
                                                                                                                                                       

 

TÜRKĠYE JUDO FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

GÖZLEMCĠ TALĠMATI 

                                                       

 

                                                          BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

             Genel Hükümler 

  Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; judo müsabakalarında organizasyon 

sorumluluğunu üstlenmiş kurullar adına görev alacak gözlemcinin bu unvanı kazanması, 

sorumlulukları, yetkileri ve görevlendirme esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Erkek ve Bayan Türkiye Şampiyonaları, Türkiye ligleri, 

uluslararası müsabakalar ve Federasyon faaliyetleri ile yerel lig müsabakalarında görev 

yapacak gözlemciler ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1)Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9. maddesi ile 26 Ocak 2007 tarihli ve 26415 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Talimatta yer alan; 

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür  : Spor Genel Müdürünü, 

Tahkim Kurulu  : Federasyon ile kulüpler, sporcular, hakemler, teknik direktör 

ve  antrenörler; kulüpler ile teknik direktörler, antrenörler ve sporcular; kulüpler ile kulüpler 

arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyonlarca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu 

kararlarını, ilgililerin itirazı üzerine inceleyerek kesin karar veren Genel Müdürlük 

bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu, 

Federasyon   : Türkiye Judo Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı   : Türkiye Judo  Federasyonu Başkanını, 

İl Müdürlüğü               :Gençlik hizmetleri ve  Spor İl Müdürlüğünü, 

Gözlemci   : Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda saha içi ve 

dışı olayların denetimi ile  hakemlerin değerlendirilmesinde görevlendirilen kişiyi, 

 ifade eder. 

 

 

 



                                                                                                                                                       

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Gözlemci 

Madde 5- (1) Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen yarışmalar gözlemciler 

tarafından denetlenir.  

(2) Gözlemciler; uluslararası müsabakalarda derece yapan, en az 25 kez milli olup  

faal sporculuğu bırakmış şahıslar ile  ulusal ve uluslararası hakemler arasından Federasyonca 

belirlenir.  

 (3) Gözlemciler göreve başlamadan önce Taahhütname imzalayarak Federasyona 

teslim ederler. (Ek-3 Form) 

Gözlemcilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 6-(1) Gözlemcilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:  

a) Müsabaka ve müsabaka ile ilgili her türlü yan faaliyetin, uluslararası oyun kuralları, 

talimatlar ve reglamana uygun yürütülmesini sağlar.  

b) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin teknik bilgisi, fizik kondisyonu ve 

müsabakaya hakimiyeti hakkında form düzenler. (EK-1 Form), 

c) Federasyon tarafından tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden; 

müsabakanın yönetimini, sporcu ve idarecilerin hareketlerini, yarışma içi ve dışı olayları takip 

ve tespit edip, buna göre rapor hazırlar. (EK-2 Form). 

(2)  Gözlemciler, raporlarını yarışmaların bitimini takip eden 7 gün içerisinde Federasyona 

gönderir.  

(3) Gözlemci müsabaka esnasında, salon içerisinde istediği yerde oturabilir. 

(4) Gözlemci, hakem ve Teknik kurul toplantılarına katılmak, müsabakanın 

oynanacağı salonda bulunmak ve Federasyonun Genel Talimatlarını uygulamak zorundadır.

 (5) Gözlemciler, görevleri nedeniyle yarışma sırasında diğer görevlilere ve sporculara 

hiçbir şekilde müdahale edemezler.  

(6) Gözlemcinin görev süresi, hakem ve Teknik Kurul toplantısıyla başlar. 

(7) Gözlemcinin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın bitiminden sonra, 

hakemlerin salondan ayrılmaları ile biter. 

 

Kamu Görevlisi Sayılma 

Madde 7- (1)Gözlemciler, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi gereğince, görevleri sırasında kamu 

görevlisi sayılırlar. Ceza kanunlarının uygulanması bakımından bunların işledikleri suçlarla 

bunlara karşı işlenen suçlar da Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.  

 

Gözlemcilik Görevine Son Verilmesi 

Madde 8-(1) Gözlemcilik görevi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda 

kendiliğinden son bulur: 

a) Müsabaka cetveli veya Hakem Gözlem Formunu gerçek dışı doldurmak, 



                                                                                                                                                       

b) Federasyon veya ilgili kurulları ile hakemler, gözlemciler ve takımlar aleyhinde, 

yazılı veya görsel basında, internet sitelerinde yazı veya görüntü ile propaganda yapmak, 

c) Mazeretsiz göreve gitmemek, 

ç) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış olmak, 

d) Judo şubesi olan herhangi bir kulüpte idarecilik, oyunculuk veya antrenörlük 

görevlerinde bulunmak veya başlamak, 

e) Aktif hakemliğe dönmek, 

f) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya Federasyon disiplin kurulunca 

son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almak, 

g) Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapmak. 

(2) Her hangi bir nedenle görevine son verilen gözlemci, en az iki sezon görev alamaz. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                                              Son Hükümler 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Madde 9- (1)Bu Talimatta yer almayan herhangi bir hususta karar alma ve 

yorumlama yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. 

  

Yürürlük 

Madde 10- (1) Bu Talimat, Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 11- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 

 

                 

 

 

 

                                        

 

 

 



                                                                                                                                                       

 HAKEM DEĞERLENDĠRME FORMU                                           

 ADI-

SOYADI 

KATEGORĠSĠ ĠLĠ TEKNĠK 

BĠLGĠSĠ 

FĠZĠK 

KONDĠSYONU 

MÜSABAKA 

HAKĠMĠYETĠ 

TOPLAM 

PUAN 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

 

Değerlendirme Notu: 

1. Çok zayıf 

2. Zayıf 

3. Orta 

4. Ġyi 

5. Mükemmel 

 (Hakem sayısının fazla olması halinde , başka bir forma geçiniz) 



                                                                                                                                                       

       EK-2 

          MÜSABAKA GÖZLEMCĠ RAPORU  

…./…./20… - …./…. 20… tarihleri arasında  ……………………..ili/ilçesinde  

düzenlenen ………………………………………………………….müsabakası gözlemci 

raporu aĢağıda sunulmuĢtur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. 

                                                         Gözlemci Adı-Soyadı : 

                                                          Ġ m z a                         :  

  EVET HAYIR 

1 Müsabaka reglemana  uygun Ģekilde yapılmıĢtır   

2 Müsabaka salonu zamanında hazırlanmıĢtır.   

3 Müsabaka salonunda antrenman salonu vardır.    

4 Salonun fiziki Ģartları yeterlidir   

5 Müsabakalar zamanında baĢlamıĢtır.    

6 Sağlık ekibi (Doktor-Ambülans) vardır.    

7 Yeterli güvenlik önlemleri alınmıĢtır.    

8 Sporcu,Antrenör ve Hakemlerin kıyafetleri uygundur.     

9 Teknik kurul toplantısı yapılmıĢtır.   

10 Hakem kurulu toplantısı yapılmıĢtır.    

11 AçılıĢ seremonisi yapılmıĢtır.   

 

(Yukarıdaki  maddelerden herhangi birine HAYIR cevabı vermeniz durumunda, 

nedenlerini ve detaylarını maddeler halinde ayrı bir kağıda sıralayınız.) 

A- Müsabakalar başlamadan önce herhangi bir olay meydana gelmiş midir? Gelmiş ise 

olayın çıkış nedeni ve olaya karışanlar hakkında detaylı bilgi ve belgeler nelerdir? 

B- Federasyon ve salon görevlileri, görevlerini yerine getirirken herhangi bir müdahaleyle 

karşılaşmışlar mıdır? Müdahale olmuş ise olayın boyutu ve karışanlar hakkında detay 

bilgi ve belgeler nelerdir? 

C- Madalya veya açılış töreni sırasında herhangi bir olay meydana gelmiş midir? Olay 

çıkmış ise karışanlar hakkında detay bilgiler nelerdir? 

D- Tribünlerde bulunan seyirci ile; Federasyon görevlisi, Hakem, Kulüp Yöneticisi, 

Antrenör ve Sporcular  arasında  herhangi bir olay meydana gelmiş midir? Meydana 

gelen olay/olayların içeriği ve karışan şahısların kimlikleri nelerdir? 



                                                                                                                                                       

E- Federasyon görevlisi, Hakem, Kulüp Yöneticisi, Antrenör ve Sporcular arasında 

herhangi bir olay meydana gelmiş midir? Meydana gelen olay/olayların içeriği ve 

karışan şahısların kimlikleri nelerdir? 

 

 

 

F- Federasyon Başkanı ve Yönetim kurulu üyelerine, Kulüp Yöneticilerine, 

Hakemlere,Antrenörlere ve sporculara yönelik sözlü ve fiziki tacizde bulunulup, çirkin 

tezahürat yapılmış mıdır. Yapılmış ise yapanlar hakkında detay bilgiler nelerdir?  

G- Tribünlerde bulunan sporcular tarafından; Hakemlere, İdarecilere, rakip sporculara 

yönelik sözlü ve fiziki tacizde bulunulup, çirkin tezahürat yapılmış mıdır? Yapılmış ise 

yapanlar hakkında detay bilgiler nelerdir?  

(Yukarıda yer alan hususların cevapları ayrı bir kağıda Ģıkları verilmek suretiyle 

yazılacaktır.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

                                                  

                                                        

 



                                                                                                                                                       

TAAHHÜTNAME 

 

İşbu Taahhütname, Türkiye Judo  Federasyonu  tarafından GÖZLEMCİ  kadrosuna kabul 

edildiğim takdirde ve kadroda kaldığım sürece ;  

 

a) Türkiye Judo   Federasyonu  Ana Statüsüne, Talimatlara ve diğer düzenleyici kurallara 

uygun olarak görevimi ifa edeceğimi,  

 

b) Türkiye Judo  Federasyonunun tarafıma görev verip vermemek, görevin yeri veya görevin 

kategorisini belirlemek ve değiştirmek hususunda mutlak takdir hakkına sahip  

olduğunu, bu konuları peşinen kabul ettiğimi ve her hangi bir itirazda bulunmayacağımı,  

 

c) GÖZLEMCİ olarak görevim nedeniyle, doğacak tüm uyuşmazlık veya ihtilafların nihai 

çözüm yerinin Tahkim Kurulu olduğunu, bu nihai kararlara karşı idari ve adli yargı 

mercilerine başvurmayacağımı, 

  

ç) Görevim nedeniyle edindiğim, öğrendiğim veya vakıf olduğum olay, beyan ve bilgileri 

süresiz olarak koruma altında tutmayı, Türkiye Judo Federasyonu yetkilileri ve yetkili 

kurulları dışında, basın dahil üçüncü kişilere açıklamayacağımı, 

  

d) Görevimi kötüye kullanmayacağımı, iş ahlakına uygun hareket edeceğimi, 

e) Bu taahhütnamede yer alan yükümlülüklere aykırı hareket etmem nedeniyle tarafıma 

disiplin cezalarının uygulanabileceğini veya kadro dışı bırakılabileceğimi ve  Türkiye Judo 

Federasyonu’nun bu nedenle maruz kalabileceği bilcümle zarar ve ziyandan sorumlu 

olacağımı, 

kabul ve taahhüt ederim.  

Yukarıdaki hususları teyiden,  bu taahhütname tarafımca aşağıdaki tarihte, tek (1) nüsha 

olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

 Gözlemci:  

 İsim  : ________________ 

Tarih : …./…/20.. 

İmza  : 


