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TEKNİK KURUL VE MİLLİ TAKIMLAR TALİMATI  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu talimatın amacı Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulunun, 

Teknik Ekiplerinin, Kamp Müdürlerinin ve Milli Takım Sporcularının seçilme usulleri ile 

görev yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu talimat Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulunu, Teknik 

Ekiplerini, Kamp Müdürlerini ve Milli Takım Sporcularını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu talimat 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi ile 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu talimatta geçen; 

a) Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

b) Bölgesel Milli Takım Kampı : Milli takımlarda başarılı olmuş veya olabileceği 

öngörülen ferdi ve kulüp sporcuları için masrafları kulüp veya ferdi sporcu tarafından 

karşılanmak üzere kulübün belirleyeceği yerde, federasyon tarafından izin verilmek suretiyle 

açılabilecek olan süreli çalışma kamplarını, 

c) Disiplin Kurulu : Türkiye Judo Federasyonu Disiplin Kurulunu,   

ç) Eğitim Kurulu : Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulunu, 

d) EJU : Avrupa Judo Birliğini, 

e) Federasyon : Türkiye Judo Federasyonunu, 

f) Federasyon Başkanı : Türkiye Judo Federasyonu Başkanını, 

g) Genel Değerlendirme Raporu : İlgili kategorilerde o yıl ki federasyon faaliyet 

programında yer alan etkinlikler tamamlandığında teknik kurul tarafından hazırlanarak 

yönetim kuruluna sunulan detaylı raporu, 

h) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 

ı) IJF : Uluslararası Judo Federasyonunu, 

i) Kamp Müdürü : Kampların idari işleyişinden sorumlu kişiyi, 

j) Kategori : Sporcuların doğum yılları göz önünde bulundurularak, Minikler, 

Yıldızlar, Ümitler, Gençler, 23 Yaş Altı, Büyükler ve Veteranlar (Masterler) olarak 

adlandırıldıkları sınıflamayı, 
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k) Milli Takım Etkinliği : Türkiye Judo Federasyonu tarafından görevlendirilen, 

Ulusal veya Uluslararası Federasyonların faaliyet programlarında yer alan yurtiçi ve 

yurtdışındaki her türlü hazırlık kamplarını, müsabakaları  ve organizasyonları, 

l) Milli Takım Kafilesi : Ülkemizi temsilen, Federasyon Başkanı tarafından yurtiçi 

veya yurtdışında müsabaka, kamp veya organizasyona katılmak üzere görevlendirilen Kafile 

Başkanı, İdareci, Teknik Ekip, Sporcu, Doktor, Masör, Fizyoterapist, vb. kişilerden oluşan 

kafileyi, 

m) Sıklet : Judo branşında sporcuların yarıştıkları kategoriye göre ulusal/uluslar arası 

federasyon tarafından müsabakalarda uygulanmak üzere belirlenmiş kilogram cinsinden 

ağırlık ölçülerini,  

n) Teknik Asbaşkan : Yönetim Kurulu içerisinden seçilen her türlü teknik konudan 

sorumlu yönetim kurulu üyesini, 

o) Teknik Ekip : Judo branşında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile 

tamamlayarak genel müdürlük veya federasyondan 1. Kademe, 2. Kademe, 3. Kademe, 4. 

Kademe veya 5. Kademe antrenör belgesi alan ve milli takımlarda görevlendirilen 

antrenörleri, 

ö) Teknik Kurul : Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulunu, 

p) Teknik Kurul Koordinatörü : Teknik Kurul Üyelerinin kendi aralarından 

belirleyecekleri kurul içi koordinasyonu ve iletişimi sağlamakla görevli olan üyeyi, 

 r) Yazman : Teknik Kurul Üyelerinin kendi aralarından belirleyecekleri, alınan 

kararları karar defterine yazmakla görevli ve defterin muhafazasından sorumlu olan üyeyi, 

s) Yönetim Kurulu : Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Teknik Kurulun Oluşumu ve Görev Süresi 

MADDE 5 - (1) Teknik Kurul federasyon yönetim kurulu tarafından atanan en az 9 

(dokuz) üyeden oluşur. Teknik kurul teknik asbaşkana karşı sorumludur. Teknik kurulun 

görev süresi, atanmalarından itibaren yönetim kurulunun görev süresi kadardır. Ancak 

yönetim kurulu gerekli görüldüğü hallerde teknik kurulda değişiklik yapabilir.  

Teknik Kurulun Görev Dağılımı 

MADDE 6 - (1) Teknik kurul üyeleri içerisinden; 

a) En az 3 (üç) kişi milli takımlar koordinatörleri, 

b) En az 3 (üç) kişi il koordinatörleri, 

c) En az 3 (üç) kişi organizasyon koordinatörleri olarak belirlenir. 

(2) Ayrıca kurul üyeleri kendi aralarından bir kişiyi kurul içi koordinasyonu ve 

iletişimi sağlamak üzere teknik kurul koordinatörü,  bir kişiyi de teknik kurul yazman’ı olarak 

belirler. 
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Teknik Kurul İletişim Esasları 

MADDE 7 - (1) Teknik Asbaşkan, Teknik Kurul, Teknik Ekip ve Federasyon 

arasındaki iletişim koordinasyonunu teknik kurul koordinatörü sağlar. Uygulama aşağıdaki 

biçimde gerçekleştirilir. 

a) İletişimde orijinal evrak, elektronik posta veya faks yöntemleri kullanılabilir. 

Orijinal evrak veya faks biçiminde gelen yazılar, koordinatör tarafından tarayıcıdan 

geçirilerek elektronik ortamda, kurulun tamamına ya da ilgili koordinatörlere gönderilir.  

b) Federasyon başkanı, teknik asbaşkan veya genel sekreter tarafından teknik kurula 

havale edilen konular, teknik kurul adına koordinatöre bildirilir. Koordinatör tarafından teknik 

kurulun ilgili diğer koordinatörlerine iletilen konu hakkında alınan karar, yine koordinatör 

aracılığıyla havale eden kişiye ve teknik kurulun diğer üyelerine bildirilir.  

c) Teknik ekip, her türlü iletişimini çalıştığı kategori ile ilgili milli takım koordinatörü 

ile sürdürür.    

ç) Teknik kurul üyeleri, kurulun tamamını ilgilendiren genel konular ile ilgili görüş ve 

önerilerini koordinatörünün oluşturacağı teknik kurul elektronik posta gurubu üzerinden 

yazışarak yapar. Ortaya çıkan oybirliği/oyçokluğu kararı koordinatör tarafından ilgili yere 

bildirilir. 

d) Teknik kurulu genel olarak ilgilendiren konular hakkında kurul adına koordinatör 

gerekli yazışmaları yapar. 

e) Alınan tüm kararlar, teknik kurul karar defterine yazılmak üzere yazmana 

gönderilir. 

f) Teknik kurul kararları koordinatör tarafından teknik asbaşkana gönderilir, teknik 

asbaşkan ve başkan tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

Milli Takımlar Koordinatörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8 - (1) Milli takım koordinatörlerinin görev yetki ve sorumlulukları, 

a) Milli takımların her türlü faaliyetlerinin takibini yaparak teknik asbaşkana bilgi 

vermek, 

b) Bölgesel milli  takım kamplarının takibini, kontrol ve denetimlerini yapmak veya 

teklif edecekleri teknik adamlar vasıtasıyla yaptırmak, 

c) Milli takımlarda görev alacak teknik ekipler belirlenirken teknik asbaşkan ve 

federasyon başkanına görüş sunmak, gerekli hallerde görülen lüzum üzerine teknik ekipten 

görev yeri değiştirilmesi veya görevden alınması gereken antrenörler hakkında teklifte 

bulunmak,  

ç) Milli takım etkinliklerine çağrılacak sporcular ile ilgili olarak, teknik ekipten gelen 

etkinlik teklif formunu inceleyerek, varsa değerlendirilmesinde fayda gördüğü sporcularla 

birlikte milli takım kadrosunu belirlemek, 

d) Teknik konularla ilgili ihtilaflı durumlarda federasyona görüş bildirmek, 

e) Judo branşı ile ilgili her türlü yenilik ve değişiklikleri takip ederek federasyonu ve 

ilgilileri bilgilendirmek, 

f) Federasyonun yıllık faaliyet programını, EJU ve IJF faaliyet programlarına paralel 

olarak hazırlayarak federasyona sunmak, 
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g) Milli takımların kısa ve uzun vadeli plan ve programlarını, teknik ekiple işbirliği 

içerisinde hazırlamak, 

h) Yurtdışında düzenlenecek antrenör kursu veya seminerlerine katılacak antrenörlerin 

belirlenmesi aşamasında federasyona görüş bildirmek, 

ı) Milli takım etkinlikleri haricinde uygun zamanlarda, teknik gelişim kampları 

düzenleyerek bu kamplarda görevli olarak bulunmak veya görev yapacak teknik adamları 

belirlemek, 

i) Federasyonun diğer kurulları ile uyumlu bir işbirliği içerisinde çalışmak, 

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

k) Gerekli hallerde federasyon tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır. 

İl Koordinatörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9 - (1) İl Koordinatörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları,   

a) İl temsilcilerinin her türlü çalışmalarının takibini yapmak, atanmaları aşamasında 

ve/veya  gerekli hallerde görülen lüzum üzerine görevden alınmaları hususunda federasyona 

görüş bildirmek, 

b) İllerde görev yapan antrenörlerin sayısal istatistiklerini, istihdam türlerine (kadrolu, 

sözleşmeli, hizmet alımı,fahri) göre güncel olarak tutmak,  

c) İllerde görev yapan tüm antrenörlerin çalışmalarının takibini yaparak teknik 

asbaşkana bilgi vermek, 

ç) Pilot il uygulaması çalışmaları hakkında federasyona görüş bildirmek, pilot il olarak 

faaliyete geçen illerin faaliyetlerinin takibini yapmak, 

d) Judo branşının tabana yayılması ve geliştirilmesi ile ilgili olarak, illerde 

uygulanabilir projeler üretmek, illeri bu konuda teşvik etmek, 

e) İllerin malzeme taleplerini alarak, listelemek ve teknik asbaşkana bilgi vermek, 

f) Sözleşmeli antrenör adaylarının milli takımlarda görev yapma kriterleri ile ilgili 

gerekli çalışmaları yapmak, sözleşmeli antrenör olmaları için teklifte bulunmak, 

g) İllerdeki çalışmaları yerinde görerek katkı sağlamak, il antrenörleri ve federasyon 

arasında koordinasyonu kurabilmek için illere görevli olarak gitmek veya gidecek teknik 

adamları belirlemek, 

h) Federasyonun diğer kurulları ile uyumlu bir işbirliği içerisinde çalışmak, 

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

i) Gerekli hallerde federasyon tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır. 

Organizasyon Koordinatörlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10 - (1) Organizasyon koordinatörlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, 

a) Ulusal müsabakaların reglemanlarını hazırlamak, 

b) Müsabakalar öncesi antrenörlere liste kontrollerini yaptırtarak, kafile listelerini 

federasyon görevlilerine teslim etmek, 
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c) Müsabaka teknik toplantısını organize etmek, bilgi işlem kurulu ile koordineli bir 

biçimde kura çekimlerini yapmak, 

ç) Müsabakaların tartıları esnasında tartı hakemleri ile birlikte tartı odasında 

bulunarak, gerekli hallerde teknik asbaşkanı bilgilendirmek, 

d) Müsabakalar öncesinde, salonun yarışma/ısınma alanı, giriş çıkışları, ısısı vb. her 

türlü konuda son kontrolleri yaparak, müsabakaların sağlıklı bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve/veya ilgililere aldırtmak, 

e) Müsabakalar esnasında, salonda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması, 

müsabakaların sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için merkez hakem kurulu ile koordineli 

bir biçimde gerekli tedbirleri almak veya ilgililere aldırtmak, 

f) Ülkemizde yapılan uluslararası organizasyonların her türlü hazırlık çalışmalarında 

bulunmak, gelen uluslararası federasyon yetkilileri ve diğer ilgililer ile koordinasyonu 

sağlamak, 

g) Organizasyonların düzenini, huzurunu bozanlarla ilgili gerekli tedbirleri almak, 

h) Federasyonun diğer kurulları ile uyumlu bir işbirliği içerisinde çalışmak, 

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

i) Gerekli hallerde federasyon tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır, 

Milli Takımlarda Görev Alacak Teknik Ekiplerin Seçilme Kriterleri 

MADDE 11 - (1) Milli takımlarımızda görev alacak olan teknik ekibin seçilme 

kriterleri, 

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

olmak, 

b) Milli takımlara sporcu/sporcular veriyor olmak, 

c) İlinde başarılı çalışmalar yapıyor olmak, 

ç) Antrenör eğitim talimatında belirtilen şartları taşımak ve yıllık vizesini yaptırmış 

olmak, 

d) Kişilik, davranış, kılık kıyafet, liderlik, judo bilgisi vb. hususlarda çalıştırdığı milli 

takıma örnek olabilecek nitelikleri taşımaktır. 

(2) Ayrıca, olimpiyat, dünya, avrupa ve dengi müsabakalarda derece almış sporcular 

yetiştiriyor olmak tercih sebebidir. 

Teknik Ekibin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 12 - (1) Teknik ekip idari yönden federasyona, teknik yönden teknik kurul 

içerisinden görevlendirilen, milli takımlar koordinatörlerine karşı sorumludur. 

a) Milli takımlar ile ilgili kısa ve uzun vadeli planlarını milli takım koordinatörleri ile 

birlikte hazırlamak, 

b) Kamp çalışma programını hazırlayarak, program doğrultusunda sporcuları 

çalıştırmak, 

c) Kampa katılan sporcularla ilgili her türlü sosyal ve istatistiki bilgileri tutmak, 
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ç) Milli Takım etkinliklerine teklif ettikleri sporcu listelerini gerekli süre içerisinde 

milli takım koordinatörlerine bildirmek, 

d) Çalıştırdıkları kategorideki sporcuların gerekli testlerini yaptırmak, milli takım  

koordinatörlerine bildirmek, 

e) Federasyonun izni ile basın mensuplarına milli takımlar ile ilgili bilgi vermek, 

f) Milli Takım etkinliklerinin bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde detaylı 

kamp/müsabaka raporunu milli takım koordinatörlerine vermek, 

g) Milli takımdaki sporcuların kulüp antrenörleri ile iletişim içerisinde olarak, 

sporcunun ildeki çalışma ve performans durumunu takip etmek, 

h) Sporcuların kamplara zamanında katılmaları hususunda gerekli tedbirleri almak, 

yazışmaları sporcunun okul veya işyeri izninde aksama olmayacak biçimde zamanında 

yapmak, 

ı) Sporcuların kampa geldikleri ilk gün gerekli kontrollerini yapmak, 

i) Davranışları ile kampın huzurunu ve düzenini bozan, performansı yada uzun süreli 

sakatlığı ile kamp çalışma programına adapte olamayan sporcular hakkında, kamp müdürü ile 

birlikte tutanak tutarak işlem başlatılmasını sağlamak üzere milli takım koordinatörlerine bilgi 

vermek, 

j) Kampta diyetisyen bulunmadığı durumlarda kamp müdürü ile birlikte yemek 

listesinin hazırlanmasında görüş bildirmek, 

k) Milli takım sporcuları ve kamplarla ilgili karteks ve takip dosyaları tutmak, 

federasyon tarafından gönderilen formları düzenli ve güncel olarak doldurmak, istenildiğinde 

milli takımlar koordinatörlerine birer örneğini vermek, 

l) Teknik Asbaşkan ve/veya milli takım koordinatörleri tarafından verilebilecek, 

çalıştırdıkları kategori ile ilgili diğer görevleri yapmaktır. 

Kamp Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 13 - (1) Kamp müdürü idari yönden federasyona, teknik yönden milli takım 

koordinatörlerine karşı sorumludur. Kamp müdürleri federasyon başkanı tarafından belirlenir. 

Kamp müdürü belirlenirken kampın yapıldığı ilden bir kişi olması tercih edilir.  

a) Kampla ilgili ön hazırlıkları yapmak, 

b) Kampın sağlıklı ve düzenli bir biçimde yürütülebilmesi için ilgililerle gerekli 

koordinasyonu sağlamak, 

c) Kamp ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak, 

ç) Teknik ekip tarafından hazırlanan kamp programının aksamadan yürütülebilmesi 

için gerekli tedbirleri almak, 

d) Teknik ekibin onayı ile  sporcuların serbest zamanlarında katılabilecekleri sosyal ve 

kültürel etkinlikler düzenlemek, 

e) Kampın günlük faaliyetlerini ve genel durumunu içeren raporunu, kampın bitimini 

takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde milli takım koordinatörleri aracılığıyla federasyona 

iletmek, 
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f) Kamp programına/disiplinine uymayan sporcu, teknik veya yardımcı ekip 

görevlilerini ikaz etmek, tekerrürü halinde bir rapor ile durumu milli takım koordinatörleri 

aracılığıyla federasyona bildirmek, 

g) Doping numunesi alımı için kampa gelen görevlilere teknik ekip ile birlikte 

yardımcı olmak, 

h)Doping, sağlık vb. faydalı konularda uzmanlar aracılığıyla sporculara bilgilendirme 

toplantıları yapılması için gerekli çalışmaları yapmak, 

ı) Kampta bulunanların günlük puantajlarını tutmak, 

i) Davranış, kılık ve kıyafeti ile sporculara örnek olmak, 

j) Federasyon başkanı tarafından verilebilecek diğer görevleri yapmaktır. 

Milli Takım Etkinliklerine Çağrılacak Sporcuların Seçilme Kriterleri 

MADDE 14 - (1) Milli Takımların her türlü etkinliklerine çağrılacak olan sporcuların 

belirtilen ölçütler içerisinde seçilmesinden teknik ekip sorumludur. Ayrıca belirtilen kriterleri 

taşımamasına rağmen, teknik ekip veya teknik kurul tarafından, geleceğe dönük olarak 

etkinliklerde bulunmasında fayda görülen sporcular da milli takım etkinliklerine 

çağrılabilirler. Teknik ekip etkinliklere katılmak üzere belirlediği sporcularla ilgili, “etkinlik 

teklif formu”nu (Ek-1) eksiksiz olarak doldurarak, bir dilekçe ekinde Milli Takımlar 

Koordinatörlerine gönderir. Milli Takım etkinliklerine çağrılacak sporcuların seçiminde 

aşağıdaki ölçütler esas alınır. 

(2) Türkiye Şampiyonalarında Derece Yapan Sporcuların Milli Takım 

Etkinliklerine Çağrılması; 

a) En son yapılan Türkiye Şampiyonasında sıkletinde ilk üç (1., 2., 3., 3.) dereceye 

girmiş sporcular, Milli Takım etkinliklerine direk çağrılabilirler.  

(3) Uluslararası Müsabakalarda Derece Yapan Sporcuların Milli Takım 

Etkinliklerine 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, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler, 

(4) Derece Yapamayan Sporcuların Milli Takım Etkinliklerine Çağrılması; 

a) En son yapılan Olimpiyat Oyunlarında sıkletinde yarışan sporcular, 

b) En son yapılan Dünya Şampiyonalarında sıkletinde yarışan sporcular, 

c) En son yapılan Avrupa Şampiyonalarında sıkletinde yarışan sporcular, 

ç) En son yapılan Akdeniz Oyunlarında sıkletinde yarışan sporcular, 

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

sıkletinde yarışan sporcular, 
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e) En son yapılan ve Olimpiyat Oyunları için puan veren müsabakalarda sıkletinde 

yarışan sporcular, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler. 

(5) Okul Sporları müsabakalarında derece yapan sporcuların Milli Takım 

Etkinliklerine Çağrılması; 

a) Okul Sporları Müsabakalarında ilgili kategoride ilk üç dereceye giren sporcular, 

Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler. 

(6) Türkiye Şampiyonalarında Yarışamayan Sporcuların Milli Takım 

Etkinliklerine Çağrılması; 

a) En son ilgili kategoride yapılan Türkiye Şampiyonasında yarışmayıp federasyon 

tarafından kabul edilmiş geçerli bir mazereti veya sağlık raporu bulunanlardan, bu maddenin 

birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, fıkrasında 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 arasından uygun görülenler, 

Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler. 

(7) Türkiye Şampiyonalarında Başka Kategorilerde Yarışan Sporcuların Milli 

Takım Etkinliklerine Çağrılması; 

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

kategorisindeki sıkletinde ilk üç dereceye giremeyip, başka kategoride sıkletinde ilk üç 

dereceye giren sporcular, Milli Takım etkinliklerine çağrılabilirler. 

(8) Milli Takım Etkinliklerine Kendi İmkânları İle Katılmak İsteyen Sporcuların 

Milli Takım Kamplarına Çağrılması; 

a) En son ve/veya bir önceki yıl ilgili kategoride yapılan Türkiye Şampiyonasında 

yarışmış olup, yukarıdaki ölçütleri taşıyan fakat federasyonun bütçe vb. kısıtlayıcı 

sebeplerden dolayı Milli Takım Etkinliklerine çağrılamayan sporcular, kendileri veya 

kulüpleri aracılığıyla ilgili dilekçeleri doldurmak suretiyle (Ek-2, Ek-3) federasyona 

başvururlar. Teknik ekibin görüşü ve teknik kurulun kararı ile Milli Takım etkinliklerine 

çağrılıp çağrılmamalarına karar verilir. 

(9) 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 Takımlara çağrılabilirler. 

 

Milli Takım Etkinliklerine Katılma Hakkı Kazanan Sporcuların Sıklet 

Değiştirmesi: 

MADDE 15 - (1) Milli Takım Etkinliklerine katılma hakkı bulunan sporcular, sezon 

içerisinde sıklet değiştirmek istediklerinde ilgili dilekçe (Ek-4) ile teknik ekibe başvururlar. 

Milli Takım Teknik Ekibinin uygun görüşü, Teknik Kurulun kararı ile sıklet değiştirebilirler 
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Herhangi Bir Sebeple Davet Edildikleri Milli Takım Etkinliğine Katılamayacak 

Olan Sporcular 

MADDE 16 - (1) Milli takım etkinliklerine davet edilen sporcular, herhangi bir 

sebepten dolayı etkinliğe katılamayacaklarsa bu durumu ilgili dilekçe (Ek-5) ile federasyona 

bildirirler. Dilekçe ekinde mazerete ilişkin her türlü belge, rapor vb. mazereti kanıtlayıcı evrak 

gönderilir.  

 

Milli Takım Etkinliklerine Katılma Hakkının Kaybedilmesi 

MADDE 17 - (1) Milli Takım Etkinliklerine çağrılan sporcular, aşağıda belirtilen 

durumlarda Milli Takımlara katılma haklarını süreli veya süresiz kaybedebilirler. Bu 

durumlarda gerekçeler Federasyona ilgili dilekçe (Ek-6) ile bildirilip onaylatıldıktan sonra 

kendilerine ve kulüplerine gerekli tebligatlar yapılır. Savunmaları alınan tarafların durumu 

Disiplin Kurulunda görüşüldükten sonra kesin karar verilir. Karar, taraflara bildirilir. 

a) Milli Takım etkinliklerine geçerli mazereti olmadan katılmayan sporcular, 

b) Milli Takım etkinliklerini mazeretsiz olarak terk eden sporcular, 

c) Milli Takım etkinliklerinde federasyon yetkilileri, teknik ekip, sporcu, masör, sağlık 

personeli, spor elemanları, kamp görevlilerine saygısızlık yapan, kavga eden sporcular, 

ç) Milli Takım etkinliklerinde yasaklı madde ve doping içeren ilaçlar, uyuşturucu, 

alkol, içki vb. madde kullanan sporcular,  

d) Milli Takım etkinliklerine istenilen kiloda katılmayan/katılamayan sporcular, 

e) Milli Takım etkinliklerinde yeterli bulunmayan sporcular, 

f) Milli Takım Teknik ekibini yanıltıcı davranışlarda bulunanlar, 

g) Milli Takım Teknik ekibine sahte belge ve beyanda bulunanlar, 

h) Milli Takımın düzenini bozan, disiplinsizlik yapan sporcular etkinliklerden 

uzaklaştırılır  

Bölgesel Milli Takım Kamplarının Açılması 

MADDE 18 - (1) Bölgesel Milli Takım Kampı açma talebi, kulübün antetli kağıdına 

yazılmış ve kulüp yetkilisi tarafından imzalanarak, mühürlenmiş bir üst yazı ekinde; 

bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmuş olan katılımcı listesi (Ek-7) ve kamp 

çalışma programının (Ek-8) Federasyona iletilmesi ile gerçekleştirilir. Belirtilen usul dışında 

yapılan talepler değerlendirmeye alınmaz. Kamp, Federasyonun onayından sonra geçerli olur. 

(2) Kampa katılacak sporcularının seçilmesinden kulüp sorumludur. Ancak belirlenen 

sporcuların, bu talimatın 14. maddesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 9. fıkralarında belirtilen kriterlere 

sahip olmaları gerekmektedir. 

(3)Belirtilen kriterleri taşımamakla birlikte, kulüp tarafından gelecek vaat 

ettiği/başarılı olacağı düşünülen sporcular da kampa çağrılabilirler. Ancak bu durumdaki 

sporcular teknik kurulun uygun görmesi halinde kampa katılabilirler. 

(4) Kamp için belirlenen kriterlere uygun sporcular, kampı talep eden kulübün kendi 

sporcuları veya istenirse başka kulüp sporcuları da olabilirler. Ancak başka kulüp 



10 

 

sporcularının kampa alınması sporcunun kendi kulübünün izni (Ek-11) ile olabilir. Kampı 

açacak kulüp, kamp talep formuna ek olarak izin belgesini federasyona göndermelidir. 

(5) Bölgesel Milli Takım Kampının bitimini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde 

kulüp; sporcu devam çizelgesi (Ek-9) ile kamp raporunu (Ek-10) eksiksiz olarak 

düzenleyerek federasyona iletmek zorundadır.Belirtilen formlar federasyona zamanında 

ulaştırılmadığında ilgili kulübün yeni bir kamp açmasına izin verilmeyebilir. 

(6) Kampların tüm sorumluluğu kampı açan kulüpte olmasına karşılık federasyon 

istediği zamanda kampları denetleyebilir. Yapılan kontrol ve/veya denetimde kampta olduğu 

bildirilen sporcu, antrenör veya kamp müdürünün geçerli bir mazeretleri olmaksızın kampta 

bulunmadığının yada kamp çalışma programına uyulmadığının tespiti halinde kulüp yazılı 

olarak ikaz edilir. Söz konusu durumların tekerrürü halinde ilgili kulübe bir daha Bölgesel 

Milli Takım kampı açma onayı verilmez. 

(7) Bölgesel Milli Takım Kamplarında bulunan sporcular, milli takım etkinlikleri için 

davet aldıklarında, doğrudan milli takım etkinliklerine katılmak zorundadırlar. Bu durumdaki 

sporcular sporcu devam çizelgesinde (Ek-9) ve kamp raporunda (Ek-10) belirtilirler. 

(8) Bölgesel Milli Takım Kamplarında bulunan sporcuların sakatlık, hastalık, mazeret 

vb. izinli oldukları durumlar sporcu devam çizelgesinde (Ek-9) ve kamp raporunda (Ek-10) 

belirtilir. 

(9) Bölgesel Milli Takım Kampında görev alacak olan antrenörlerin vizeli olmaları ve 

kamplarda kamp müdürünün görevlendirilmesi zorunludur. 

(10) Bölgesel Milli Takım Kamplarının tüm masrafları kampı açacak olan kulüp 

tarafından karşılanır. 

Seçme Müsabakaları 

MADDE 19 - (1) Gerekli durumlarda, ilgili kategoride görevli teknik ekibin görüşü, 

teknik kurulun kararı ve Teknik Asbaşkanın onayı ile seçme müsabakası yapılabilir. 

Seçmelere katılacak sporcu ölçütleri ilgili tabloda (Ek-1) detaylı olarak belirtilmelidir. 

Yurtdışı Temsili 

MADDE 20 - (1) Ülkemizi Uluslararası yarışmalarda, ortak çalışma kamplarında 

temsil edecek Milli Takım Kafilesi 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) Aldığı sorumluluğun ve Ülke temsilinin bilincinde olmak,  

f) Kafileden izinsiz ayrılmamak, 

g) Herhangi bir problem olduğunda kafiledeki yetkililere bildirmek, çözülemezse 

Federasyona bildirmek, 
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(h) Federasyon tarafından bildirilen diğer kurallara uymak, 

(2) Aksi davranışlar içinde bulunan belirlendiğinde Disiplin Kuruluna sevk edilerek 

sonuç belli olana kadar görevlerinden uzaklaştırılırlar. 

 

Teknik Kurul Toplantıları 

MADDE 21 - (1) Teknik Kurul, gerek duyulduğunda federasyon başkanının ve/veya 

teknik asbaşkanın çağrısı üzerine toplanır. Gerekli görmesi halinde, Başkan ve/veya teknik 

asbaşkan’ın 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. 

Evrakların Muhafazası ve Raporlama 

MADDE 22 - (1)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 yılın sonunda detaylandırılmış genel değerlendirme raporunu 

federasyona sunar. 

d) Teknik Kurul karar defteri, yazman üye tarafından tüm etkinliklere getirilir, alınan 

kararlar yazman tarafından karar defterine yazılarak, imza altına alınır. Defterin 

saklanmasından yazman sorumludur. 

(2) Herhangi bir soruna karşı defterdeki bilgiler elektronik ortamda da kayıt altına 

alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Talimatta Yer Almayan Konular 

MADDE 23 - (1) Bu Talimatta yer almayan hükümlerle ilgili kararı Yönetim Kurulu 

verir. 

Yürürlükten Kaldırma 

MADDE 24 – (1) Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu 

konuda yayımladığı talimat ve ekleri yürürlükten kalkar. 

Yürürlük 

MADDE  25 - (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlandığı 

tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 26 - (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Judo Federasyonu Başkanı yürütür. 


