
     TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU 
FAAL SPORCULUĞU, ANTRENÖRLÜĞÜ VE HAKEMLİĞİ BIRAKMA 

 TÖRENLERİ HAKKINDA TALİMAT 

I. GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve  Kapsam 
Madde 1-Bu talimatın amacı ; sporcular, antrenörler ve ulusal ve uluslararası 

hakemlerin faal görevlerinin sona ermesi halinde tören düzenlenmesi ve bu törenin 
şartlarının belirlenmesidir.  

Dayanak 
Madde 2- Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, ile 26 Ocak 2007 tarihli ve 26415 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Judo Federasyonu Ana 
Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kapsam 
Madde 3-Talimat, Türkiye Judo Federasyonu bünyesinde, hakem, antrenör ve 

sporcu olarak görev yapmış olan şahısların, aktif görevlerini son erdirmeleri 
durumunda kendileri hakkında düzenlenecek olan törenlerin usul ve esaslarını kapsar. 

Tanımlar  
Madde 4-Bu Talimatta; 
Genel Müdürlük     : Spor Genel Müdürlüğünü,  

 Genel Müdür       : Spor Genel Müdürünü,  
Federasyon  :Türkiye Judo  Federasyonunu, 
Federasyon Başkanı  :Türkiye Judo  Federasyonu Başkanını, 
İl Müdürlüğü  : Spor İl Müdürlüğünü,  
Faal Sporcu :Judo  branşında, lisanslı olarak Türkiye Judo 

Federasyonunca düzenlenen veya iştirak edinilen 
resmi yarışmalara katılıp yarışanları, 

Faal Hakem :Türkiye Judo Federasyonunca düzenlenen 
müsabakaları yönetenleri, 

Faal Antrenörler : Türkiye Judo  Federasyonunca düzenlenen eğitim 
programlarına katılıp, aldığı belge ile sporcu 
yetiştirenleri, 

Resmi Müsabakalar :Federasyon ve Spor İl Müdürlüklerinin yıllık faaliyet 
programında yer alan müsabakaları, 
ifade eder. 



II. ESAS HÜKÜMLER

Başvurma  Şekli 
     Madde 5-Faal sporculuğunu, antrenörlüğünü ve hakemliğini sona erdirmek 

isteyen ve bu talimatın 7 nci maddesinde belirlenen şartları taşıyan sporcu, antrenör 
ve hakemler, dilekçe ile Federasyona başvurur. (Ek-1 Form) 

Federasyon; dilekçeyi inceleyerek başvuruyu yerinde görür ise,  Yönetim 
kurulu kararı alınarak gerekli tören izni verilir. Faal görevi bırakma töreni tarihi ile 
sporcu, antrenör ve hakem’in en son iştirak ettiği resmi yarışma tarihi arasında iki 
yıldan fazla fark olamaz. 

Törenler 
Madde 6-Faal sporculuğu, antrenörlüğü ve hakemliği bırakma törenine hak 

kazananlar için gerekli tedbirler aşağıdaki şekilde alınır; 
a) Törene hak kazananlar için Türkiye Şampiyonası veya Yurt içi ulusal

yarışmalarından birinde tören düzenlenir.
b) Düzenlenecek törenin tarihi ilgili kişiye bir yazı ile bildirilir.
c) Tören sırasında mükâfatlar, yarışmada hazır bulunan en üst kademeli yönetici

tarafından verilir.

 Bunların dışında, resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslar dilerlerse kendi adlarına her 
türlü hediye verebilirler. 

Tören Şartları 
Madde 7- Törene hak kazanmak için aşağıda belirtilen şartlardan en az 

birine sahip olmak gereklidir; 
a) Bütün kategorilerde toplam en az; 25 defa milli veya 5 defa Türkiye

Şampiyonu olmak.
b) Herhangi bir kategoride en az bir defa milli olduktan sonra yarışmalara girmesi

sıhhi kurul raporu ile sakıncalı  görülenler.
c) Olimpiyat, Dünya, Avrupa Şampiyonalarından birinde ilk üç dereceye girmek.
d) Antrenör olarak en az 25 yıl süreyle ara vermeden görev yapmış olmak.
e) Hakem olarak en az 25 yıl süreyle ara vermeden görev yapmış olmak.

Tören Sonuçları 
Madde 8-Hakkında faal sporculuğu, antrenörlüğü ve hakemliği bırakma töreni 

yapılan şahısların lisansları tekrar vize edilmez ve bir daha kendi alanlarında resmi 
yarışmalara katılamazlar. 

Tören Hakkı Elde Edememe 
Madde 9-Aşağıda belirtilen cezalardan birini veya birkaçını alanlar, bu 

Talimatta belirtilen sportif şartları taşısalar dahi, tören hakkı elde edemezler. 
a) Faal olduğu dönemde bir defada 6 aydan fazla veya toplam bir yılı geçen

yarışmadan men cezası alanlar.
b) Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olanlar.



Müktesep Haklar 
Madde 10 - Bu talimatın yürürlük tarihinden önce, Talimat hükümlerine göre 

tören hakkı elde etme durumunda olan ve haklarında tören yapılmamış olanlar için, 
bir defaya mahsus olmak üzere talimatın yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde 
müracaat ederek hak kazandığı Federasyonca onaylananlara, aynı işlemler 
yapılacaktır. 

Yürürlük 
Madde 11- Bu Talimat yayımı  tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 12- Bu Talimatı Türkiye Judo   Federasyonu Başkanı yürütür. 
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Yukarıdaki bilgilerin tarafıma ait olduğunu ve doğruluğunu kabul ederim. 
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