Milli Takım Sorumlu  

Antrenörleri, Teknik Direktör, Teknik Kurul ve  Milli Takımlardan sorumlu Asbaşkanın ortak 

görüşleriyle ile seçme yapma kararı alınabilir. Alınan karar, Federasyon Başkanının 

onaylamasıyla uygulanır.  

 ç) Etkinlik ve seçmelere katılacak sporcu ölçütlerinde bu talimatın 12. maddesinin 

ilgili hükümleri sırasıyla takip edilerek belirlenir. 

 

 YurtdıĢı Temsili  

 Madde 16- 1) Ülkemizi Uluslararası yarışmalarda, ortak çalışma kamplarında temsil 

edecek Milli Takım teknik direktörü ve Milli Takım antrenörleri aşağıdaki hususlara uymak 

zorundadır. 

 

 a) Listedeki kafile başkanıyla birlikte hareket etmek, 

 b) Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. 

 c)Ülkemizi ve Milli Takımımızı küçük düşürecek ve zora sokacak davranışlardan 

kaçınmak. 

 ç) Kılık kıyafetlerinin ülkemize ve Milli Takımlara yakışır biçimde olmasına dikkat 

etmek. 

 d) Yanlarında mutlaka Bayrağımızı ve Marşımızı bulundurmak . 

 e) Sporculardan birinci derecede Milli Takım sorumlu antrenörleri sorumlu olacaktır. 

 f) Federasyon tarafından bildirilen diğer kurallara uymak.  

Aksi davranışlar içinde bulunan Milli Takım teknik direktör ve antrenörleri, disiplin 

kuruluna sevk edilir ve sonuç belli olana kadar görevlerinden uzaklaştırılırlar. 

 

 2)  Yurtdışına ülkemizi temsil eden Milli Takım sporcuları, 

 a) Kafile Başkanı, Teknik Direktör ve Milli Takım Antrenörlerine bağlı hareket eder. 

 b) Sporcular salondan ve kalınan yerden izinsiz ayrılamaz. 

 c) Kıyafeti Milli Takımlara yakışır şekilde olmalıdır. 

 ç) Saçı düzgün, sakalları kesilmiş şekilde olmalıdır. 

 d) Bir problemle karşılaştığında kafiledeki yetkiliye bildirmelidir. 

 e) Aldığı sorumluluğun ve ülke temsilinin bilincinde olmalıdır. 

Aksi davranış içinde olan sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilerek sonuç belli olana 

kadar  Milli Takımlardan uzaklaştırılır. 

 

 Teknik Kurul Toplantıları  

 Madde 17- Teknik Kurul, gerek duyulduğunda Federasyonun çağrısı üzerine toplanır. 

Gerekli görmesi halinde, Başkan veya Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyesi 

toplantılara başkanlık eder. Türkiye Şampiyonaları ve Uluslararası organizasyonlarda toplantı 

yapabilir. Kurul, her yıl ortak çalışmalar yapmak üzere Federasyonun diğer kurulları ile bir 

araya gelebilir.  
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 Evrakların Muhafazası ve Raporlama  

 Madde 18- Teknik Kurul aşağıda bulunan evrakları düzenlemek ve bulundurmak 

zorundadır. 

 a) Milli takım etkinlikleri öncesi ve sonrası gelen tüm evrak, rapor ve dilekçeler 

dosyalanarak bir örneği kendilerinde bir örneği Federasyonda olacak şekilde saklanır. 

 b) Tüm Ulusal/Uluslararası müsabakalara ilişkin sonuç raporları dosyalanarak bir 

örneği kendilerinde bir örneği Federasyonda olacak şekilde saklanır. 

 c) Teknik kurul toplantıları ve Milli Takım etkinlikleri öncesi ve sonrası alınan tüm 

kararlar federasyon tarafından onaylı teknik kurul karar defterine yazılarak saklanır. 

 ç) Teknik kurul, her yıl sonunda detaylandırılmış genel değerlendirme raporunu 

federasyona sunar. 

 d) Teknik kurul karar defteri, teknik kurul üyelerinin biri tarafından tüm etkinliklere 

getirilir, alınan kararlar karar defterine yazılarak imza altına alınır. Defterin saklanmasından 

üye sorumludur. Ayrıca herhangi bir soruna karşı defterdeki bilgiler bilgisayar veya başka bir 

şekilde de kayıt altına alınır.  

 

 Teknik Kurul Kararların Niteliği  

 Madde 19- Teknik Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Federasyon Başkanı 

tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 

 Talimatta Yer Almayan Konular  

 Madde 20- Bu Talimatta yer almayan hükümlerle ilgili kararı, yönetim kurulu verir. 

 

 Yürürlükten Kaldırma  

 Madde 21- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu 

konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar. 

 

 Yürürlük  

 Madde 22- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon web sitesinde yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

  

 Yürütme  

 Madde 23- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı 

yürütür.  
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ĠMZALAR 

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi  

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi  

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi  

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi  

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

 

 

 

Federasyon Başkanı 
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TÜRKĠYE JUDO KURAġ FEDERASYONU BAġKANLIĞINA 

                                                                                        ANKARA 

 

 

 

Federasyonunuzun……yılı faaliyet programında yer alan ve…………………………..tarihleri 

arasında ……………………yapılacak olan ………………..Milli takım kampına/etkinliğine uygun 

görülürse aşağıda adı geçen sporcu/sporcularımızı kulübümüz imkanları ile göndermek istiyoruz. 

 

Milli Takım Kampının maliyet bedelinin tarafımıza bildirilmesi halinde, bedeli Federasyonun 

banka hesabına peşin olarak yatırılarak dekontunun size iletileceğini taahhüt ederiz. 

…../…../………… 

 

 

 

 

Kulüp Görevlisinin : 

Adı/ Soyadı 

 

 

Görevi 

Kaşe/Mühür/İmza 

 

 

 

 

 

 

Sporcu Bilgileri : 

 

Adı Soyadı   : 

Kulübü    : 

Kategorisi   : 

Sıkleti    : 

Başarıları: 
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ÖRNEK 

EK-1 (Milli Takıma kendi imkânları ile katılma dilekçesi) 

 

 

 

 

 

TÜRKĠYE JUDO KURAġ FEDERASYONU BAġKANLIĞINA 

                                                                                        ANKARA 

 

 

 

Federasyonumuzun……yılı faaliyet programında yer alan ve ……………………..tarihleri 

arasında ……………..yapılacak olan…………….Milli takım kampına/etkinliğine uygun görülürse 

kendi imkanlarım ile katılmak istiyorum. 

 

Milli Takım Kampının maliyet bedelinin tarafıma bildirilmesi halinde bedeli Federasyonun 

banka hesabına peşin olarak kendim ve/veya kulübüm tarafından yatırılarak dekontunun size 

iletileceğini taahhüt ederim. …../…../……… 

 

 

 

 

 

         Adı/ Soyadı 

              İmza 

 

 

 

 

 

 

 

Sporcu Bilgileri : 

 

Adı Soyadı  : 

Kulübü   : 

Kategorisi  : 

Sıkleti   : 

Başarıları  : 

Adres   : 
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ÖRNEK 

EK- 2 (Milli Takıma kendi imkânları ile katılma dilekçesi) 

 

 

TÜRKĠYE JUDO KURAġ FEDERASYONU BAġKANLIĞINA 

                                                                                           ANKARA 

 

 

 

Federasyonumuzun Milli Takım Kamplarına…………………….kategorisinde 

…….kilogramda katılmaktayım. Eğer uygun görülürse ………sıkletinde değerlendirilmemi talep 

ediyorum.  

 

Gereğini arz ederim. …./…./………. 

         

 

 

 

         Adı/ Soyadı 

                         İmza 

 

 

 

 

 

 

 

Sporcu Bilgileri : 

 

Adı Soyadı  : 

Kulübü   : 

Kategorisi  : 

Milli Takıma Çağrıldığı Sıkleti: 

Şu andaki Kilosu :  

Başarıları  : 

Adres   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRNEK 

EK-3 (Milli Takımda Sıklet değiĢtirme dilekçesi) 
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TÜRKĠYE JUDO KURAġ FEDERASYONU BAġKANLIĞINA 

                                                                                           ANKARA 

 

 

Federasyonumuzun  ……yılı faaliyet programında yer alan ve ………………………           

tarihleri arasında ………….   yapılan………..……………..Milli Takım etkinliğinde TÜRKĠYE 

JUDO VE KURAġ FEDERASYONU TEKNĠK KURUL VE MĠLLĠ TAKIMLAR 

DEĞERLENDĠRME TALĠMATI’ nın  14. Maddesinin …..   bendine/ bendlerine göre, 

davranışlarda bulunan adı geçen sporcu/sporcularımızın durumunun değerlendirilmesini arz 

ederiz.…../…../………. 

 

 

 

 

Görevli Antrenörler :     

 

 

Adı/ Soyadı    Adı/ Soyadı    Adı/ Soyadı 

İmza     İmza     İmza 

 

 

Teknik Direktör : 

Adı/ Soyadı 

İmza 

 

 

Varsa ġahitler: 

Adı/Soyadı  

İmzalar 

 

 

Sporcu Bilgileri 

Adı Soyadı  : 

Kulübü   : 

Kategorisi  : 

Sıkleti   : 

OLAYIN AÇIKLANMASI: (ayrı bir dilekçede yazılabilir) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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ÖRNEK 

EK-4 (Milli Takıma Sporcunun Çağrılmama veya kamptan gönderilme Durum Raporu) 

 

 

 

TÜRKĠYE JUDO KURAġ FEDERASYONU BAġKANLIĞINA 

                                                                                           ANKARA 

 

 

 

Federasyonumuzun……yılı faaliyet programında yer alan ve………………………tarihleri 

arasında ……………………..yapılacak olan…………………………..Milli takım kampına/etkinliğine 

ekteki tabloda belirtilen liste ile katılmak istiyoruz. 

 

Gereğini arz ederiz. 

 

 

 

 

Görevli Antrenörler :    

 

 

Adı/ Soyadı    Adı/ Soyadı    Adı/ Soyadı 

İmza     İmza     İmza 

 

 

 

 

Teknik Direktör : 

 

Adı/ Soyadı 

İmza 
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ÖRNEK 

EK-5 (Milli Takıma Çağrılma Raporu) 

 

 

 

FAALĠYETĠN ADI    : 

YERĠ                            : 

BAġLAYIġ TARĠHĠ  : 

BĠTĠġ TARĠHĠ            : 

 

 

 

NO ADI- SOYADI GÖREVĠ KULÜBÜ BÖLGESĠ KG DERECESĠ 
ĠLGĠLĠ 

MADDE 

1  Tek Dirk.      

2  Sor Antr.      

3  Antrenör      

4  Antrenör      

5  Sporcu   60 1. 8Aa 

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

 

 

 

Adı/ Soyadı    Adı/ Soyadı    Adı/ Soyadı 

 

İmza     İmza     İmza 

 

 

 

 

Teknik Direktör 

 

Adı/ Soyadı 

İmza 

 

 

 

ÖRNEK : 

EK-5, A (Milli Takıma Çağrılma Tablosu) 
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JUDO VE KURAġ FEDERASYONU BAġKANLIĞINA 

     ANKARA 

 

 

 

Federasyonumuzun ………………..tarihinde ………………..ilinde açmış olduğu Milli takım 

kampına …………………….mazeretimden dolayı katılamayacağım. Eğer uygun görülürse bu 

kamptan sonraki kamplarda değerlendirilmemi talep ediyorum.  

 

Gereğini arz ederim. 

 

     

 

 

             Adı/ Soyadı 

                                          İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporcu Bilgileri 

 

Adı Soyadı  : 

Kulübü   : 

Kategorisi  : 

Milli Takıma Çağrıldığı Sıkleti: 

Okuduğu okul  :  

Başarıları  : 

Adres   : 

 

 

 

 

 

Eki: Mazeret belgesini ( Rapor, okul sınavının belgelenmesi vb) dilekçeyle beraber gönderme. 

 

 

 

 

 

 

Örnek  

EK- 6  Sporcu mazeret dilekçesi örneği 

 

 

 


