
 

 

 

TÜRKİYE 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı; Lig Kurulunun oluşması, görev ve yetkilerinin belirlenmesi ile 

Türkiye Judo Liglerinde yer alan kulüpler arasında yapılacak judo lig müsabakalarını, müsabaka 

sonuçlarının tescilini ve bu faaliyetlerin Türkiye Judo Federasyonunun kurallarına uygun olarak 

yönetilmesi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1)Türkiye Judo Liglerinde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel 

müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve 

kulüp mensuplarının, yöneticilerin, hakem, sporcu, antrenör ve diğer ilgililerin uyması gereken 

kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 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 yayımlanarak yürürlüğe giren, Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmeliğin hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4-  (1) Bu Talimatta geçen; 

Bakanlık   : Gençlik Spor Bakanlığını, 

Bakan    : Gençlik ve Spor Bakanını 

Genel Müdürlük  : Spor Genel Müdürlüğü’nü,  

Genel Müdür   : Spor Genel Müdürünü, 

Federasyon   : Türkiye Judo Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı  : Türkiye Judo Federasyonu Başkanını, 

Yönetim Kurulu  : Türkiye Judo Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Lig Kurulu   : Federasyon tarafından düzenlenecek ligler ile ilgili uygulanacak 

usulleri, belirlemek amacıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az 5 (beş) kişiden oluşan 

kurulu,  

EJU    : Avrupa Judo Birliğini, 

IJF    : Uluslararası Judo Federasyonunu, 

İl Müdürlüğü   : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Müdürü   : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü, 

Judo Ligleri   : Türkiye’de düzenlenen ulusal ve bölgesel tüm judo liglerini, 

Süper Lig   : Türkiye Büyükler Süper Judo Ligini,  

Birinci Lig   : Türkiye Büyükler 1. Judo Ligini, 

Ümitler Ligi   : Türkiye Ümitler Judo 1. ve 2. Ligini, 

Kulüp    : Genel Müdürlük tarafından Judo branşında tescili yapılmış olan spor 

kulüplerini, ifade eder. 

      

 



 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Lig Kurulunun Yapısı 

Madde 5- (1) Lig Kurulu, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından atanan en az 5 (beş) üyeden 

oluşur. Lig Kurulunun görev süresi, atanmalarından itibaren Yönetim Kurulunun görev süresi 

kadardır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Lig Kurulunda değişiklik yapabilir. Lig 

Kurulunun Federasyona bildireceği kararlar, tavsiye/teklif niteliğindedir. Lig Kurulu 

faaliyetlerinden ve yapacağı iş ve işlemlerden dolayı Yönetim Kuruluna bağlı ve sorumludur.  

 

Lig Kurulunun Görev Dağılımları 

Madde 6- (1) Lig Kurulu kendi içerisinde; 

a) 1 (bir) Başkan, 

b) 1 (bir) Genel Sekreter (sekretarya) 

c) Müsabaka organizasyonu ve Federasyonun diğer kurulları ile koordinasyon sağlayacak en az                  

3 (üç) kişiden oluşacak şekilde yapılandırılır. 

Lig Kurulunun Görev ve Sorumlulukları 

Madde 7- (1) Lig Kurulunun görevi, Federasyona sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda 

tavsiye kararları almaktır. 

1- Ligleri tanımlamak, statüsünü belirlemek, 

2- Her yıl lig sezonu başlamadan önce o yıl liglerde uygulanacak Lig Talimatının hazırlanması, 

3- Lig terfi müsabakalarının usul ve esaslarının belirlenmesi,  

4- Liglerle ilgili ihtilaflı konularda Federasyona bilgi verilmesi, görüş bildirilmesi,  

5- Liglerin tüm faaliyetlerinin yapılması,  

6- Liglere katılım koşullarının belirlenmesi, 

7- Her Lig müsabakaları ve Lig terfileri öncesinde reglamanlarının hazırlanması,  

8- Uluslararası müsabakalara katılacak Lig Takımlarının takibinin yapılması ve Federasyon ile 

koordinasyonlarını sağlanması, 

9- Liglere eklenecek takımların belirlenmesi,  

10- Liglere yükselecek takım sayılarının belirlenmesi,  

11- Liglerdeki düşecek takım sayılarının belirlenmesi, 

12- Liglerdeki uygulanacak etap sayılarının belirlenmesi, 

13- Liglerin yeri ve tarihlerinin belirlenmesi, 

14- Liglerdeki uygulanacak takım sayılarının belirlenmesi,  

15- Liglerdeki uygulanacak harcırah ödemesi yapılacak sayıların belirlenmesi,  

16- Liglerdeki uygulanacak yaş durumlarının belirlenmesi,  

17- Liglerde uygulanacak puanlama ve derecelendirme kriterlerinin belirlenmesi, 

18- Liglerdeki uygulanacak sıkletlerin belirlenmesi,  

19- Liglerde uygulanacak sıklet tartı toleranslarının belirlenmesi, 

20- Liglerdeki yarışacak sporcu niteliklerinin ve sayılarının belirlenmesi, 

21- Liglerdeki uygulanacak yabancı uyruklu sporcu niteliklerinin ve sayılarının belirlenmesi, 

22- Liglerdeki uygulanacak kiralık sporcu niteliklerinin ve sayılarının belirlenmesi, 

23- Uluslararası müsabakalara katılacak lig takımlarının takibinin yapılarak ve Federasyon ile 

koordinasyonlarını sağlanması, 

24- Federasyonun diğer kurulları ile işbirliği içerisinde olunması,  

25- Kendi içinde aldığı kararları Lig Kurulu Karar defterine yazarak imzalanması,  

26- Aldığı kararların Federasyona bildirilmesidir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Liglerin Kurulması 

Madde 8- (1) Ligler, Lig Kurulu tarafından teklif edilerek Federasyon tarafından kabul edilen 

sayıdaki spor kulübünün belirlenen kategorilerinde bay ve/veya bayan takımlardan oluşur. Yeni 

kurulacak Ligler ile ilgili esas ve usuller Liglerin başlamasından en az 30 (otuz) gün önceden Lig 

Kurulunun teklifi, Federasyonun onayıyla belirlenir. Ligler bay ve bayanlarda ayrı ayrı olmak 

kaydıyla; 

a)Büyükler Ligi (Süper Lig ve 1. Lig): Belirlenen sayıdaki spor kulübünün 17 yaş ve üzeri 

sporcuların yer aldığı bay veya bayan takımlarının oluşturduğu ligler, 

b)Ümitler Ligi (1. ve 2. Lig): Belirlenen sayıdaki spor kulübünün 14-17 yaş guruplarında                     

(bay-bayan) takımlarının oluşturduğu liglerinden oluşmaktadır.  

c)Bölgesel Ligler: Federasyon tarafından belirlenen bölgelerde yapılacak lig müsabakalarından 

oluşmaktadır. 

 

Madde 9- (1) Liglerde Uygulanacak Esaslar 

Liglerde uygulanacak esas ve usuller Liglerin başlamasından en az 30 (otuz) gün önceden Lig 

Kurulunun teklifi, Federasyonun onayıyla belirlenir, bunlar; 

1- Yeni Liglerin oluşturulması, mevcut liglerden uygun görülenlerin kaldırılması, 

2- Herhangi bir nedenle ligde yer alacak takımların sayısında azalma olduğu takdirde, ligde 

yarışacak takımların sayısının belirlenmesi,  

3- Liglerin sezonunun belirlenmesi,  

4- Lig devrelerinin belirlenmesi, 

5- Lig terfi müsabakalarının usul ve esaslarının belirlenmesi, 

6- Liglerde ve terfi müsabakalarında uygulanacak kura sisteminin belirlenmesi, 

7- Liglerin isim hakkının Federasyon tarafından belirlenen sponsorlara verilmesi durumunda lig 

isimlerinin değiştirilmesi, 

8- Yeni açılan, isim değiştiren vb. Judo sporunun gelişimine fayda sağlayacak etkenlerin olduğu 

düşünülen kulüplerin ve/veya lige katılmak isteyen kulüplerin liglere katılabilmesinin kararının 

verilmesi, 

9- Liglere eklenecek takımların belirlenmesi,  

10- Liglere yükselecek takım sayılarının belirlenmesi,  

11- Liglerdeki düşecek takım sayılarının belirlenmesi, 

12- Liglerdeki uygulanacak etap sayılarının belirlenmesi, 

13- Liglerin yeri ve tarihlerinin belirlenmesi, 

14- Liglerdeki uygulanacak takım sayılarının belirlenmesi,  

15- Liglerdeki uygulanacak harcırah ödemesi yapılacak sayıların belirlenmesi,  

16- Liglerdeki uygulanacak yaş durumlarının belirlenmesi,  

17- Liglerdeki uygulanacak sıkletlerin belirlenmesi,  

18- Liglerdeki müsabaka sürelerinin belirlenmesi, 

19- Liglerdeki sporcu sayılarının belirlenmesi, 

20- Liglerdeki uygulanacak yabancı uyruklu sporcu sayılarının belirlenmesi, 

21- Liglerde uygulanacak Kyu/Dan derecelerinin belirlenmesi, 

22- Liglerdeki uygulanacak kiralık sporcu sayılarının belirlenmesi,  

23- Gerektiğinde reglaman dahil her türlü değişikliğin yapılması, 

24- Uluslararası müsabakalara katılacak lig takımlarının takibinin yapılarak ve Federasyon ile 

koordinasyonlarını sağlanması, 

 

 

 



 

Madde 10- (1) Liglerde Yarışabilme 
Kulüpler ligde yarışabilmek için; 

a) Kulüplerini temsil edecek yönetici, antrenör ve sporcularına Lig Kartı ve Lig Lisansı (EK 1) 

çıkarmak,  

b) Federasyon tarafından liglerin başlama sezonuna en az 30 (otuz) gün önce bildirilebilecek olan 

Lig katılım payını yatırmak ve dekontunu ibra etmek, 

c) Lig katılım taahhütnamesini (EK 2) eksiksiz doldurarak Federasyona iletmek zorundadır. 

 

Lig kartı çıkartılması  

Madde 11- (1) Kulüpler her yarışma sezonu için ayrı ayrı olmak kaydıyla liglerde kulüplerini temsil 

edecek yöneticilerine, antrenörlerine Lig Kartı çıkartmak zorundadır. Lig Kartı numaraları kartın 

çıkarıldığı kişinin T.C Kimlik No’su olacaktır. Lig kartı ücretleri Federasyon tarafından Liglerin 

başlama sezonuna en az 30 (otuz) gün önce bildirilir. 

 

Yöneticiler İçin Lig Kartı Çıkartılması:  

Kulübü Liglerde temsil etmek için görevlendirilen Yöneticilerin Lig Kartını çıkartılması için; 

a) Görevlendirilecek Yöneticilerin Lig Kartı başvuru listesinde (EK 3) bildirilmesi, 

b) Kulüp karar defterinde Ligler için yetkilendirildiğini bildirir kararın fotokopisi, 

c) Kimlik fotokopisi, 

ç)  İkişer adet vesikalık fotoğrafı, 

d) Lig Kartı ücretinin yatırıp dekontunu ibraz etmeleri gerekmektedir, 

 

Antrenörler İçin Lig Kartı Çıkartılması:  

Kulüpler, Liglerde kendilerini temsil etmek için görevlendirilen Antrenörlerinin Lig Kartı 

çıkartabilmek için; 

a) Görevlendirilecek Antrenörlerin Lig Kartı Başvuru Listesinde bildirilmesi, 

b) Antrenör belgesinin fotokopisini (Süper Lig ve 1. Lig için en az 2. Kademe, Ümitler 1. ve 2. Ligi 

için en az 1. Kademe antrenör belgesi ), 

c) Lig sezonu içerisinde geçerli olan antrenör vizesini, 

ç)   Kimlik Fotokopisi, 

d) İkişer adet vesikalık fotoğrafını, 

e) Lig Kartı ücretinin yatırıp dekontunu ibraz etmeleri gerekmektedir, 
  

Madde 12- (1) Lig Lisansı Çıkartılması 

Kulüpler, her yarışma sezonu için ayrı ayrı olmak kaydıyla liglerde kulüplerini temsil edecek kulüp 

sporcularına, kiralayacakları sporcularına, yabancı uyruklu sporcularına Lig Lisansı çıkartmak 

zorundadır. Lig Lisansı numaraları kartın çıkarıldığı kişinin T.C Kimlik No’su olacaktır. Yabancı 

uyruklu sporcuların Lig Lisans No’su pasaport numarası olacaktır. Lig Lisansı ücretleri Federasyon 

tarafından Liglerin başlama sezonuna en az 30 (otuz) gün önce bildirilir. 

 

Kulüp Sporcularına Lig Lisansı Çıkartılması: 

Sporcular Lig Sezonu içinde sadece bir Kulüp adına Lig Lisansı çıkartarak Lig müsabakalarına 

katılabilir. Kulüpler liglerde kendilerini temsil edecek sporcularının Lig Lisansını çıkartmak için; 

a) Kulüp adına yarışacak sporcularının Lig Lisansı başvuru listesinde bildirilmesi, 

b) Kulüp adına İl Müdürlükleri tarafından çıkarılmış, yarışacakları sezon için vizeli sporcu 

lisanslarının fotokopisi, 

c) Kimlik fotokopisi, 

ç)  İkişer adet vesikalık fotoğrafı, 

d) Yeterli derecede Judo Kyu/Dan Belgesi fotokopisi, 

e) Lig Lisans ücretinin yatırıp dekontunu ibraz etmeleri gerekmektedir, 

 

 

 



 

 

 

Kiralık sporcular ve Lig Lisansı Çıkarılması:  

1- Kulüpler Ligdeki yarışma sezonunda liglerde takımı olmayan diğer kulüplerdeki sporcuları lig 

için kiralayabilir. Ancak, kiralık sporcular bir sezon içinde sadece bir kulüp adına Lig Lisansı 

çıkartarak Lig müsabakalarına katılabilir. Bir sezonda birden fazla kulüp adına yarışamaz. 

Liglerde yarışacak kiralık sporcu sayıları, usul ve esasları liglerin başlama sezonuna en az                   

30 (otuz) gün önce belirlenir. 

2- Kiralık sporcular Lig müsabakaları haricinde ancak İl Müdürlükleri tarafından vizeli lisanslarının 

olduğu kulüp/bölgeleri adına yarışabilirler.  

3- Kiralık sporcular lig terfi müsabakalarında ancak kendi Kulüpleri adına yarışabilirler.  

4- Kulübü liglerde temsil etmek için kiralanan sporcuların Lig Lisansını çıkartmak için; 

a) Yarışacak kiralık sporcuların Lig Lisans Başvuru Listesinde bildirilmesi, 

b) Ligde takımı olmayan kulübü adına veya ferdi olarak İl Müdürlükleri tarafından çıkarılmış 

lisanslarının fotokopisi, 

c) Sporcu tarafından imzalı (on sekiz yaş altı sporcularda veli tarafından imzalı) ligde takımı 

olmayan kulübü tarafından onaylanmış izin belgesi (EK 4),  

ç) Kimlik fotokopisi, 

d) Yeterli derecede Judo Kyu/Dan Belgesi fotokopisi, 

e) İkişer adet vesikalık fotoğrafı, 

f) Lig Lisans ücretinin yatırıp dekontunun ibrazı gerekmektedir, 

 

Yabancı Uyruklu Sporcular ve Lig Lisansı Çıkartılması: 

Kulüpler Ligdeki yarışma sezonunda yabancı uyruklu sporculara Lig Lisansı çıkartarak liglerde 

yarıştırabilirler. Ancak, yabancı uyruklu sporcular bir sezon içinde sadece bir Kulüp adına Lig 

Lisansı çıkartarak lig müsabakalarına katılabilir. Bir sezonda birden fazla Kulüp adına yarışamaz. 

Liglerde yarışacak yabancı uyruklu sporcu sayıları, usul ve esasları Liglerin başlama sezonuna en az 

30 (otuz) gün önce belirlenir. Yabancı uyruklu sporculara Lig Lisansı çıkartılması için; 

 

A-Türkiye’de bulunma hakkı olup Ligde yarışacağı kulüp adına İl Müdürlükleri tarafından 

çıkartılmış lisansı bulunan yabancı uyruklu sporculara Lig Lisansı çıkartılması: 

 

1- Lig sezonu içerisinde Türkiye’de bulunma hakkı olup Ligde yarışacağı Kulüp adına İl 

Müdürlükleri tarafından çıkartılmış Lisansı bulunan yabancı uyruklu sporcular bu durumlarını 

belgelediklerinde aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayıp Yabancı Uyruklu Sporcu Lig Lisansı ile 

Lig Kurulu tarafından belirlenen Liglerde yarışabilirler. Kulüpler Liglerde kendilerini temsil 

edecek yabancı uyruklu sporcuların Lig Lisansını çıkartmak için; 

a) Yarışacak yabancı uyruklu sporcuların Lig Lisans Başvuru Listesinde bildirilmesi, 

b) Ligde yarışacağı Kulüp adına İl Müdürlükleri tarafından çıkartılmış lisansının fotokopisi, 

c) Yabancı uyruklu sporcu için kulüp taahhütnamesi (EK 5), 

ç) Noter tasdikli pasaport fotokopisi (Ülkemize giriş damgası, varsa vizesi dahil), 

d) Lig sezonu içerisinde süresi geçerli noter tasdikli ikamet belgesi fotokopisi, 

e) İkişer adet vesikalık fotoğrafı, 

f) Lig Lisans ücretinin yatırılıp dekontunun ibrazı gerekmektedir.  

 

B-Türkiye’de bulunma hakkı olup ligde yarışacağı kulüp adına İl Müdürlükleri tarafından çıkartılmış 

lisansı bulunmayan yabancı uyruklu sporculara Lig Lisansı Çıkartılması: 

Lig sezonu içerisinde Türkiye’de bulunma hakkı (öğrenci belgesi, ailesinin ikametgâhı, Vize, 

Oturum Belgesi, Vizesiz Bulunma Hakkı vb. herhangi biri) olup ligde yarışacağı kulüp adına İl 

Müdürlükleri tarafından çıkartılmış lisansı bulunmayan yabancı uyruklu sporcular, bu durumlarını 

belgelediklerinde İl Müdürlükleri tarafından kulüpleri adına sporcu lisansı çıkartmadan aşağıda 

belirtilen belgeleri tamamlayıp Yabancı Uyruklu Sporcu Lig Lisansı ile (EK 8) liglerde yarışabilirler. 

Kulüpler liglerde kendilerini temsil edecek bu durumdaki yabancı uyruklu sporcuların Lig Lisansını 

çıkartmak için; 



 

 

a) Yarışacak yabancı uyruklu sporcuların Lig Lisans Başvuru Listesinde bildirilmesi, 

b) Yabancı uyruklu sporcu için kulüp taahhütnamesi (EK 5), 

c) Noter tasdikli pasaport fotokopisi (Ülkemize giriş damgası, varsa vizesi dahil), 

ç) Lig sezonu içerisinde yarışma süresince süresi geçerli ülkemizde bulunma hakkını gösterir 

belgenin (öğrenci belgesi, ailesinin ikametgâhı, Vize, Oturum Belgesi, Vizesiz Bulunma Hakkı vb. 

herhangi biri) noter tasdikli fotokopisi, 

d)Ülkesindeki kulübü tarafından verilmiş ve Ülke Federasyonu tarafından onaylanmış 

Kulüp/Federasyon izin belgesinin (İngilizce yazılı ya da noter tasdikli Türkçe tercümeli) aslı, 

e) Spor yapmasına engel olmadığını belgeleyen sağlık raporunun aslı, 

f) İkişer adet vesikalık fotoğrafı, 

g) Lig Lisans ücretinin yatırılıp dekontunun ibrazı gerekmektedir.  

 

Sporcuların Yaşı 

Madde 13- (1) Liglerde yarışma yaş durumlarının belirlenmesinde EJU ve/veya IJF nın her kategori 

için belirlediği kurallar uygulanır. Yaş hesaplamalarında takvim yılı hesabı esas alınır. Liglerde 

uygulanacak yaş durumları ile ilgili usul ve esaslar, Lig Kurulunun teklifi Federasyonun kararı ile 

Liglerin başlama sezonuna en az 30 (otuz) gün önce belirlenir. 

2- Büyükler Liginde 17 ( onyedi) yaş ve üzeri sporcular yarışabilirler. 

3- Ümitler Liginde 14 (ondört) yaşından büyük, 17 (onyedi) yaşından küçük sporcular yarışabilirler.  

Sıkletler 

Madde 14- (1) Lig sıkletleri belirlenmesinde EJU ve/veya IJF nın her kategori için belirlediği 

sıkletler esas alınır. Liglerde yarışacak sıkletler ve kaçar sporcu yarıştırılabileceği ile ilgili usul ve 

esaslar, Lig Kurulunun teklifi ve Federasyonun kararı ile Liglerin başlama sezonuna en az 30 (otuz) 

gün önce belirlenir. Liglerde uygulanacak sıkletler; 

 

a) Büyükler Süper Lig ve 1. Ligi; 

Baylarda -60, -66, -73, -81, -90, -100 ve +100 sıkletleri arasından -66, -73, -81, -90, +90 

sıkletlerinden oluşan 5 (beş) sıkletten, 

 

Bayanlarda -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 sıkletleri arasından -52, -57, -63, -70, +70 sıkletlerinden 

oluşan 5 (beş) sıkletten oluşur.  

b) Ümitler Judo 1. ve 2. Ligi ; 

Baylarda -50, -55, -60, -66, -73, -81,-90 ve +90 sıkletleri arasından -50, -55, -60, -66,-73,-81 +81 

sıkletlerinden oluşan 7 (yedi) sıkletten, 

Bayanlarda -40, -44, -48,-52,-57, -63, -70, +70 sıkletleri arasından -40, -44, -48,-52,-57, -63, +63 

sıkletlerinden oluşan 7 (yedi) sıkletten oluşur.  

2- Tüm Judo Liglerinde tartıda tolerans uygulaması yapılmayacaktır. Sporcular istendiği takdirde 

antrenör tarafından imzalanan takım listesinde bir üst sıklette yarıştırılabilecektir. 

 

Müsabaka Süresi  

Madde 15- (1) Liglerin müsabaka sürelerinin belirlenmesinde EJU ve/veya IJF nın her kategori için 

belirlediği süreler esas alınır. Liglerin müsabaka süreleri ile ilgili usul ve esaslar Lig Kurulunun 

teklifi ve Federasyonun kararı ile Liglerin başlama sezonuna en az 30 (Otuz) gün önce belirlenir. 

Liglerde uygulanacak süreler; 

a) Büyükler Süper Lig ile 1. Ligde müsabaka süresi 5 dakikadır. 5 dakikanın berabere bitmesi 

durumunda hiki wake uygulaması yapılır.  

b) Ümitler 1. ve 2. Judo Liginde müsabaka süresi 4 dakikadır. 4 dakikanın berabere bitmesi 

durumunda hiki wake uygulaması yapılır.  



 

 

 

 

 

Müsabaka Sporcu Katılım Şekli 

Madde 16- (1) Takımlar; müsabakada yer alacak sporcu listelerinde sporcuların adı, soyadı ve 

kategorisi belirtilmiş şekilde yazarak (EK:6) kapalı bir zarf içinde, müsabakadan on dakika önce 

ilgili masa hakemine verirler. Listeler; her iki takım antrenörleri huzurunda açılır ve listeler 

açıldıktan sonra hiçbir şekilde bu listelerde değişiklik yapılamaz.  

 

Puanlama ve Sıralama 

Madde 17- (1) Liglerde uygulanacak puanlama sistemleri Liglerin başlama sezonuna en az 30 (Otuz) 

gün önce belirlenir.  

2- Liglerde yarışan takımların müsabakada yarışması belirtilen yeterli sayıdaki sporcunun yaptığı 

müsabakalar sonucunda puanlama yapılır. Takımların sporcularının her bir müsabaka sonucunda 

aldıkları en üst puan esas alınır. Müsabaka puanlaması sonucunda; 

a) En fazla maç kazanan sporcusu olan takım galip ilan edilir. Galip olan takımlara 3 (üç) puan 

verilir,  

b) Berabere kalan takımlara 1 (bir) puan verilir, 

c) Yenilen takıma puan verilmez. 

3- Lig müsabakalarının sonunda takımlar kazandıkları takım puanına göre sıralanırlar. İki veya daha 

fazla takımın puanında eşitlik söz konusu ise aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanır. 

a) Takım galibiyet sayısına, 

b) Maç kazanan sıklet sayısına,  

c) Sporcuların aldıkları üst puanlara, 

ç) Kendi aralarındaki maçların sonucuna, 

d) Kendi aralarındaki maçların sonunda ferdi galibiyet sayısı fazla olmalarına, 

e) Eğer yukarıdaki durumlara göre eşitlik bozulmazsa takımlar arasında tekrar maç yaptırılarak 

sıralama belirlenir. 

 

Kıyafet Uygulaması 

Madde 18-  (1) Liglerde sporcular uygun judogi ile müsabakaya çıkabilirler,  

2-Liglerde mavi ve beyaz judogi uygulaması yapılacaktır. Kulüpler önceden Federasyondan onay 

alarak kendi renklerini simgeleyen Judogilerle müsabakalara çıkabilir. Ancak, takımın tamamının 

aynı tip Judogi ile müsabakalara katılması zorunludur. 

3-Açılış seremonisine ve madalya törenine sporcular öncelikle eşofmanlarıyla katılacaklardır. 

4- Antrenörler kendilerine ayrılan antrenör bölgesine eşofmanla çıkacaktır.  

 

Lig Takvimi 

Madde 19- (1) Türkiye Judo Ligleri bulunduğu yılın 01 Ocak ila 31 Aralık tarihleri arasında yapılır. 

2-Bir sonraki sezonda yarışacak olan takımların belirleneceği Lig Terfi Müsabakaları o yıl ki lig 

sezonu içerisinde yapılır. 

 

Türkiye Judo Liglerinde Terfi Etme ve Düşme 

Madde 20- Lig terfi müsabakalarında, sporcular sadece lisanslarının düzenlendiği Kulüp adına 

yarışabilirler. Terfi Müsabakalarında Lig Lisansı geçerli değildir. Lig terfilerinde; 

1- Lig Müsabakalarında, Lig kurulu tarafından hazırlanan reglamandaki belirtilen dereceyi alan 

takımlar bir üst lige terfi ederler.  

2- Lig Terfi Müsabakalarında Lig kurulu tarafından hazırlanan reglamandaki belirtilen dereceyi alan 

takımlar belirtilen liglerde yarışmaya hak kazanırlar. 

3- Ligler başlamadan en az 15 (onbeş) gün önce bir veya daha fazla takımın Liglere katılamayacağını 

bildirmesi, çekilmesi veya ligden düşürülmesi durumunda, başlayacak sezon için alt ligden ve terfi 

müsabakalarındaki sıralama sırasıyla kulüpler ilgili lige katılma hakkı kazanırlar, bu takımlar ile 

ilgili nihai kararı Lig Kurulunun teklifi ile Federasyon verir. 



 

 

 

 

4- Terfi müsabakalarına gelen veya alt ligden üst lige katılma hakkını elde ettiğinden dolayı çekilen 

takımın veya takımların yerine girecek sıradaki takımın ve takip eden takımların yükselmesi, terfide 

yeterli takımın olmaması durumunda ise, Lig Kurulu teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile Ligden 

düşen takımlar içerisinden puan üstünlüğü esas alınarak Ligde kalacak takım belirlenir ve Ligden 

düşürülmezler. 

5- Terfilerde sıralama maçları yapılır. 

6- Liglerden düşecek sayıları Liglerin başlama sezonuna en az 30 (Otuz) gün önce belirlenebilir. 

Belirlenen sayıya göre son sıralardaki takımlar ligden düşerler. 

7- Lig başladıktan sonra herhangi bir Lig etabına katılmayan takımlar bulunduğu Ligden düşmüş 

sayılarak sezon içerisinde yaptığı geçmişe dönük tüm müsabakaları puan cetvelinden ve 

sıralamasından çıkartılır. Ligde hiç yarışmamış gibi puanlama yapılır. Bu takımlar bulundukları 

Ligden alt Lige düşürülürler. Eğer alt Ligi yoksa bir yıl süre ile Lig Terfi Müsabakalarına 

katılamazlar, 

8- Lig başladıktan sonra küme düşmelerinin kesinleşmesi, iddialarının kalmaması vb. sebeplerden 

dolayı, Lig etaplarına katılmayan takımlar bulunduğu Ligden düşmüş sayılarak sezon içerisinde 

yaptığı geçmişe dönük tüm müsabakaları puan cetvelinden ve sıralamasından çıkartılır. Ligde hiç 

yarışmamış gibi puanlama yapılır. Bu takımlar bulundukları Ligden ve alt ligden de düşmüş 

sayılırlar. Bir yıl süre ile Lig Terfi Müsabakalarına katılamazlar, düşürüldükleri ligin alt ligi yoksa 

iki yıl terfi müsabakalarına katılamazlar. 

9- Lig müsabakalarına katıldıktan sonra her hangi bir etabına geçerli mazereti (takımların kaza 

geçirmeleri, takım içinde ölüm ve yaralanma v.b. durumlar) olmadan katılmayan takımlara                     

bu maddenin 8.bendinde yer alan hükümler uygulanır. 

10- Liglerde yarışacak takım ve sayıları Liglerin başlama sezonuna en az 30 (Otuz) gün önce 

belirlenebilir. 

 

Uluslararası müsabakalara katılım 

Madde 21- Süper ligde ilk üçe giren takımlar, Ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüpler müsabakalarında 

temsil etme hakkını kazanırlar. EJU ve/veya IJF nin uygun gördüğü kriterlere göre Lig Kurulu kararı ile 

katılacak takımların sayısı arttırılabilir, katılmayan takımların yerine Lig sıralamasına göre sırasıyla 

başka takımlar eklenilebilir, önerilebilir, değişiklik yapılabilir. 

 

Uyuşmazlık ve İtirazlar 

Madde 22- (1) Liglerde uyuşmazlık çıkmazı halinde devam eden etaplarda Kulübün resmi Yöneticisi 

tarafından Federasyonun ilgili mutemedine Yönetim Kurulunun belirleyeceği itiraz bedeli ücretini 

yatırılarak itiraz edilebilir. Lig Kurulu kararı hemen verebilir. Ya da en geç üç gün içerisinde Federasyon 

kanalı ile Kulübe bildirir. 

2) Liglerde uyuşmazlık çıkmazı halinde müsabakaların sonunda en geç üç iş günü içerisinde Kulüp 

tarafından Federasyonun ilgili hesabına Yönetim Kurulunun belirleyeceği itiraz bedeli ücretini 

yatırılarak Kulüp, itirazını Federasyona yapar. Federasyon bununla ilgili kararın verilmesi için itirazı Lig 

Kuruluna gönderir. Lig Kurulu üç gün içinde kararını verir. Karar on iş günü içerisinde üst yazı ile ilgili 

Kulüplere bildirilir. 

 

Takımların Mindere Çıkarabileceği Sporcu Sayıları 

Madde 23-  (1) Takımlar o yıl için Ligde uygulanan sıklet sayısında galibiyete ulaşma yeterli salt 

sayısında mindere çıkmak zorundadır. 

2-Mindere çıkan sporcular mutlaka müsabaka yapmak zorundadır. 

3-Mindere çıkıp da yarışmak istemeyen sporcular o gün yapılan diğer müsabakalarda yarışamazlar.  

4-Takımlarda yarışacak sporcu sayıları Liglerin başlama sezonuna en az 30 (Otuz) gün önce 

belirlenebilir. 

 



 

 

 

Asker Sporcular, Polis Koleji ve Lige Terfi Müsabakalarına Katılmayan Takımların Liglere 

Alınması 

Madde 24-  (1)Süper ligin başlama tarihinde asker olan bir sporcu, asker olduğu tarihten itibaren 

askeri takımlar adına yarışabilir.  

2-Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarında askerlik görevinden dolayı yarışan sporcular, terhis 

olduklarında askere gitmeden önce lisanslı olduğu kulüp adına lisans yenileyerek ve Lig Lisansı 

çıkartarak yarışabilir. 

3-Askeri Güçler, Polis Koleji veya Polis Akademisi takımları Lig terfi müsabakalarına girip Ligde 

yarışma hakkı kazanamamış olsalar ya da terfi müsabakalarına girmemiş olsalar da müracaatları 

durumunda, Lig Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile lige alınabilirler. 

4-Türk Judosuna faydalı olacağı düşünülen Kulüpler, Lig terfi müsabakalarına girip Ligde yarışma 

hakkı kazanamamış olsalar ya da terfi müsabakalarına girmemiş olsalar da müracaatları durumunda, 

Lig Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile lige alınabilirler. 

 

Logo Kullanımı ve İsim Değiştiren Kulüpler 

Madde 25- Kulüpler isimlerinin yanında sponsor firmalarının adlarını veya yalnızca sponsor 

firmalarının adlarını lig sezonu boyunca EJU ve/veya IJF’nin kuralları doğrultusunda kullanabilirler.  

Kulüpler her türlü isim değişikliğini sezon başlamadan en az 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak 

Federasyona bildirmek zorundadır. 

 

Müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi 

Madde 26-  (1)Lig müsabakalarının belirtilen tarih ve yerde başlaması zorunludur. Bir müsabaka 

ancak zorunlu sebeplerle başka bir tarihe ertelenir. Ertelenmesinde zorunlu sebepler bulunup 

bulunmadığının takdiri müsabakanın başlamasına kadar Federasyona, müsabaka sırasında ise 

Federasyon Temsilcisi veya Lig Kurulunun kararına bağlıdır. Müsabakaların ertelenmesi veya 

yerinin değiştirilmesi halinde uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Müsabakalar zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde iki saat beklenir. İki saat içinde devamı 

sağlanmayan müsabakalar kaldığı yerden ve sonuç cetvelinde yazılı sporcular ve hakemlerle 

tamamlanır. Aynı sporcular ve hakemlerle tamamlanmadığı takdirde karar verme yetkisi Lig 

Kuruluna aittir. Bu müsabakaların tamamlanmasında aynı salonda yapılması şartı aranmaz. Eğer 

müsabaka bir gün sonra yapılacaksa tekrar tartı yapılmaz, ancak iki veya daha çok gün sonra 

yapılacaksa tekrar tartı yapılır. 

b) Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz yaptırabileceği gibi, başka bir ilde de 

yapılmasına karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için; Hakemlerin müsabakayı devam ettirme 

imkanı görmeyerek müsabakayı tatil etmeleri veya seyircinin aşırı taşkınlıklarının ve kötü 

tezahüratın engellenmemesi gerekmektedir. 

 

Federasyon Gözlemcisi  

Madde 27- (1) Federasyon, her müsabaka için bir Federasyon gözlemcisi görevlendirir. Federasyon 

gözlemcisi tartı ve müsabakalar esnasında salonda bulunmak ve gerekli gözetim ve denetimi yapmak 

zorundadır. Federasyon temsilcisi, müsabakalar ile ilgili raporunu (EK 7) en geç iki gün içinde 

Federasyona gönderir.  

 

Liglerden Çekilme  

Madde 28- (1) Ligler devam ederken ligden çekilen takımlar için 20. maddesinin 8. bendinde belirtilen 

hükümler esas alınır.  

2-Judo ligleri müsabakalarına katılacağını taahhüt eden fakat ligin başlamasından en az (30) otuz gün 

önce kendi istekleri doğrultusunda ligden çekilen kulüpler o sezon için ligden düşmüş sayılır ve                         

bu talimatın 20. maddesinin 3. bendinde belirtilen hükümler esas alınır. Katılacağı lig ile ilgili haklarını 

o yıl için kaybeder.  



 

 

 

 

3-Judo ruhuna aykırı yapmış olduğu her hangi bir hareketten dolayı diskalifiye (direk hansokumake) 

olan sporcular aynı gün içinde yapılan maçlarda yarışamazlar. O gün yapılacak ödül törenine 

katılamazlar, madalya, kupa, ödül alamazlar. Müsabakaların yapıldığı etapta bu yüzden diskalifiye olan 

sporcusu diğer müsabakalarda oynatılamadığı için takımda yeterli sayıda sporcusu olamayıp diğer 

müsabakalara çıkamayan takımlar hükmen mağlup sayılırlar. Ancak, bu durumda talimatın 20. 

Maddesinin 8. bendinde yer alan hüküm uygulanmaz.  

 

Hükmen yenik sayılma 

Madde 29- (1) Takım halinde hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller; 

a) Müsabaka sırasında; sporcu, antrenör, kulüp yöneticisi ve/veya taraftarı tarafından kurallara aykırı 

hareket (Ağır hakaret, küfür, darp, fiziki müdahale) edilmesi,   

b) Cezalı sporcu yarıştırılması,  

c) Sahte belge ile oyuncu oynatılması, 

ç) Takım halinde müsabakalardan çekilinmesi,  

d) Takım halinde veya bireysel olarak; hakeme, seyirciye, kendi takımından veya rakip takımdan 

herhangi birine saldırılması, 

e) Müsabakaya mazeretsiz olarak zamanında çıkılmaması, 

f) Takım mensuplarının diskalifiye edildikten sonra müsabaka süresince çirkin davranışlarını devam 

ettirmeleri, 

g) Seyircilerin taşkın edebe aykırı hareket ve eylemleri sonucu müsabakanın devam ettirilmesine imkan 

kalmaması halinde; taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin sebep olup olmadığı konusunda, 

müsabaka hakemleri ve müsabaka gözlemcilerinin raporuna göre Lig Kurulunca karar verilir ve 

takımlardan biri veya her ikisi hükmen yenik sayılır. 

ğ) Şike yapıldığının anlaşılması üzerine her iki takımda mağlup sayılır. Her iki takıma da bu talimatın 

20.maddesinin 8. Bendinde yer alan hükümler uygulanır. Ayrıca Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 

Centilmenliğe aykırı hareket 

Madde 30- (1)Müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı müsabakalardan atılan sporcu 

Disiplin Kuruluna verilir.  

2-Müsabakalara katılan sporcular, müsabaka alanı ve/veya müsabaka organizasyonu içerisinde hakem, 

sporcu, antrenör, seyirci ve diğer kişilere centilmenlik dışı hareketlerde bulunursa Disiplin Kuruluna 

sevk edilir. Aynı durumda olan yönetici ve antrenörler de Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

3-Bir müsabaka sırasında centilmenliğe aykırı hareketten dolayı (Küfür, kavga, darp v.b) diskalifiye 

olan, müsabakalardan atılan sporcu, antrenör ve idareci Disiplin Kuruluna verilir, ayrıca sporcu aynı gün 

içindeki resmi müsabakada yarışamaz. Antrenör ve idarecilerde takımlarının başında hiç bir şekilde aynı 

gün içindeki müsabakalara çıkamazlar. İlgili müsabakada harcırah hak etseler dahi alamazlar. Bu 

uygulama resmi tartıya giren ve o anda saha kenarı veya tribünde bulunan sporcu, antrenör, idareci ve 

diğer görevlilerde aynı kapsamda değerlendirilirler. Diskalifiye olan kişi/kişiler Disiplin Kuruluna sevk 

edilirler. Disiplin Kuruluna Tedbirli veya Tedbirsiz olarak sevk etme yetkisi Federasyon Temsilcisi ve 

Lig Kurulunun yetkisindedir. Ödül almayı hak etseler bile, Ödül Törenine katılamazlar. 

 

Doping Kontrolü 

Madde 31- (1) Lig Kurulu uygun gördüğü her yer ve zamanda doping kontrolü yaptırabilir. 

 

Gerçek Aykırı Beyanda Bulunulması 

Madde 32-(1) Doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansların gerçeğe uygun olmaması, istenen belgelerde 

sahtecilik yapılması, gerçeğe uygun beyanlarda bulunulmaması gibi durumlarda ilgililer hakkında cezai 

işlem yapılır ve gerekli suç duyurusunda bulunulur.  

2-Lisanslı oldukları halde bu durumunu gizleyerek yeni lisans alan ve mükerrer tescile neden olan 

sporcuların ilk tarihi taşıyan lisansları geçerli sayılır bu gibi sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 



 

Diğer Hükümler 

Madde 33 – (1)Ligin yapılacağı sezon içerisinde vizelerini yaptırıp aktif olarak hakemlik yapanlar 

(Bölge vizesi yapan hakemler hariç) Lig yarışmalarında Kulüp adına görevlendirilemezler.  

2- Ligin yapılacağı sezon içerisinde vizelerini yaptırıp aktif olarak Kulüp ve/veya Milli Takım 

Antrenörlüğü yapanlar, liglerde sporcu olarak yarışamaz.  

3- Ligin yapılacağı sezon içerisinde İl Temsilcisi olanlar liglerde sporcu olarak yarışamaz.  

4- Takımların Antrenörleri tartı sırasında tartı odasında hazır bulunup tartı sonuçlarının yazılı 

olduğu evrakı imzalamakla yükümlüdür. 

5- Müsabaka tartılarında Lig Kurulu’ndan bir üye bulunacaktır.  

6- Liglerin kura çekimleri ligin ilk etabında yapılacaktır.  

7- Liglerin açılış seremonisi liglerin ilk müsabakasının başlamasına en fazla 15 dakika kala yapılır. 

8- Kulüpler judogi üzerine EJU ve/veya IJF nin kuralları ve standartları çerçevesinde istedikleri 

kadar reklam alabilirler. Reklam alan kulüpler, Judoginin hangi bölgesine reklam alındığı ve 

alınan reklamın ismi, türü ile ilgili bilgileri her lig etabından en az 7 (yedi) gün öncesine kadar 

Federasyona yazılı ve görsel olarak bildirmekle yükümlüdür. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Sağlık Tedbirleri 

Madde 34- (1) Müsabakaların yapılacağı salonlarda İl Müdürlükleri, Federasyon veya kulüpler 

doktor ve sağlık ekibi bulundurur ve yeterli emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlarlar. 

Mali hükümler 

 

Madde 35-(1) Müsabakaya gelen Kulüplerin talimatta belirtilen sayıdaki Yönetici, antrenör ve 

sporcularına Federasyonun belirleyeceği miktar ve usullerce harcırah ödemesi yapılır. 

2-Müsabakalarda görev alacak Federasyon temsilcisi, hakem ve diğer görevlilerin harcırahları ile 

salonlarda görev yapan personelin ücretleri 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenir.  

 

Ödül  

Madde 36- (1) Liglerde; istenilen dereceleri kazanan Takımlara Lig Kurulunun teklifi ile belirlenen 

ödüller Federasyon tarafından verilir. 

 

Talimat Ekleri 

Madde 37- (1) Bu talimat 7 (yedi) ekten oluşmakta olup, Eklerde şekil, renk,boyut,biçim,içerik vb. 

konularda değişiklik ve düzeltme Lig Kurulunun teklifi Yönetim kurulunun onayı ile değişiklik 

yapılabilir. 

 

Hüküm bulunmayan haller 

Madde 38- (1) Bu Talimatta yer almayan konular hakkında EJU ve/veya IJF’nin kuralları 

çerçevesinde Lig Kurulu ve Federasyon yetkilidir.  

 

Yürürlükten kaldırılan talimatlar 

Madde 39- 13/07/2010 (Değişiklik: 12.02.2012 ) tarihinde yürürlüğe giren Büyükler Süper Lig 

Talimatı ile 13.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren Ümitler (Bay-Bayan) Talimatı yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Yürürlük 

Madde 40-(1) Bu Talimat Genel Müdürlüğün İnternet sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

Madde 41- (1) Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütülür. 

 


