
TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN TALİMATI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 – (1)Bu Talimatın amacı, kulüpler, sporcular, hakemler, antrenörler, 

öğreticiler, yöneticiler, il temsilcileri ve Judo ve Kuraş sporunda görevli diğer kişiler 

tarafından judo ve kuraş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen; ulusal ve uluslararası ilke, 

esas ve uygulamalara, spor etiği ve diğer etik kurallara aykırı, disiplin suçu oluşturan 

eylemlerin ve bu eylemlere ilişkin yaptırımların belirlenmesi ile disiplin işlemlerinin usulünü 

ve Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Dayanak 

Madde 2- (1)Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 gün ve 25522 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları 

Çerçeve Statüsü ile 26 ocak 2007 tarihli ve 26415 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Ana Statüsünün 17 nci maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 3 – (1)Bu Talimatta geçen; 

a) Genel Müdürlük  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Federasyon   :Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı :Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanını, 

ç) Yönetim Kurulu  :Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

d) Tahkim Kurulu  :Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, 

hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, 

antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak 

uyuşmazlıklarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile Disiplin Kurulu 

kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karara bağlayan Genel 

Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan kurulu, 

e) Disiplin Kurulu  : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

f) Genel Sekreter  : Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Genel Sekreterini, 

g) Kurul Başkanı  : Disiplin Kurulu Başkanını, 

ğ) Başkan Vekili  : Disiplin Kurulu Başkan Vekilini, 

h) Spor Kulübü  : Genel Müdürlük veya Federasyon tarafından tescil 

edilmiş olan judo-kuraş dalında faaliyet gösteren spor kulübünü, 

ı) Sporcu   : Lisanslı olarak judo ve kuraş sporu yapan kişileri, 

i) Yönetici   : Judo ve kuraş etkinliklerinde görevli idari ve teknik 

elemanları, Judo ve Kuraş kulüplerinin yönetiminde görev alanları, antrenörleri, öğreticileri, 

hakemleri, gözlemci ve il temsilcilerini ifade eder. 



İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Disiplin Kurulunun Oluşumu: 

Madde 4- (1)Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından bir sonraki olağan genel kurula 

kadar görev yapmak üzere seçilecek, beş asıl, beş yedek üyeden teşekkül eder. Üyelerden en 

az ikisinin hukukçu olması zorunludur. 

(2) Üyeler kendi aralarından başkan, başkan vekili ve kararları yazma görevini

üstlenecek bir raportör seçer. Başkanın yokluğunda başkana ait bütün yetki ve görevler 

başkan vekili tarafından yerine getirilir 

(3) Disiplin Kurulu, görevinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. Üyeler istifa

etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez. 

(4) Disiplin Kurulu asıl üyeliliklerinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması

halinde kurul başkanı tarafından çağrı yapılarak, boşalan asıl üyelikler, liste sırasına göre 

yedek üyelerce tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır.  

(5) Disiplin Kurulu toplam üye sayısının yedek üyelerin göreve çağırılmış olmasına

rağmen üçe düşmesi halinde, yönetim kurulu tarafından genel kurul sadece Disiplin Kurulu 

seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılır. 

(6) Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi birisi için, 1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerinde öngörülen hallerden birinin 

bulunması halinde, söz konusu üyenin yerine konu ile ilgili toplantılara, talep üzerine ya da 

re’sen, kurul başkanı tarafından, geçici olarak yedek üyelerden biri toplantıya davet edilir. 

(7) İvedi hallerde toplantının yapılabilmesi amacıyla kurul başkanı tarafından, özrü

nedeniyle toplantıya katılamayan asıl üyenin yerine, geçici olarak yedek üye toplantıya davet 

edilir. 

Disiplin Kurulunun Görevleri: 

Madde 5 – (1) Disiplin Kurulu; kulüp, sporcu, hakem, antrenör, yönetici ve görevli 

diğer kişilerle ilgili olay ve eylemlere ilişkin disiplin işlerine bakar. 

Disiplin Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usulü: 

Madde 6 – (1)Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara 

bağlamak üzere ve kendi belirleyeceği program çerçevesinde, kurul başkanının çağrısı 

üzerine, çağrıda belirtilen yer ve zamanda, en az üç üyenin katılması ile toplanır.  

(2) Toplantı gündemi başkan tarafından hazırlanır

(3) Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Kurul

Başkanının olduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyeler 

tarafından imzalanır. 

(4) Kurul Başkanı ve başkan vekilinin bulunmaması halinde kurula, toplantıya katılan

en yaşlı üye başkanlık yapar. 

(5) Özürsüz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya

katılmayan üyenin üyeliği düşer. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Disiplin Cezaları ve Disiplin Suçu Oluşturan Eylemler 

Disiplin Cezaları: 

Madde 7 – (1)Disiplin cezaları şunlardır: 

a) Uyarı cezası: İlgililerin davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğinin yazılı

olarak bildirilmesidir. 

b) Yarışmalardan men cezası: Kulübün veya sporcunun yarışmalara katılmaktan belli

sürelerle ya da tamamen men edilmesidir. 

c) Hak mahrumiyeti cezası: Kişinin her türlü amatör ve profesyonel judo-kuraş

yarışmalarına iştirak etmekten; hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan; Federasyon 

veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevli olarak yarışmalarda görev almaktan; kulüp 

mensubu veya kulüp olarak Federasyonla ilişkide bulunmaktan, yarışmalara iştirakten belli 

sürelerle ya da tamamen men edilmesidir. 

ç) Para cezası: Gerektiğinde her yıl yeniden yönetim kurulu tarafından tespit edilecek 

azami ve asgari sınırlar içinde; bu cezayı gerektiren eylemlerde, disiplin kurulu kararı ile 

belirlenen para miktarının, gelir olarak Federasyon hesabına ödenmesidir. 

Spor Etiğine Uymayan Kaba ve Centilmenliğe Aykırı Hareket 

Madde 8 – (1) Görevli olduğu konularda, yetkili makam ve mercilere karşı çirkin ve 

kaba davrananlar uyarı cezası ile cezalandırılır. 

(2) Onur kırıcı, spor etiğine ve centilmenliğe aykırı harekette bulunanlar bir yıla kadar

yarışmalardan men veya bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

(3) Yarışmalarda, yarışma hazırlıklarında ve spor yolculuklarında alaylı, kaba ve

çirkin hareketlerde bulunan kişiler hakkında iki yarışmadan men veya bir aydan altı aya kadar 

hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Madde 9 – Federasyonun Emirlerine ve Talimatlara Aykırı Hareket 

(1) Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kayıtsız kalarak yerine

getirmeyen, eksik veya yanlış yerine getirenlerle, Federasyonun yetkili kurulları tarafından 

sorulan sorulara, kayıtsız kalarak süresinde cevap vermeyenlere, eksik veya yanlış cevap 

verenlere uyarı cezası verilir. 

(2) Federasyonun Ana Statü ve talimatlarına aykırı hareket eden kişi veya kulüp, iki

aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

Ayrıca, ilgili kişi veya kulübe en üst hadden para cezası verilir. 

(3) Yarışmalarda, yarışma hazırlıklarında ve spor yolculuklarında yöneticilerin

emirlerine uymayanlara, iki yarışmadan men veya bir aydan altı aya kadar hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

Huzursuzluk Çıkarmak 

Madde 10 – (1) Spor yolculuklarında, kafilenin huzurunu bozan, spor ahlakına aykırı 

hareket eden, çevreyi rahatsız edecek tavır ve davranışlar sergileyen kişiler hakkında dört 

yarışmadan men veya iki aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Hakaret 

Madde 11 – (1) Federasyona, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâtına, bu 

teşkilâtın bir mensubuna veya sporcularına; huzurunda ya da gıyabında; sesli, yazılı veya 

görüntülü bir iletiyle; alenen ya da basın ve yayın yoluyla onur, şeref ve saygınlığına yönelik 

olarak hakaret eden; onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya  



olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunan veya söven kişiler, bir aydan bir yıla kadar 

yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

(2) Yarışmalardan önce, yarışma sırasında veya yarışmadan sonra hakemlere ve diğer

görevlilere, kulüp yöneticilerine, Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı mensuplarına, 

seyircilere kaba, çirkin ve küçük düşürücü söz sarf eden kişiler, iki yarışmadan men veya o 

kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

Müessir Fiil, Taciz ve İstismar 

Madde 12 – (1) Federasyonun çalışma usul ve esaslarına ait Ana Statüde açıklanan 

merkez ve taşra teşkilatının mensuplarına ve diğer tüm sporculara veya ilgililere görevlerini 

yaparken veya yaptıkları görevden dolayı veya spor etkinlikleri sırasında herhangi bir şekilde 

taciz, cinsel istismar veya saldırıda bulunanlar ile vücuduna acı veren veya sağlığının ya da 

algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan bir müessir fiilde bulunanlar üç yıldan on yıla 

kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

(2) Bu maddedeki eylemler birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine

verilecek ceza bir katı artırılır. 

(3) Bu maddedeki eylemler reşit ve/veya mümeyyiz olmayan kişiler üzerinde

işlenmişse verilecek ceza bir katı artırılır. 

(4) İlgili hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Hırsızlık 

Madde 13 – (1) Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan hırsızlık fiili, bu Talimata tabi 

olan kişiler tarafından, bu Talimatın uygulanması söz konusu olan mahallerde, bu Talimata 

tabi olan kişilerin malvarlığı değerlerine karşı işlenecek olur ise, bu tür bir fiili işleyenler, iki 

aydan iki yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

(2) İlgili hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Görev Suçu 

Madde 14 – (1) Kabul edilen herhangi bir görevin yerine getirilmesinde, spor onuru, 

terbiyesi ve disiplinine, yazılı kurallara veya yazılı emirlere aykırı hareket eden kişiler 

hakkında üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

Sahte Lisans Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırmak 

 Madde 15 – (1) Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik 

yapan veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanarak Federasyonu kandıran veya gerçek 

olmayan evrak düzenleyerek, bunları bilerek kullanan ve/veya kullandıran kişi ve kulübe bir 

yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. 

(2) İlgili hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Hükümlülük 

Madde 16 – (1) Affa uğramış olsalar bile, taksirli suçlar dışında iki yıldan fazla hapis 

cezası ile hükümlü olanlar sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

(2) İlgilinin başvurusu üzerine, yönetim kurulu tarafından suçun niteliği dikkate

alınarak cezanın belli süreli yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezasına 

dönüştürülmesine ya da tamamen kaldırılmasına karar verilebilir.  



Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaların Süresini Beklememek 

Madde 17 – (1) Yarışmalardan men cezası almasına rağmen yarışmaya katılan kulüp 

ya da sporcuya; hak mahrumiyeti cezası almasına rağmen, yarışmaya katılan, görev alan, 

hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapan kulüp ya da kulüp mensubuna mevcut cezalarına ek 

olarak üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Bu 

cezalara ek olarak ayrıca ilgili kulübe para cezası verilir. 

Tanıklıktan Kaçınmak 

Madde 18 –(1) Yürütülen bir soruşturma ile ilgili olarak, kendisine yapılan bildirime 

rağmen, özürsüz olarak tanık sıfatı ile yazılı veya sözlü beyanda bulunmayan, tanıklıktan 

kaçınan, bildiklerini saklayan, yalan tanıklık yapan veya suç sayılan bir fiili, bir ay içinde 

merciine duyurmayan kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar resmi yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 45. maddesi hükmü saklıdır. 

İzinsiz Dış Görev 

Madde 19 – (1) Yabancı bir ülkenin ulusal veya temsili bir takımında, Federasyondan 

izin almaksızın görev kabul eden veya yarışmaya katılan kişi veya kulüp hakkında iki 

yarışmadan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilir. 

İzinsiz Yarışma Düzenlemek, İzinsiz ve Özürsüz Yarışmalara Katılmamak, 

Yarışmaları Yarım Bırakmak 

Madde 20 – (1) Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken yarışmayı 

izinsiz yapan, yaptıran ve/veya böyle bir yarışmayı yöneten; yarışmalara katılması gerektiği 

halde özürsüz katılmayan veya katıldığı yarışmayı özürsüz olarak tamamlamayan kişi veya 

kulüplere en çok üç yarışmadan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

verilir. Bu cezalara ek olarak ayrıca ilgili kulübe para cezası verilir. 

Ulusal Yarışmalar ve Hazırlık Çalışmalarına Katılmamak 

Madde 21–(1) Yapılan bildirime rağmen özürsüz olarak özel veya ulusal yarışmalara 

veya hazırlık çalışmalarına katılmayan, geç katılan veya çalışma ve yarışma yerini terk eden 

kişi ve/veya kulüplere üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası verilir.  

Çalışmaların ve Yarışmaların Güvenliğini Zedeleyici Hareketler 

Madde 22– (1) Çalışma ve yarışmaların yapıldığı tesislerde güvenliği bozan, olay 

çıkartan, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde 

bulunan kişiler hakkında üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

Suça Teşvik 

Madde 23– (1) Judo ve kuraş yarışmaları sırasında veya dışında sporcu veya 

seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine suça teşvik eden 

kişi veya kulüpler hakkında üç aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile 

hak mahrumiyeti cezası verilir. 



Judo ve Kuraş Yarışmasının Devamına Engel Olmak 

Madde 24–(1) Her ne suretle olursa olsun, Judo ve kuraş yarışmasının, başlamasına, 

devamına veya tamamlanmasına engel olan kişi veya kulüpler hakkında üç aydan bir yıla 

kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

(2) Bu cezalara ek olarak ayrıca ilgili kulübe para cezası verilir.

Ulusal Onuru Zedeleyici Hareketler 

Madde 25– (1) Bu Talimat kapsamına giren kişilerden, yurt içinde veya yurt dışında, 

Judo ve kuraşla ilgili organizasyonlarda, her ne surette olursa olsun bilerek ve isteyerek 

Ülkemizin veya yabancı bir ülkenin, ulusal onurunu zedeleyici davranışlarda bulunanlara bir 

yıldan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

(2) Söz konusu fiilin kamuoyunda infiale neden olması ya da Ülkemizin uluslararası

ilişkilerine zarar vermesi halinde, ilgili kişi ve/veya kulübe ömür boyu yarışmalardan men 

ve/veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir. 

Hileli veya Danışıklı Yarışma 

Madde 26– (1) Hileli veya danışıklı Judo ve kuraş yarışması yapan veya yaptıran kişi 

ve/veya kulüpler altı aydan üç yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin maddi çıkar karşılığı yapılması halinde, ilgili kişi ve/veya kulübe ömür boyu

yarışmalardan men ve/veya sürekli hak mahrumiyeti cezası verilebilir. 

Yarışmalardan Haksız Yarar Sağlamak 

Madde 27–(1) Bir Judo ve kuraş yarışmasının sonuçlarından faydalanması mümkün 

olan kulüp ve kişilerden maddi karşılık sağlayarak yarışan veya bu suretle yarışanlara maddi 

karşılık sağlayan kişi veya kulüpler hakkında altı aydan iki yıla kadar yarışmalardan men 

veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

(2) Bir kulüp veya sporcunun çıkarına yarışmalara katılmayan kişi veya kulüplere üç

aydan bir yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Hakem, Gözlemci ve Diğer Görevlilerin Taraflı Yönetimi ve Menfaat Temini 

Madde 28– (1) Yarışmaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı 

yöneten, yarışmaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen, yarışma 

yerine özürsüz olarak gelmeyen, yarışmayı özürsüz olarak geç başlatan veya yönetmeyen, 

talimatlara aykırı yöneten veya tatil eden ve her ne suretle olursa olsun görevini ihmal veya 

suiistimal eden hakem, gözlemci ve diğer görevliler altı aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılırlar. 

(2) Fiilin maddi çıkar karşılığı yapılması halinde, ilgiliye ömür boyu hak mahrumiyeti

cezası verilebilir. 

Doping Yapmak veya Doping Kontrolünden Kaçmak 

Madde 29–(1) Hakkında doping yaptığı ya da yaptırdığı iddiasıyla soruşturma 

yürütülenlerle ilgili işlemler “Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Dopingle Mücadele 

Talimatı”na göre yapılır.  



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Tedbir ve Cezaya İlişkin İlkeler 

Tedbir 

Madde 30– (1) Tedbir, Talimatta öngörülen disiplin suçlarından birini işleyen; 

disiplin suçu nedeniyle hakkında soruşturma açılmış olan kulüp, sporcu, hakem, antrenör, 

gözlemci, yönetici, il temsilcisi veya judo ve kuraş sporunda görevli diğer bir kişinin, 

yarışmalara katılmaktan, judo ve Kuraş ile ilgili organizasyonlarda sorumlu oldukları 

görevleri yerine getirmekten geçici olarak men edilmesidir. 

(2) Tedbir uygulama yetkisi re’sen ya da Disiplin Kurulu’nun önerisi üzerine

Federasyon Başkanına aittir. 

(3) Tedbir, Federasyon Başkanı tarafından ilgiliye yazılı olarak tebliğ edildiği tarihten

itibaren yürürlüğe girer. 

(4) Tedbir kararı verildiğinde, soruşturmaya başlanmamışsa en geç üç gün içinde

soruşturma emrinin verilmesi zorunludur. 

(5) Tedbir, daha önce kaldırılmamışsa, yapılan soruşturma sonucunda verilen karar

ilgiliye tebliğ edilene kadar devam eder. 

(6) Yapılan soruşturma sırasında tedbirin gerekli olmadığı anlaşılırsa re’sen ya da

Disiplin Kurulu’nun önerisi üzerine Federasyon Başkanı tedbiri kaldırabilir. 

(7) Yapılan soruşturma sonunda disiplin suçunu işlediği sabit görülmeyenler hakkında

verilen tedbir kendiliğinden kalkar. 

Disiplin Suçunun Tekerrürü ve Suça İştirak 

Madde 31– (1) Disiplin cezası verilmesine sebep bir fiilin cezanın tamamlanmasından 

itibaren beş yıl içinde tekerrürü halinde uyarma cezasını gerektiren fiillerde altı aya kadar 

yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası; yarışmalardan men veya 

hak mahrumiyeti cezalarında ise cezanın üst sınırı ya da daha önce üst sınırdan ceza almışsa, 

bu cezanın yüzde on oranında artırılmış hali ile cezalandırılır. Sonraki her bir tekrarda ceza 

oranı on bir oranında arttırılır. 

(2) Talimatta disiplin suçu olarak öngörülen fiilleri işleyenleri cesaretlendiren, iştirak

eden, teşvik eden, yardım ve yataklık eden ve suç aracını temin eden de ihlal eden gibi 

cezalandırılır. 

Disiplin Cezasını Arttıran Nedenler 

Madde 32– (1) Bu Talimattaki hükümlere göre yarışmalardan men, hak mahrumiyeti 

ve/veya para cezasını gerektiren bir suç; yabancı ülkelerde işlenmişse, Federasyonun tüzel 

kişiliği veya Federasyon kurulları ve üyelerin imaj ve otoritesine medya veya Internet 

aracılığı ile açıkça zarar verilmiş ise cezanın üst sınırı uygulanır. 

Disiplin Cezasını Azaltan Nedenler 

Madde 33– (1) Eylemin, tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen 

cezalar yarısına kadar indirilebilir. 

(2) Tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak

mahrumiyeti cezasına dönüştürülür. 

(3) Disiplin Kurulu, tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; kulüp veya kişi

lehine cezayı azaltacak özel nedenlerin varlığını tespit ederse, cezayı yarısına kadar 

indirebilir. 



Cezada Sıralama 

Madde 34–(1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı 

ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Ceza verilirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici 

nedenler dikkate alınır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Soruşturma 

Soruşturmanın Açılması 

Madde 35– (1) Disiplin suçu niteliğindeki eylem ya da işlemin, ihbar, şikâyet ya da 

herhangi bir şekilde öğrenilmesi üzerine, kişi veya kulüplerin disiplin soruşturmasına konu 

olacak eylem ve işlemleri ile ilgili soruşturma izni Federasyon Başkanı tarafından verilir. 

(2) Hakemlerle ilgili soruşturma izni, Merkez Hakem Kurulunun görüşü alınarak

Yönetim Kurulunun teklifi üzerine verilir. İl yarışmalarında görevli hakemler hakkında ayrıca 

İl Hakem Kurulunun önerisi de alınır. 

(3) Disiplin Kuruluna sevk edilen soruşturma izninde; olayın özeti, tarihi, yarışmanın

çeşidi, suça ilişkin deliller ve varsa şahitlerin isim ve adresleri, suç iddiasında bulunulan kişi, 

kulüp ve diğer kuruşların isimleri belirtilir. 

Soruşturma Yetkisi 

Madde 36–(1) Disiplin soruşturması, iddia olunan disiplin suçunun niteliği dikkate 

alınarak, doğrudan Disiplin Kurulu ya da Disiplin Kurulunca görevlendirilen soruşturmacı 

veya soruşturma komisyonunca yapılır. 

(2) Soruşturmacı veya soruşturma komisyonunca yapılan soruşturma sırasında, başka

bir disiplin suçunun varlığı tespit edilirse, yeni iddianın soruşturulabilmesi için Disiplin 

Kurulundan olur alınması zorunludur. İddia olunan yeni disiplin suçunun niteliği ve ağırlığına 

göre Disiplin Kurulu, konuyu yeni bir disiplin soruşturması konusu yapabilir. 

Savunma Hakkı 

Madde 37–(1) Hakkında disiplin soruşturması açılan kişi, kulüp ya da diğer 

kuruluşlara savunma hakkı tanınması zorunludur. 

(2) Savunma hakkının kullanılabilmesi için, hakkında disiplin soruşturması açılan kişi,

kulüp ya da diğer kuruluşlara haklarında soruşturmaya neden olayı ve iddiayı açık biçimde 

belirten savunmaya davet yazısı (EK–1) ve ekinde yazılı savunma tutanağı (EK–2) gönderilir. 

Savunmaya davet yazısında ilgiliye, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yazılı 

savunmasını yapması, savunma yapmadığı takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı 

ve mevcut bilgi, belge ve delillere göre karar verileceği belirtilir. 

(3) Disiplin Kurulu, yazılı savunma dışında, karar verilmeden önce ilgilinin talebi

üzerine ya da re’sen sözlü savunmasının alınmasına karar verebilir. Sözlü savunma ilgiliye 

önceden tebliğ edilen (EK–3) yer ve zamanda yapılır ve yazılı olarak tutanak altına alınarak 

hakkında soruşturma yapılan ve sözlü savunmada bulunanlarca imzalanır. 

(4) Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından

savunulur. 

(5) Soruşturma evrakına ait bildirimler ekteki tebliğ ve tesellüm tutanakları ile veya

iadeli taahhütlü posta ya da acele posta ile yapılır. Söz konusu evrakı tebellüğ etmekten 

kaçınan kulüp veya kişilerle ilgili tutanak düzenlenir ve bu tutanak, tebliğ evrakı yerine geçer. 



Soruşturma 

Madde 38–(1) Disiplin soruşturması, soruşturma iznine ilişkin sevk yazısının ve 

soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması üzerine başlar. 

(2) Soruşturmayı yürüten Disiplin Kurulu, soruşturma komisyonu ya da soruşturmacı,

soruşturma konusuyla ilgili olanların yazılı ifadelerine başvurabilir, tanık dinleyebilir, keşif 

yapabilir ve bilirkişiye başvurabilir. Disiplin Kurulu ya da soruşturma komisyonu bu 

işlemleri, görevlendireceği bir üye vasıtasıyla da yapabilir. Başka bir ilde bulunan tanığın 

dinlenmesi ve/veya başka ilde keşif yapılması gereken hallerde bu işlemler il temsilcilikleri 

aracılığıyla istinabe sureti ile de yaptırılabilir. İstinabe talimatında, şahidin hüviyeti, adresi ve 

benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir.  

(3) Yazılı ifade alınması gereken hallerde ifadesi alınacak olan kişiye sorulması

gereken sorular ve istenen bilgiler, yazılı ifadeye davet ve ifade tutanağında (EK–4) tereddüde 

yer bırakmayacak açıklıkta tek tek yazılır ve ilgiliden yedi gün içinde tutanakta belirtilen 

kısma gerekli bilgileri yazıp, tutanağı soruşturmayı yapan makama teslim etmesi istenir. 

(4) Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanakta, işlemin nerede ve ne

zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise, ifade alınan kişiye 

sorulan sorular ve cevaplar da yer alır. Tutanak, soruşturmayı yürüten, tutanağı tutan ile ifade 

sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.  

(5) Federasyona bağlı merkez ve taşradaki bütün birimler ve görevliler, kulüpler ve

diğer görevliler soruşturma çerçevesinde kendilerinden istenen her türlü bilgi, dosya ve başka 

belgeleri gecikmeye mahal bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye 

mecburdurlar. 

Soruşturma Raporu 

Madde 39-(1) Soruşturmanın, soruşturma komisyonu veya soruşturmacı tarafından 

yürütüldüğü hallerde, soruşturma işlemleri tamamlanınca, soruşturma komisyonu veya 

soruşturmacı tarafından soruşturma raporu düzenlenir.  

(2) Soruşturma raporunda soruşturma izni, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın

kimliği, sıfatı, iddia olunan suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller, alınan savunma 

özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı 

tartışılır, uygulanacak ceza teklif edilir. Varsa belge asıl veya suretleri soruşturma raporuna 

eklenir. (EK–9) Soruşturma raporu geciktirilmeden Disiplin Kuruluna gönderilir. 

Duruşma 

Madde 40– (1) Disiplin Kurulu karar vermeden önce re’sen ya da talep üzerine 

soruşturulanın ve varsa diğer tarafların katılımı ile duruşma yapılmasına karar verebilir. 

Duruşma yer ve zamanını gösterir duruşmaya davet yazısı duruşma gününden en az üç gün 

önce duruşmaya katılacak olanlara tebliğ edilir.  

(2) Yapılan duruşmalarda, Federasyonu kimin temsil edeceğine Federasyon Başkanı

ya da Başkan Vekili karar verir. 

Karar 

Madde 41– (1) Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en geç 

yedi gün içerisinde ilgili hakkında, cezaya ya da ceza verilmesine yer olmadığına karar verir. 

Gerekçesiz karar (EK–6) ilgiliye faks, e– posta, acele posta veya diğer elektronik araçlarla 

gecikmeksizin tebliğ edilir. 

(2) Gerekçeli karar, karar tarihinden itibaren en geç on gün içinde ilgilinin savunması,

tanık ifadeleri ve diğer ifadeleri ile deliller özetlenerek yazılır. Kararda, kararın oybirliği veya 

çoğunlukla verildiği belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı görüşte 



olanlar, nedenlerini yazar ve imzalarlar. Gerekçeli kararlar (EK–7) ilgiliye iadeli taahhütlü 

olarak ayrıca gönderilir. 

(3) Karar metninde, karara karşı başvuru yolları ve süreleri gösterilir.

Kararların Uygulanması  

Madde 42– (1) Verilen cezaların uygulanması ile ilgili usulleri Federasyon belirler, 

(2) Hakkında yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilmiş olan kişi veya

kulüp, uygulama tamamlanıncaya kadar bütün kategorilerdeki yarışmalara iştirak edemez. 

(3) Cezanın uygulanmasında tedbir süresi cezadan mahsup edilir.

Soruşturma Zaman Aşımı 

Madde 43– (1) İşbu talimatta disiplin suçu olarak düzenlenen fiillerin her ne surette 

olursa olsun öğrenildikleri tarihten itibaren;  

a) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay,

b) Yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları ile para cezası gerektiren

durumlarda altı ay, 

c) Sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda ise bir yıl içinde

soruşturmaya başlanmamışsa, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

(2) Disiplin cezası gerektiren eylemin işlenilmesinden itibaren iki yıl içinde disiplin

cezası verilmemişse ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar. 

(3)Ceza zamanaşımının başlangıcı disiplin cezasını gerektiren olayın vuku günüdür.

İtiraz 

Madde 44–(1) Disiplin Kurulunun ceza ya da ceza verilmesine yer olmadığı 

hakkındaki kararlarına karşı, cezalandırılan kişi, bağlı olduğu kulüp veya Federasyon itiraz 

edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği 

yönetici tarafından yapılır. 

(2) Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, bildirim tarihinden itibaren on

gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. 

(3) Disiplin Kurulu kararlarına itiraz; itiraz edilen cezanın uygulamasını durdurmaz.

(4) Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa

dahi, re’sen incelenmek üzere Tahkim Kuruluna gönderilir. 

(5) Tahkim Kurulu kararları kesindir.

Soruşturmanın Yenilenmesi 

Madde 45–(1) Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı olması, 

kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşülmesi, kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya 

çıkması, kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce yazılı kurallarda ilgililer lehine bir 

değişiklik yapılması hallerinden birinin ortaya çıkması durumunda; Federasyon Başkanı 

Disiplin Kurulundan kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine 

yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe ertelenmesini 

isteyebilir.  

(2) Soruşturmanın yenilenmesi isteği üzerine Disiplin Kurulu, inceleme sonucuna

göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da 

verebilir. 



ALTINCI BÖLÜM 
Son Hükümler 

Disiplin talimatının bütünlüğü 

Madde 46–(1) Diğer talimatlara, bu Talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan 

hükümler konulamaz.  

Farklı hüküm halinde uygulama 

Madde 47 – (1) Fiilin işlendiği zamanın Disiplin Talimatı ile sonradan yayınlanan 

Disiplin Talimatının hükümleri birbirinden farklı ise kişi veya kulüp lehine olan hüküm 

uygulanır. 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 48- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, Uluslararası Judo-Kuraş 

Federasyonu kuralları uygulanır.  

Ceza sürelerine ait esaslar 

Madde 49– (1) Süreli yarışmalardan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay 

ve yıl hesabı ile uygulanır. Yıl, takvime göre hesap edilir. 

Yürürlük 

Madde 50– (1) Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sitesinde 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 51–(1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Başkanı 

yürütür. 



EK– 1 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SAVUNMAYA DAVET YAZISI FORMU 

Tarih ve Sayı : 

Konu : Savunma Hakkı 

Sayın: 

_____________________________ 

_____________________________ 

*(Hakkında soruşturma yapılan kişi, kulüp yada kuruluşun adı ve adresi yazılacak) 

Hakkınızda aşağıda belirtilen olay ve iddialar nedeniyle disiplin soruşturması 

açılmıştır. 

Aşağıda belirtilen olay ve iddialarla ilgili olarak işbu yazıyı tebliğ tarihinden itibaren 

yedi gün içinde ekte gönderilen tutanağı doldurarak yazılı savunmanızı tarafımıza 

ulaştırmanız, aksi halde savunma hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız ve hakkınızda mevcut 

bilgi, belge ve delillere göre karar verileceğinin bilinmesini rica ederim.  

TJKF Disiplin Kurulu Başkanı/  

Soruşturma Komisyonu Başkanı/ 

Soruşturmacı 

İMZA 

*(Soruşturmayı yapanın unvanı adı soyadı ve imzası) 

SORUŞTURMAYA KONU OLAY VE İDDİALAR: 

Olay: 

İddialar: 

1– 

2– 

3– 

………. 

*(İlgili hakkında soruşturma açılmasına neden olan olay; yer, zaman, kişi vs. belirtilerek 

açıkça yazılacak; iddialar tereddüde yer bırakılmayacak şekilde sıralanacaktır.) 



EK–2 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

SAVUNMA TUTANAĞI 

Tarih  : 

Konu : Savunmam 

Adı ve Soyadı Baba Adı 

Doğum Yeri Doğum Tarihi 

Adresi 

Konu 

İlgilinin 

Kimliği 

Sporcu    (  )  Hakem  (  ) Antrenör (  ) Yönetici (  ) Kulüp (  ) 

Diğer      (  )____________________ 

Savunmaya davet yazısında belirtilen olay ve iddialarla ilgili olarak yukarıda belirtilen 

konuya ilişkin savunmam aşağıda belirtilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Adı ve Soyadı 

İmza 

*(Savunmayı yapan adını ve soyadını el yazısı ile yazacak ve imzalayacaktır) 

SAVUNMAMDIR 

(Savunmanızı yazmaya buradan başlayınız. Kâğıdın arka sayfasını kullanmayınız. 

Gerektiğinde yeni kâğıt kullanınız. Her bir sayfayı numaralandırıp mutlaka imzalayınız. 

Savunmanızı belgelerle delillendirmişseniz her bir belgeye Ek numarası verip, bu belgeleri 

metnin sonunda Ekler başlığı altında belirterek savunmanıza ekleyiniz.)  



EK– 3 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÖZLÜ SAVUNMAYA DAVET YAZISI FORMU 

Tarih ve Sayı : 

Konu : Sözlü Savunmaya Davet 

Sayın: 

_____________________________ 

_____________________________ 

*(Hakkında soruşturma yapılan kişi, kulüp ya da kuruluşun adı ve adresi yazılacak) 

Hakkınızda aşağıda belirtilen olay ve iddialar nedeniyle ayrıca sözlü savunmanıza da 

başvurulacaktır. 

Aşağıda belirtilen olay ve iddialarla ilgili olarak sözlü savunmanızı yapmak üzere 

aşağıda belirtilen tarihte, yine aşağıda belirtilen yerde bulunmanız rica olunur. 

TJKF Disiplin Kurulu Başkanı 

SORUŞTURMAYA KONU OLAY VE İDDİALAR: 

Olay: 

İddialar: 

1– 

2– 

3– 

SÖZLÜ SAVUNMANIN ALINACAĞI YER: 

SÖZLÜ SAVUNMANIN ALINACAĞI TARİH VE SAAT : 



EK–4 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

YAZILI İFADE TUTANAĞI 

Tarih  : 

Konu : Savunmam 

İFADE ALINAN KİŞİNİN 

Adı ve Soyadı Baba Adı 

Doğum Yeri Doğum Tarihi 

Adresi 

Soruşturmanın 

Konusu 

İlgilinin 

Kimliği 

Sporcu    (  )  Hakem  (  ) Antrenör (  ) Yönetici (  ) Kulüp (  ) 

Diğer      (  )____________________ 

Yukarıda belirtilen soruşturma konusu olay ve iddialarla ilgili olarak bildikleriniz 

çerçevesinde aşağıdaki sorulara ve bilginize başvurulan konulara   yazılı olarak yedi gün 

içerisinde cevap vererek  bu tutanağı tarafımıza ulaştırmanızı rica ederiz.  

TGF Disiplin Kurulu Başkanı/  

Soruşturma Komisyonu Başkanı/ 

Soruşturmacı 

İMZA 

*(Soruşturmayı yapanın unvanı adı soyadı ve imzası) 

İFADE SAHİBİNE SORULAN SORULAR: 

1– 

2– 

3– 

……… 

İFADEMDİR 

(İfadenizi yazmaya buradan başlayınız. Kâğıdın arka sayfasını kullanmayınız. 

Gerektiğinde yeni kâğıt kullanınız. Her bir sayfayı numaralandırıp mutlaka imzalayınız.)  



EK–5 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

İFADE TUTANAĞI 

Tarih  : 

Konu : Disiplin soruşturması kapsamında ifade alınması hk. 

İFADE ALINAN KİŞİNİN 

Adı ve Soyadı Baba Adı 

Doğum Yeri Doğum Tarihi 

Adresi 

İlgilinin 

Kimliği 

Sporcu    (  )  Hakem  (  ) Antrenör (  ) Yönetici (  ) Kulüp (  ) 

Diğer      (  )____________________ 

İFADE SAHİBİNE SORULAN SORULAR: 

1– 

2– 

3– 

……… 

İFADE SAHİBİNİN VERDİĞİ CEVAPLAR 

1– 

2– 

3– 

……… 

İşbu ifade tutanağı birlikte okunup imzalanmıştır. 

İfade Veren İfade Alan 

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 

İmza İmza 



EK– 6 

TÜRKİYE JUDO VEKURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

DİSİPLİN CEZASI BİLDİRİM YAZISI 

Tarih : 

Konu : 

Sayı : 

Sayın ______________________ 

Disiplin 

Kurulu  

Karar Tarihi 

Disiplin 

Kurulu 

Karar No 

Disiplin Suçu Verilen Ceza 

Yukarıda belirtilen Disiplin Kurulu kararı ile söz konusu disiplin suçu nedeniyle 

fiiliniz sabit görülerek/(fiiliniz sabit görülmediğinden) belirtilen ceza ile cezalandırılmış 

bulunmaktasınız/ (hakkınızda ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir). 

Disiplin Kurulumuzun gerekçeli kararı daha sonra tarafınıza gönderilecektir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 

 Genel Sekreter 

          Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Disiplin Talimatı Madde 45/2: “Disiplin 

Kurulunca verilen her türlü karara karşı, bildirim tarihinden itibaren on gün içinde, Genel 

Müdürlük Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir”. 



EK – 7 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

GEREKÇELİ KARARI 

Karar Tarihi 

Karar No 

Soruşturulanın Adı Soyadı 

Soruşturulanın Doğum 

Tarihi 

Soruşturulanın Kimliği Sporcu ( ) Hakem ( ) Antrenör ( ) Yönetici ( ) Diğer ( ) 

Açık adresi 

Şimdiye kadar aldığı cezalar 

ve genel durumu 

Cezayı gerektiren fiilin 

yapıldığı yer ve tarihi 

Cezayı gerektiren davranışın 

çeşidi 

Cezayı gerektiren davranışın 

nedeni 

Soruşturulanın savunmasının 

özeti 

Tanıklar ve tanıkların 

ifadelerinin özeti 

Diğer deliller 

Cezayı hafifleten ya da 

arttıran nedenler 

TJKF Disiplin Kurulunun 

Kanaati ve Değerlendirme 

SONUÇ 

Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Disiplin Talimatının 

_______maddesi uyarınca 

_________________________________ cezası ile tecziyesine 

oybirliği/oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

(Fiili sabit görülmediğinden ceza verilmesine yer olmadığına 

karar verilmiştir). 

 Disiplin Kurulu Başkanı Üye Üye 

 Üye   Üye

(Varsa) KARŞI OY 



EK – 8 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

SORUŞTURMA EVRAKI TESLİM TUTANAĞI 

Disiplin Evrakı Türü İfade  (   ) Savunma (   ) Karar (   ) 

İlgilinin Adı Soyadı Soruşturulan (  ) Tanık (  ) Diğer ( ) 

Ekteki Evrakın Kayın No 

Adresi 

İlgilinin Kimliği Sporcu (  ) Hakem (  ) Antrenör (  ) Yönetici (  ) Diğer (  ) 

Ekteki evrakı İlgiliye teslim ettim Ekteki Evrakı teslim aldım 

Tebliğ Eden Tebellüğ Alan 

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 

İmza İmza 

Tarih 

TJKF Genel Sekreteri /Gençlik Spor İl Müdürü 

Adı Soyad 

İmza 

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

SORUŞTURMA EVRAKI TESLİM TUTANAĞI 

Disiplin Evrakı Türü İfade  (   ) Savunma (   ) Karar (   ) 

İlgilinin Adı Soyadı Soruşturulan (  ) Tanık (  ) Diğer ( ) 

Ekteki Evrakın Kayın No 

Adresi 

İlgilinin Kimliği Sporcu (  ) Hakem (  ) Antrenör (  ) Yönetici (  ) Diğer (  ) 

Ekteki evrakı İlgiliye teslim ettim Ekteki Evrakı teslim aldım 

Tebliğ Eden Tebellüğ Alan 

Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı 

İmza İmza 

Tarih 

TJKF Genel Sekreteri /Gençlik Spor İl Müdürü 

Adı Soyadı 

İmza 

Teslim tutanakları ikişer örnek düzenlenir. Teslim edilecek evrak, teslim eden 

tarafından ilgiliye teslim edildikten sonra, teslim eden ve teslim alan tarafından imzalanır. 

Evrakın bir nüshası teslim alanda kalır. Diğer nüsha ise teslim eden tarafından gecikmeksizin 

Federasyona ulaştırılır. Tebligat, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kanalı ile yapılacak ise, 

“HİZMETE ÖZEL” ibaresi kullanılarak bir üst yazı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

iadeli – taahhütlü posta ile gönderilir 
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TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU 

BAŞKANLIĞINA 

SORUŞTURMA RAPORU 

Rapor Tarihi 

Soruşturma izni kararı 

Soruşturulanın Adı Soyadı 

Soruşturulanın Doğum 

Tarihi 

Soruşturulanın Kimliği Sporcu ( ) Hakem ( ) Antrenör ( ) Yönetici ( ) Diğer ( ) 

Açık adresi 

Şimdiye kadar aldığı cezalar 

ve genel durumu 

Cezayı gerektiren fiilin 

yapıldığı yer ve tarihi 

Soruşturulanın savunmasının 

özeti 

Varsa tanıklar ve tanıkların 

ifadelerinin özeti 

Diğer deliller 

Soruşturmacının Kanaati ve 

Değerlendirmesi 

TEKLİF 

Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonu Disiplin Talimatının 

_______maddesi uyarınca 

_________________________________ cezası ile tecziyesi 

teklif olunur. 

(Fiili sabit görülmediğinden ceza verilmesine yer olmadığı 

düşünülmektedir). 

Soruşturma Komisyonu/Soruşturmacı 

İmza 




