
                                                               JUDO HAKEM TALİMATI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Madde 001: Amaç 
Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları 
düzenlemektir. 
 
Madde 002: Kapsam 
Bu Talimat, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez Hakem Kurulu ve 
İl Hakem Kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfii ve cezalara 
dair hükümleri kapsar. 
 
Madde 003: Dayanak 
Bu Talimat,Türkiye Judo Federasyonu’nun 26 Ocak 2007 tarih ve 26415 sayılı Ana Statüsü 42 nci 
maddesine istinaden Judo Federasyonu Başkanlığınca hazırlanmıştır. 
 
Madde 004: Tanımlar 
Bu Talimatta geçen; 
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon: Türkiye Judo Federasyonunu, 
Federasyon Başkanı:Türkiye Judo Federasyonu Başkanını, 
İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 
İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
İlçe Müdürü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü, 
İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü, 
İl Temsilcisi: Judo il Temsilcisini, 
IJF: Dünya Judo Federasyonunu, 
EJU: Avrupa Judo Birliğini, 
ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hakem Kurulları 

 
Madde 005: Hakem Kurullarının Çeşitleri 
Hakem Kurulları Merkezde, Merkez Hakem Kurulu, İllerde, İl Hakem Kurulu ile ilçelerde İlçe Hakem 
Kurulundan oluşur. 
 
Madde 006: Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu 
Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının Onayı ile kurulur. 
Kurul Federasyon Başkanı hariç,7 üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, 
kurul işlerini yürütmek üzere, bir başkan ve bir sekreter seçerler. Federasyon Başkanı, gerek gördüğü 
takdirde Merkez Hakem Kurulu toplantılarında başkanlık yapabileceği gibi, Kurul Üyelerinde değişiklik de 
yapabilir. 
 
Madde 007: Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi 
Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri yerine getirir. 
Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye 
kadar eskileri göreve devam eder. 
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi aşağıdaki hallerde sona erer. 
a. Üyenin istifa etmesi, 
b. MHK Başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının Onayı ile üyeliğinin düşürülmesi, 
c. Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi. 
 
Madde 008: Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde bu yönetmeliğin 28.maddesinde  yer alan  hakem adayı  olacaklarda 
aranacak niteliklerin yanında, 
a. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak. Yüksek okul mezunları tercih edilir. 
b. En az, 4 yıl ulusal hakem kategorisinde bulunmak, Uluslararası Hakemler tercih edilir. 
c. Hakemliği bırakmış olanların sıhhi ve fiziki bakımdan görevi yapmasında engel hali bulunmamak. 
d. Ceza Kurulları tarafından ceza yönetmeliğine göre, 3 ay veya daha fazla cezalandırılmamış olmak. 
e.          Faal Sporcu ve Faal Antrenör,Hakem ve il Temsilcisi olmamak. 
şartları aranır.  



  
Madde 009: Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı 
Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, 
en az üç ayda bir kez Kurul Başkanının Başkanlığında çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır, 
oyların eşit olması halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın kararı kabul edilmiş sayılır. Karar defterine 
yazılır ve üyelerce imzalanır. 
 
Madde 010: Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 
a. İJF ve EJU Hakemlik ve Oyun Kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu İle ilgili 
yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak. 
b. İllerden gelecek olan kurs ve seminer tekliflerini İncelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde kurs 
ve seminer açmak  
c. IJF, EJU ve yabancı ülkelerin Judo Federasyonlarının düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak 
olan hakemleri belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak. 
d. Milletlerarası seviyede hakem teknik kursları açmak için, yabancı öğretici, gözlemci ve hakem 
çağırmak üzere Federasyona teklifte bulunmak. 
e. Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisansların 
verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak. 
f. Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak üzere federasyona teklifte bulunmak. 
g. Ulusal Hakemlerden başarılı  görülenleri ve gerekli şartlara haiz olanları Federasyon aracılığı  ile 
EJU'ya Uluslararası Hakemlik sınavı için teklif etmek. 
h.          Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek. 
ı.           Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara 
göre değerlendirmek. 
i.            Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda, görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak. 
k.           Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan 
hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk 
edilmek üzere Federasyona öneride bulanmak. 
l.             Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası yarışmalar ile, Federasyon faaliyet programında yer alan yarışmalar 
ve Özel yarışmalar, okullar arası, Emniyet güçleri ve Silahlı Kuvvetlerin, tüm Türkiye Şampiyonalarının 
hakemlerini tespit ederek Federasyonun onayına sunmak. 
m.           Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak. 
 
Madde 011; Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 
Merkez Hakem Kurulunun, İl ve İlçe Hakem Kurulunun üzerindeki yetkilen aşağıda gösterilmiştir. 
a. İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak. 
b. İl ve İlçe Hakem Kurullarım denetlemek, gerekli tedbirleri almak. 
 c. Gerektiğinde, il ve İlçe Hakem Kurullarının görevlerinin sona erdirilmesi için Federasyona teklifte 
bulunmak. 
d. İl Hakem kurullarınca, teklif edilen hakem terfii tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak. 
 
Madde 012: Merkez Hakem Kurulu'nun Seminer ve Kurs Düzenlemesi 
Federasyon ile koordineli olarak hakem komitelerinden gelecek tekliflere göre kurs ve seminer düzenleyerek 
hakem yetiştireme, geliştirme kurs ve seminerlerini açar. 
 
Madde 013: Hakem Lisansının iptali 
Hakem Lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. 
a. İstifa etmek. 
b. Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek. 
c. Özürsüz olarak üst üste üç defa hakemlik görevine gelmemek. 
d. Gerçeğe uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği, yada taraflardan maddi veya manevi bir menfaat 
temin ettiği anlaşılmak. 
e. Teşkilat mensupları aleyhinde basın ve yayın yoluyla gerçek dışı suçlamalarda bulunmak. 
f. Genel Müdürlük Ceza Kurulunca haklarında altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak 
mahrumiyeti cezası almak. 
Hakem  kurulu tarafından Ceza   Kurullarına  sevk edilen ve cezaları  kesinleşen hakemlerin ceza süresince 
lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler yarışma yönetemez ve görev yapamaz. 
Bu maddede sayılan şıklardan birinin hakemlerce yapılması halinde, Merkez Hakem Kurulunca lisanslarının 
iptali için gerekli işlemler yapılarak Federasyon Başkanının onayına sunulur. 
 
 
 
 
 
 



                                                                     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

İl ve İlçe Hakem Kurulları 
 
Madde 014: İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu 
Lisanslı hakem sayısı en az on olan İllerde ve ilçelerde Hakem Kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu 
olmayan yerlerde bu hizmetler İl Müdürlüklerince yürütülür. 
 
Madde 015: İl ve ilçe Hakem Kurullarının Kuruluş Esasları 
 İl ve İlçe Hakem Kurulları, İl Müdürünün teklifi Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon 
Başkanının onayı ile kurulur. 
İl ve İlçe Hakem Kurulları 3 kişiden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında bir Başkan ve bir Sekreter seçerler. 
İl Temsilcisi gerekli hallerde kurula başkanlık yapabilir.  
 
Madde 016: II ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri 
İ! Temsilcisi veya kurul başkanı, İl hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurullar çoğunlukla 
toplanır ve kararlar, çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul 
edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 
 
Madde 017: İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 
İl ve İlçe hakem kurulu üyelerinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer alan hakem olacaklarda aranacak 
nitelikler yanında; 
a. Kendi ilinde en az 2 yıl il hakemi olarak çalışmış olmak, 
b. Hakemliği bırakmış olanların sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmasında engel hali bulunmamak, 
c. Faal sporcu, antrenör, faal hakem ve il Temsilcisi olmamak şartları aranır. 
 
Madde 018: İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi 
il ve İlçe hakem kurullarının görev süresi dört yıldır. İl Temsilcisinin görevden ayrılması ile görev süresi 
kendiliğinden sona erer. İl Temsilcisi gerek gördüğü zaman, Kurul üyelerinin tamamının veya bir kısmının 
değiştirilmesini, Federasyondan talep edebilir. Federasyonun onayı ile bu değişiklik yapılabilir. 
 
Madde 019: II ve İlçe Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 
a. Federasyon ve İl Müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak. 
b. İl Temsilcisine hakem kursu açılması için istekte bulunmak. 
c. Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfii edecekleri İl Temsilcisi aracılığı ile Merkez Hakem 
Kuruluna teklif etmek. 
d. Hakemlik konusunda MHK  tarafından  hazırlanmış program çerçevesinde konferanslar vermek ve 
hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı  eğitim çalışmaları düzenlemek ve gelişim 
kursları açmak, 
e. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemlere; hakemlik görevi verilmemesi ve gerektiğinde 
lisans veya vizelerinin iptali için nedenleri ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna bildirmek üzere İl Temsilcisine 
teklifte bulunmak. 
f. İhtilaflı yarışmaların, sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde bunları 
Merkez Hakem Kurulunca kesin karara bağlamak üzere Federasyona gönderilmesini sağlamak. 
g. Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirilmesini sağlamak, 
    -İl ve İlçe'deki özel ve resmi kulüpler arasındaki bütün yarışmalar, 
    -İl'de ve İlçe'de başka İllerin kulüpleri arasında oynanan özel yarışma ve turnuvalar, 
    -Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar. 
 
Madde 020: İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması 
İl ve İlçe Hakem Kurulu üyelerinin görev süresi aşağıdaki hallerde sona erer. 
a. Üyenin istifa etmesi, 
b. Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 
c. Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmemesi, 
d. Üye olma niteliğini kaybetmiş olması, hallerinde İl Temsilciliğinin teklifi, Federasyonun onayı ile İl ve 
İlçe Hakem Kurulu üyelikleri sona erer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madde 021: Hakemlerin Ceza Kurullarına Şevkinde Uygulanacak Kurallar 
Bu Yönetmelik çerçevesinde, İJF ve EJU kurallarına göre; verilen görevlerini tam olarak yapmayan, eksik 
yapan, onur kırıcı suçları işleyen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden 
kabul etmeyen, yada yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve oyuncuları aşağılayan, rahatsız eden 
hakemler; yarışmalarda görevli Hakemler tarafından Merkez Hakem Kuruluna bildirilir. Merkez Hakem 
Kurulu, gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yapar, cezalandırılması düşünülen hakemi MHK 
Başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile Merkez Ceza Kuruluna sevk eder. Bu durumların 
dışında Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerini yazılı olarak uyarabilir. 
Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmesi durumunda MHK 
Başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile Merkez Ceza Kuruluna sevk edilirler. 
 
Madde 022: II ve ilçe Hakem Kurulu Toplantıları 
İl ve İlçe Hakem Kurulları, İl Temsilcisi veya Kurul Başkanının daveti üzerine toplanır. 
 
Madde 023: İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı 
İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeleri Spor Kulüplerinde görev alamazlar ve sporcu olarak yarışmalara 
katılamazlar. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar 

 
Madde 024: Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri 
a.         Yarışma öncesi MHK unca yapılan toplantıya katılmak.  
b. Bütün   hakemler  bir araya   gelerek   salonun   fiziki   şartlarını,   yerleşim   düzenini,       skor-bord   
ve  teçhizatın uluslararası ölçülere uygun olup olmadığını kontrol etmek. 
b. Teknik Komite ile birlikte yarışma kuralarını çekmek ve yarışma çizelgesini hazırlamak. 
c.          Sporcu kıyafetlerinin talimatlara uygunluğunu denetlemek. 
 
Madde 025: Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri 
a. Kıyafet talimatına uygun kıyafet giymek. 
b. Merkez Hakem Kurulunca sınıflarına göre belirlenmiş kokartları takmak. 
c. Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak. 
d. Merkez Hakem Kurullunca verilecek hakemlikle ilgili diğer görevleri yapmak. 
 
Madde 026: Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri 
a. Yarışma sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek. 
b. Yarışma ile ilgili bir açıklaması varsa yazılı rapor haline getirmek. 
c. Merkez Hakem Kurulunun hazırladığı belge form veya raporu usulüne uygun olarak doldurmak ve 
yarışmanın bitim tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Federasyona iletmek. 
 
Madde 027: Yarışma Yöntemi ile İlgili Esaslar 
Federasyonca düzenlenen yarışmaların hakemleri, Merkez Hakem Kumlu tarafından, İl ve İlçelerde 
düzenlenen yarışmaların Hakemleri ise, İl ve İlçe Hakem Kurullarınca tayin edilir. 
Hakem Kurulları bulunmayan illerde yarışmalarda görevlendirilecek hakemlerin tayinleri İl Temsilcisinin 
teklifi,Federasyonun onayı ile yapılır. 
Yarışmalarda 1 orta ve iki yan olmak üzere 3 minder hakemi, 1 skorbord hakemi, 1 kronometre hakemi,  1 
kontrol masası hakemi, 1 çizelge hakemi olmak üzere her minder ve maç için 7 hakeme görev verilir. 
Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda milli sporculara hakemlik görevi verilebilir. 
 
Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak uygulamalardaki hatalar konusunda 
Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler, yarışmalar süresince, Sporcu, Antrenör ve 
idarecilerle özel ilişkilere giremezler. Hakemler, yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak 
zorundadırlar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madde 028: Hakem Olabilme Şartları 
 
Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 
a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
b. En az Lise Mezunu olmak. 
c. En az 1 inci DAN olmak. 
d. 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak. 
e. Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak. 
f. Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak. 
g. Ceza kurulları tarafından 1 defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 
cezaları ile cezalandırılmamış olmak. 
h.         Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. 
i.           Branşındaki   Kulüplerin  yönetim  kurullarında  yönetici,   antrenör,   sporcu  ve   İl  Temsilcisi   
olanlar hakem kurslarına katılabilirler, ancak bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar. 
 
Hakemlik Kademe ve Dereceleri  
 
Madde 029:Hakemlik kademe ve dereceleri aşağıdaki şekildedir. 
a. Aday Hakem 
b. İl Hakemi 
c. Ulusal Hakem 
d. Uluslararası  Hakem (IJF B ve IJF A) 
  

Madde 030:Aday Hakem 
Aday hakemler bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen şartları taşımalarının yanında, aday hakemlik 
kursuna katılarak kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden 70 puan almak 
zorundadırlar. 
Aday Hakemler, Okul, Kulüp, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet ile İl Müdürlüklerince yapılacak ferdi ve takım 
yarışmalarında, fiilen görev alabildikleri gibi Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilmek suretiyle Federasyon 
yarışmalarında da görev yapabilirler. 
Aday Hakemler İllerinde en az iki yıl denemeye tabi tutulurlar.Faal ve  başarılı olanlar Merkez Hakem 
Kurulunun açacağı ilk kurs ve sınava katılırlar. Başarı gösteremeyenler bir yıl sonra açılacak kursa 
katılabilirler.Üst üste iki kez başarılı olamayanların  aday hakemlikleri sona erer. Bunların aday hakem 
olabilmeleri için yeniden aday hakemlik kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 
 
Daha önce Aday Hakem olmuş ve herhangi bir nedenle şimdiye kadar sınava girememiş olan Aday 
Hakemler, İl Hakemliği için,  Merkez Hakem Kurulunun 2007 yılında açacağı  sınava 
katılacaklardır.Başarılı olanlar il hakemliğine terfi ettirilirler.Sınava katılmayan veya başarılı 
olamayanların aday hakemlikleri sona erer.   
  
Madde 031:İl Hakemi 
En az 2 yıl aday hakemlik yapmış , faal  aday hakemlerden  Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, 
sözlü ve uygulamalı sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarı gösterenler, İl Hakemliğine 
terfi ettirilirler, 
İl Hakemi İl ve İlçelerde düzenlenen yarışmalar yanında, yurtiçinde yapılan tüm yarışmalarda hakem olarak 
görev alırlar. Lüzumu halinde yurtiçinde yapılan Ulusal yarışmalarda, Ulusal hakemler gibi 
görevlendirilebilirler. 
 
Madde 032:Ulusal Hakem 
Üç yıl İl hakemliği yapmış ve faal  İl Hakemlerinden, Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı 
sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olan İl Hakemleri Ulusal Hakemliğe 
terfi ettirilirler. 
Ulusal Hakemler gerektiğinde, Uluslararası yarışmalar ve Federasyonun düzenlediği tüm yarışmalarda görev 
alabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madde 033:Uluslararası Hakem 
En az üç yıl görev yapan Ulusal hakemlerden başarılı olanlar ve EJU resmi dillerinden en az birini {İngilizce-
Fransızca) iyi derecede bilenler Federasyon aracılığıyla Uluslararası Hakem sınavı için EJU'ya teklif edilirler. 
EJU'nun açmış olduğu sınavda başarılı olanlar Uluslararası Hakem Lisansını almaya hak kazanırlar. 
İJF ve EJU'nun Uluslararası hakemlerde, Uluslararası Kıta Hakemi(IJF B),Uluslararası Hakem(IJF A) 
gibi yapmış olduğu sınıflamalar aynen kabul edilir. 
Federasyonun teklif ettiği ve IJFnin istemiş olduğu şartlara uyan Uluslararası Kıta (IJF B) hakemleri  
arasından IJF'nin açmış olduğu sınavda başarılı olanlar Uluslararası Hakem (IJF A) unvanını alırlar. 
 
Madde 034: Hakemlerin Sigortalanması 
Milli Takım kafilesinde yer alan Hakemlerin sigorta işlemleri ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre 
yapılır. 
 
Madde 035: Yurtdışında Hakem Lisansı alan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar 
Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanların Türkiye'de hakemlik yapmak istediklerinde, 
lisansı aldıkları federasyondan müsaadesi alınmak kaydıyla hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca 
karar verilir. 
 
Madde 036; Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 
Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon 
Başkanının onayı ile hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl Ocak ayı içinde Merkez Hakem Kurulu 
tarafından vize edilir. Merkez Hakem Kurulu, gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini İl Hakem 
Kuruluna verebilir. İl Hakem kurullarınca vize edilen lisanslar MHK unca düzenlenecek bir form ekinde 
Federasyona bildirilir. Hakemlik lisansını vize yaptırmayan hakemlere, Federasyonca ve illerce yapılacak 
resmi ve özel yarışmalarda görev verilmez. 
 
Madde 037: Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri 
Yarışmalar bu Yönetmeliğin 27 inci maddesindeki  istisna dışında her ne şekilde olursa olsun, lisanslı 
Hakemler ile yönetilir. 
Yurtdışında düzenlenecek yarışmalarda görev alacak hakemlerin atanması, Merkez Hakem Kurulunun teklifi 
ve Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. 
Özel Yarışmalarda görev alan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından belirlenir 
ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret, Federasyon tarafından resmi yarışmalar için ödenen 
tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri Federasyon 
tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir. 
 
Madde 038: Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi 
Yurtdışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev yapabilirler. 
 
Madde 039: Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 
Gözlemciler tarafından izlenen Hakemler, Federasyon veya İllerce düzenlenen yarışmalar sonrasında, 
gözlemci, İl ve İlçe Hakem Kurulunca verilen raporlar doğrultusunda gerekli kararları almaya ve gereğini 
yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. 
 
Madde 040: Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi 
Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez. 
a. İstifa etmek. 
b. Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek. 
c. Federasyon veya İl Yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde 
iki defa görev yapmamak. 
d. Uluslararası kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilmiş olmak. 
 
Madde 041: Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi 
Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren yazılı 
olmak şartıyla bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. Hakemler, Federasyona ve Merkez 
Hakem Kuruluna her türlü başvurularını bağlı bulundukları İl Müdürlükleri kanalıyla yaparlar. Doğrudan 
yapılan başvurular hakkında herhangi bir işlem yapılmaz. İtirazlara en geç 30 gün içinde cevap verilir. 
  
 



Madde 042: Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 
Herhangi bir nedenle, hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, İl ve İlçe Hakem Kurullarına yazılı 
olarak başvururlar. Özürleri, sağlık nedeni ise, doktor raporunu başvurularına eklerler. İl Hakem Kurulu, ilgili 
hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin 
dışında, hakemliğe bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Hakemliğe ara veren ve faal 
olmayan hakemlerin,Yeniden hakemlik yapabilmeleri için Merkez Hakem Kurulunun açacağı ilk 
seminere katılmaları şarttır. 
 
Madde 043: Hakemlikten istifa ve Hakemliğin sona ermesi 
Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe, ile İl ve İlçe Hakem Kuruluna bildirirler. İl ve İlçe Hakem 
Kurulu, bu dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Merkez Hakem Kuruluna gönderir. 
Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamazlar, istifanın tekrarı halinde 
ise lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından İptal edilir. 
Faal Hakemliğin sona erme yaşı 50 dir. 50 yaşını dolduran hakemlere Federasyon Şükran Sertifikası 
verilir.Faal Hakemliği sona eren hakemlere Federasyon faaliyetlerinde görev verilmez ancak 
Gözlemci,Merkez hakem Kurulu üyesi , seminer ve kurs hocası vs. olarak yararlanılır. 
Uluslararası hakemler için IJF ve EJU nun yaş sınırlamaları geçerlidir.(65 Yaş) 
 
Madde 044: Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar 
Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır. 
a. Uluslararası kuralları ve ilgili mevzuatları bilmek. 
b. En az Lise ve dengi okul mezunu olmak. 
c. 50 Yaşından büyük ve en az Ulusal Hakem olmak. 
d. Ceza Kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak. 
e. Kulüp yöneticisi, antrenör ve faal sporcu olmamak. 
Merkez   Hakem   Kurulu   üyeliği   yapanlar   ve   yapmış   olanlar   ile   Uluslararası   hakemler,   gözlemci   
olarak görevlendirilebilirler. 
 
Madde 045: Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri 
Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 
a. Yarışmaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek. 
b. Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek ve bu konuda düzenledikleri  
raporu Federasyona vermek. 
c. Yarışma sonunda teknik ve idari yönden yarışmanın değerlendirmesini yapmak ve düzenleyecekleri 
raporu Federasyona sunmak. 
Gözlemciler   Federasyon    tarafından    görevlendirilirler   ve   yarışmalar   sırasında    hakemlere   ve   
yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler. 
 
Madde 046: Hakemlerin Denetimi 
Merkez,   İl  ve  İlçe  Hakem  Kurulları,   hakemleri  denetlemekle görevlidir.  Merkez  Hakem  kurulu  üyeleri  
ile Uluslararası hakemler bütün hakemlerin, Ulusal Hakemler ise, İl ve aday hakemlerinin gözlemciliklerini 
yapabilirler. 
 
Madde 047: Hakem Kıyafetleri 
Yarışmalarda hakemler EJU ve IJF Spor Yönetmeliklerinde belirtilen kıyafetleri giyerler. 
 
Madde 0048: Hüküm Bulunmayan Haller 
Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde IJF ve EJU Spor Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda MHK  
Başkanının teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile işlem yapılır. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Geçici ve Son Hükümler 

Geçici Madde 001: 
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış haklar saklıdır. Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden 
veya hakemlikten istifa edenler ile, ayrılanlar ve hakemlik lisansı iptal edilenler hakkında bu Talimat 
hükümleri uygulanır. 
 
Madde 050: Yürürlük. 
Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Madde 051: Yürütme  
Bu Talimat hükümlerini Judo Federasyonu Başkanı yürütür 


