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ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU 
DİSİPLİN TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

Amaç ve Kapsam 

 Madde 1- Bu talimat, kulüpler sporcuları, hakemler, antrenörler, yöneticiler, federasyon temsilcileri 

ve görevli diğer kişilerin federasyon etkinliklerinde, ulusal ve uluslar arası esaslara ve uygulamalara göre 

disiplin suçu oluşturan eylemleri için yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemleri ve Disiplin Kurulunun 

çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

 Dayanak 

 Madde 2- Bu yönetmelik 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ulusal JuJitsu 

Federasyonunun onaylı Tüzüğü 7.Maddesine istinaden  hazırlanmıştır 
 

 

 Tanımlar 

 Madde 3- Bu talimatta geçen; 

 Federasyon   : Ulusal JuJitsu Federasyonu , 

 Başkan :   : Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanını, 

             Disiplin Kurulu:  :Federasyon Disiplin Kurulu 

 Genel Sekreter :   :Federasyon Genel Sekreteri 

 Kulüp    : Ulusal JuJitsu Federasyonuna üye spor kulüpleri 

 Sporcu    : Ulusal JuJitsu Federasyonunun lisanslı sporcusu 

            Yönetici   :Federasyon etkinliklerinde görevli idari ve teknik elemanları, 

kulüplerin yönetiminde görev alanları, antrenörleri, hakemleri, gözlemci ve temsilcileri ifade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 Disiplin kurulunun oluşumu 

 Madde 4- a- Federasyon disiplin kurulu, Genel Kurul tarafından bir sonraki olağan genel kurula kadar 

görev yapmak üzere seçilecek bir başkan dört asil üye ve beş yedek üyeden oluşur. 

 b- Üyeler kendi aralarında, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. 

 c- Disiplin kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça veya 

Disiplin Yönetmeliğinin 6/c maddesi uyarınca üyeliği düşmedikçe yerlerine yenisi görevlendirilemez. 

 d- Disiplin kurulu üyeliklerinde boşalma halinde başkan tarafından çağrı yapılarak, yedek üyelerden 

liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır. 

 

 Kurulun görevleri 

 Madde 5- Federasyon Disiplin Kurulu; Federasyon etkinliklerinde bulunan kulüp, sporcu, hakem, 

antrenör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve eylemlere ilişkin disiplin işlerine bakar. 

 

 Kurulun toplanması 

 Madde 6- a- Disiplin kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere 

gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Toplantı, Kurul Başkanının çağrısı üzerine ve en az iki üyenin 

katılması ile yapılır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Toplantı gündemi Kurul Başkanı tarafından belirlenir. 

Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.  

 b- Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula toplantıya katılan en yaşlı üye başkanlık 

yapar.   

c- Mazeretsiz olarak üst üste 2 veya bir yıl içerisinde aralıklı olarak 4 toplantıya katılmayan  üyelerin 

üyelikleri düşer. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

CEZALAR 

 Cezalar 

 Madde 7- Bu talimatta belirlenen disiplin suçlarına uygulanacak disiplin cezaları; ihtar, müsabakadan 

( yarışmadan ) men, hak mahrumiyeti, para cezası, tescil iptali, puan indirme ve alt lige indirme cezalarıdır. 

 a- İhtar Cezası        : İlgililerin dikkatinin çekilmesidir. 
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 b- Müsabakadan men cezası : Kulübün veya sporcunun müsabakalara katılmaktan men edilmesidir. 

            c- Hak Mahrumiyeti Cezası : Kişinin disiplin kurulu tarafından belirlenecek müsabakalara iştirak 

etmekten; hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik yapmaktan; Federasyon yönetimi ve kurullarında görev almaktan 

veya kulüp yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak müsabakalarda görev almaktan; kulüp mensubu olarak 

veya kuruluş mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmak ve yazışmaktan men edilmesidir. 

 d- Para Cezası  : Federasyon ile ilgili olarak, asgari ve azami hadleri bu Talimatın Dördüncü 

Bölümünde gösterilen ve gerektiğinde her yıl yönetim kurulunca tespit olunan meblağın gelir olarak 

Federasyon hesabına ödenmesidir. 

 e- Puan İndirme Cezası : Ulusal JuJitsu Federasyonuna bağlı olarak düzenlenen 

organizasyona katılan bir takımın puanlarından, Disiplin Kurulunca belirlenecek miktarda puanın 

düşürülmesidir. 

 f- Tescil İptali Cezası : Kulübün veya sporcunun disiplin cezasını gerektiren bir eyleminden dolayı 

Federasyondaki sicil kaydının silinmesi ve Federasyon faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır. 

 

           g- Bir Alt Lige indirme Cezası: Takımın bir alt lige indirilmesidir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

DİSİPLİN SUÇU TEŞKİL EDEN FİİLLER 
 

 İhtar Cezası Gerektiren Eylemler 

 Madde 8- Aşağıdaki eylemleri işleyenler ihtar cezası ile cezalandırılırlar. 

a- Federasyona karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi yapmayı ihmal eden, yerine getirmeyen, 

eksik veya yanlış yerine getirenler, 

b- Federasyonun yetkili mercileri tarafından sorulan hususlara, istenilen izahata süresinde cevap 

vermeyen veya eksik ya da yanlış cevap verenler, 

c- Federasyonun yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı 

müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edenler. 

d- Mazeretsiz olarak ( sağlık-ölüm vb. durumlar hariç ) madalya törenine katılmayan kulüp veya 

sporcular. 

 

 Centilmenliğe  Aykırı Hareket  

             Madde 9- Onur kırıcı ve spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan kişiler, ikinci kez 

madalya törenine katılmayan kulüp veya sporcular bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, cezanın 

tebliğ tarihini müteakip ilk iki İl, ilk iki bölge ( grup ), ilk yapılacak olan bir lig ve bir ulusal maçtan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

 

 Talimatlara Aykırı Hareket 

 Madde 10- Federasyonun kural ve talimatlarına kasten aykırı harekette bulunan kişi yada kulüpler, bu 

hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde, cezanın tebliğ tarihini müteakip bir yıl içerisinde yapılacak 

olan tüm İl, bölge,  grup, lig ve bir Ulusal müsabaka cezası ile cezalandırılır.  Ayrıca, ilgili kulübe en üst 

hadden para cezası verilir. 

 

 Hakaret 

 Madde 11- Başbakanlık, spordan sorumlu Devlet Bakanlığı ve Genel Müdürlük merkez ve taşra 

teşkilatlarında çalışanlar ile Federasyon veya bu teşkilatın bir mensubuna veya sporculara huzurunda veya 

gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya Internet ortamında, basın yayın yolu ile yaptığı görevden dolayı veya 

görevi sırasında hakaret eden kimse cezanın tebliğ tarihini müteakip ilk iki İl, ilk iki Bölge ( grup ), iki lig ve 

ilk yapılacak olan bir Ulusal müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

 Müessir Fiil 

 Madde 12- Federasyon mensuplarına ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları 

görevden dolayı fiziki müdahale ve engellemede bulunanlara, yarışmalardan en az iki yıl süre ile (İl-

Bölge’grup’-Lig-Ulusal ve Uluslar arası )  men, veya hak mahrumiyeti cezası verilir. Vahim hallerde ceza 

sürekli hale çevrilir. 

 

 Sahte Lisans Kullanımı, Sahtecilik ve Teşkilatı Kandırmak 

 Madde 13- Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya hak sahibi 

olmadığı lisansı kullanmak sureti ile teşkilatı kandıran veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları 

bilerek kullanan veya kullandıranlar iki yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Vahim hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca, 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 
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 Yukarıdaki fıkrada yazılı suçlara herhangi bir kulübün katılmasının sübutu halinde, ilgili kulüp iki yıla 

kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. 

 

 Disiplin Kurulu Tarafından Verilen Cezaların Süresini Beklememek 

 Madde 14- Müsabakadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi 

doldurmadan veya idari tedbir kararının tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakalara katılanlar 

veya bunu temin edenler, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir kararı ile müsabakaya 

katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar 

bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

 İzinsiz Yabancı Milli veya Temsili Takımında Görev Almak veya Müsabakaya Katılmak 

 Madde 15- Yabancı bir ülkenin milli veya temsili takımında, Federasyondan izin almaksızın görev 

kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler bir yıldan az olmamak kaydıyla hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. 

 

 İzinsiz Müsabaka Düzenlemek, İzinsiz ve Mazeretsiz Müsabakalara Katılmamak, Müsabakaları 

Yarım Bırakma 

 Madde 16- Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken müsabakayı izinsiz yapanlar veya 

yaptıranlar veya böyle bir müsabakayı yönetenler bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 Teşkilatın tertiplediği müsabakalara katılması gerektiği halde, mazeretsiz katılmayan veya katıldığı 

müsabakayı mazeretsiz olarak tamamlamayan kişi altı aydan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men, 

kulüpler ise bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men cezası ile cezalandırılırlar. 

 

 Temsili ve Milli Müsabakaya Katılmamak 

 Madde 17- Yazılı tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili veya milli müsabakalara veya hazırlık 

çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden sporcu üç aydan bir yıla 

kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. Bu olay antrenör baskısı ile gerçekleşti ise sporcunun 

antrenörü bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

 Ulusal Onuru Zedeleyici Hareketler 

 Madde 18- Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, kendi takım arkadaşlarına veya 

yabancı takımların sporcularına karşı onur kırıcı davranışlarda bulunan veya ulusal onuru zedeleyici davranış 

sergileyenler, bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

 Vahim hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. 

 

 Çalışmaların ve Müsabakaların Güvenliğini Zedeleyici Hareketler 

 Madde 19-  Çalışma ve müsabakaların yapıldığı tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, sporcuya 

yakışmayan hareketler yapan, aşağılayan, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip etmek gibi münferit veya toplu 

tecavüzlerde bulunan kişiler, iki yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

 Suça Teşvik 

 Madde  20-Müsabaka sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya 

müsabakayı yönetenler aleyhine suça teşvik eden davranışlarda bulunan şahıs kulüp ve kuruluşlar bir yıldan az 

olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

 

             Müsabakaların Devamına Engel Olmak 

 Madde 21-Müsabakaların başlamasına veya devamına veya tamamlanmasına her ne suretle olursa 

olsun engel olan kişi, kulüp veya kuruluşlar bir yıldan az olmamak kaydıyla müsabakalardan men veya o kadar 

süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

Tanıklıktan Kaçınmak 

 Madde 22- Disiplin soruşturması sırasında tebligata rağmen, mazeretsiz olarak tanık sıfatı ile yazılı 

beyanda bulunmayan veya tanıklıktan kaçınan veya bildiklerini saklayan veya yalan tanıklık eden veya ceza 

karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakadan men veya 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 
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 Hileli ve Danışıklı Müsabaka 

 Madde  23- Hileli ve danışıklı müsabaka yapan, yaptıran kişi, kulüp, kuruluş ve bunlara aracılık 

edenler en az bir yıl müsabakadan men cezası veya bir alt lige indirme cezası yada bir yıl  süre ile hak 

mahrumiyeti, kulüpler ise tescil iptali cezası ile cezalandırılır.  

 

 Müsabakaya Katılmamak 

 Madde  24- Kulübün veya diğer kulübün sporcusunun menfaat temini veya sair suretlerle 

müsabakalara katılmasına engel olanlar ile mazeretsiz olarak müsabaka hazırlığına veya müsabakaya 

katılmayanlar bir yıldan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. 

 Görev  Suçu 

 Madde  25- Herhangi bir görevin ifasında şeref ve haysiyete, spor terbiye ve disiplinine veya 

mevzuata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men ve üç aydan bir yıla kadar hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 Emirlere Uymamak 

 Madde  26- Müsabaka hazırlıklarında, müsabakalarda ve spor seyahatlerinde yöneticilerin emirlerine 

uymayan alaylı, kaba ve müstehzi hareketlerde bulunanlar altı aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya 

altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 Huzursuzluk Çıkarmak  

 Madde 27- Spor seyahatlerinde disipline aykırı hareketlerde bulunan ve kafilenin huzurunu bozanlar 

altı aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler 
 Madde 28- Müsabakadan önce,  müsabaka sırasında ( Shikkaku Cezası alan )ve müsabakadan sonra 

görevli hakemlere ve teşkilat mensuplarına ve sporculara, kulüp ve kuruluş yöneticilerine, (Ulusal JuJitsu 

Federasyonu camiasından herhangi bir kişiye ) seyircilere kaba, müstehzi ve küçük düşürücü söz sarf eden 

veya bu kabil hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak 

mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 Doping 

 Madde  29- Ulusal ve Uluslar arası, Ferdi ya da Kulüp müsabakalarında doping kontrollerini kabul 

etmeyen ve dopingli oldukları tespit edilen  sporculara aşağıdaki cezai müeyyideler uygulanır. 

a- Sporcunun doping kontrolüne gitmeyi reddetmesi, doping kontrol işlemine uygun olmayan 

davranışlarda bulunması, hile yapması veya hile yapmaya teşebbüs etmesi, müsabakadan önce 

veya müsabaka sırasında doping maddelerini kullanması yada sporcunun yasaklı bir yöntemi 

kullandığının tespit edilmesi, sporcudan alınan ‘A ‘ örneğinde yasaklı bir maddenin tespit 

edilmesine rağmen sonuca 48 saat içinde itiraz edilmemesi, ‘ B’ örneğinin analizinde de yasaklı 

bir maddenin tespit edilmesi, sporcunun doping yaptığını gösteren delillerin bulunması 

durumlarında, sporcu ilk defa en az iki yıl müsabakalardan men cezası, birden fazla tekrarlanması 

durumunda ise sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

b- Doping kontrolü yapıldıktan sonra herhangi bir sağlık kurumundan alınacak rapor veya komisyona 

yapılacak başvuru cezai işlem sırasında dikkate alınmaz. 

c- Kulüp müsabakalarında doping kontrolü sonucunda bir kulübün bir sezonda bir sporcusundan 

pozitif (dopingli) sonuç alınması durumunda kulüp 10.000 TL para cezası ile cezalandırılır. Bu 

para cezası, kulübün bir sezonda iki sporcusundan da pozitif sonuç alınması durumunda beş kat, 

üç ve daha fazla sporcusundan da pozitif sonuç alınması durumunda on kat artırılır. Ayrıca, 

kulübün doping kontrolü yapılan sezon için 6 puanı silinir. Aynı durum ferdi müsabakalarda 

gerçekleşirse para cezası sporcudan tahsil edilir. Sporcu para cezasını ödemediği takdirde sürekli 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

d- Doping kontrolü sırasında talimatlara aykırı davranışlarda bulunan, dopingli sporcunun 

müsabakaya katılmasını sağlayan, dopingli olduğunu bildiği halde müsabakaya katılmasını 

önlemeyen, doping uygulamalarına karıştığı, katıldığı, önerdiği, zorladığı, yardım ettiği, 

uyguladığı tespit edilen yönetici, antrenör ve diğer ilgililer hakkında verilen para cezaları 

kulübünden tahsil edilir. Tahsil edilemediği takdirde kulüp, sürekli hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

e- Doping yaptığı sabit olduğu takdirde Federasyonca bu doping kontrolü için yapılan giderlerin on 

katı tutarı, ferdi müsabakalarda sporcunun kendinden, kulüp müsabakalarında kulübünden tahsil 

olunur. 
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Bir Yıl ve Üzerinde Ceza alınması 

Madde 30 -  Antrenör, idareci, hakem, Federasyon temsilcisi ve sporculardan bir yıl ve üzerinde ceza 

alanlar Federasyon Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilemez, Federasyonun hiçbir kurulunda 

görev alamazlar. 

 

 Hakemlerin Taraflı Yönetimi 

 Madde 31- Müsabakaları kulüp, kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten 

hakemler bir yıldan beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

 Hakemlerin Menfaat Temin Etmesi 

 Madde 32- Hakemler 31.maddedeki eylemi maddi veya manevi menfaat karşılığında yaptıkları 

takdirde sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 

 

 Görevi İhmal veya Görevi  Suistimal 

 Madde 33- Müsabaka yerine mazeretsiz olarak gelmeyen veya müsabakayı geç başlatan veya 

müsabakayı yönetmeyen veya yönetmeliklere aykırı yöneten veya tatil eden hakemler ile her ne suretle olursa 

olsun görevlerini ihmal veya suistimal edenler, bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. 

 

 Hükümlülük 

 Madde 34- Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar ile adabı umumiye aleyhinde işlenen suçlardan 

mahkum olanlarla, taksirli suçlar dışında genel olarak bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar sürekli 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. İlgilinin müracaatı üzerine cezanın kaldırılmasına veya 

kısaltılmasına Yönetim Kurulunca karar verilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

USUL HÜKÜMLERİ 
 

BİRİNCİ KISIM 

İDARİ TEDBİRLER 
  

 İdari Tedbirler 

 Madde 35- İdari tedbir, disiplin suçunun konusunu oluşturan bir eylemden dolayı hakkında disiplin 

soruşturması açılan kulüp, kuruluş veya kişinin tedbiren müsabakalara sokulmaması ve müsabakaları 

yönetmekten yasaklanmasıdır. 

 

 İdari Tedbir Kararı Vermeye Yetkili olanlar 

 Madde 36- Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili, disiplin 

soruşturması açılması gereken olaylarda müsabakaların sağlıklı yapılmasını temin etmek amacıyla idari tedbir 

kararı vermeye yetkilidir. 

 Müsabaka esnasında,  disiplin suçu oluşturan bir eylemin ortaya çıkması halinde, müsabakaların 

sağlıklı yapılmasını temin etmek amacıyla müsabaka hakemlerinin teklifi ve MHK’ nin onayı ile, İllerde de İl 

hakem kurulu kulüp veya sporcuyu tedbiren yapılmakta olan müsabakalardan men edebilir. Müsabaka 

hakemleri kişi veya sporcu hakkındaki olaya ilişkin raporunu disiplin soruşturmasına esas olmak üzere 

Federasyona yazılı olarak verir. Müsabaka hakemlerinin raporuna göre Federasyon Başkan veya Başkan 

Vekili kişi veya kulüp hakkında müsabakadan men tarihinden başlamak üzere idari tedbir kararı verir ve 

disiplin soruşturması başlatır. 

  

 Jujitsu Disiplin Kurulu, disiplin soruşturmasının konusunu oluşturan olaylarda tüm kulüpler, 

kuruluşlar ve kişiler hakkında idari tedbir kararı vermeye yetkilidir. 

 

 İdari Tedbirin Başlaması 

 Madde 37- İdari tedbir; bu talimatta yazılı disiplin suçunu teşkil eden fiili nedeniyle hakem tarafından 

müsabakadan çıkarılan sporcu veya kulüp için, müsabakadan çıkarıldığı tarihten itibaren başlar. 

 Yetkili mercilerce yapılan soruşturma esnasında verilen idari tedbir kararları verildikleri tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

 Disiplin Kurulu, görevine giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını 

yeniden tespit edebilir veya idari tedbiri kaldırabilir. 

 İdari Tedbirin Tebliği 

 Madde 38- Tebliği gereken idari tedbirler, ilgililere itiraza yol açmayacak şekilde Federasyonca tebliğ 

edilir. 
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İKİNCİ KISIM 

CEZAYI AZALTAN VEYA ÇOĞALTAN SEBEPLER 
 

 Teşebbüs 

 Madde 39- İlgili sebeplerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu cezanın alt ve üst sınırının tespiti 

Disiplin Kurulunun takdiri ile karara bağlanır. 

 

 Yurtiçi ve Yurtdışı Uluslar arası Müsabakalarda Suç İşlemek 

 Madde 40- Bu talimata göre müsabakalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar, 

Uluslar arasında işlendiği takdirde tayin edilecek cezalar bir misline kadar artırılabilir. 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

SORUŞTURMA 

 Soruşturmanın Açılması 

 Madde 41- Kişi, kulüp ve Kuruluşların Disiplin Kuruluna sevki Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile 

yapılır. Yönetim Kurulu bu yetkisini Federasyon Başkanına devredebilir. Federasyon Yönetim Kurulu, 

Şampiyonalarda Şampiyona Başhakeminin ve Federasyon Gözlemcisinin raporunu, il bazındaki şikayetlerde il 

temsilcisinin raporunu, diğer durumlarda da şikayetin niteliğini değerlendirerek, kişi veya kuruluş hakkında 

disiplin soruşturması açılmasına veya disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına karar verir. 

  

 Savunma 

 Madde 42- Savunma alınmadan ceza verilmez. Savunmayı, Disiplin Kurulu ister. Yazılı savunma 

Disiplin Kuruluna verilir. Kurul gerek görürse savunmayı almak üzere bir üyesini görevlendirebilir. 

 Kulüpler ve kuruluşlar, Kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği kulüp veya kuruluş yetkilileri 

tarafından savunulur. Disiplin Kurulu görevlerine giren işlerden savunma istemi tebligatı gerektiğinde 

Federasyon personeli, gerek görülmediği hallerde Federasyon Temsilcisi veya İl Müdürlükleri aracılığıyla  ve 

görevli eliyle yapılabilir. Tebligatı almamakta kötü niyet gösteren kişi, kulüp ve kuruluşlara karşı bu yönde 

tutulan bir tutanak tebliğ evrakı yerine geçer. 

 

            Soruşturma 

 Madde 43- Sevk yazısına bağlı soruşturma Federasyon Yönetim Kurulunun Disiplin Soruşturması 

açılması gerektiği yolundaki kararının görevli disiplin kuruluna gönderilmesi üzerine başlar. Her disipline 

sevk edilen kişi Kulüp ve Kuruluşlar için raportör tarafından bir disiplin dosyası tutulur. 

 Kurul, önce idari tedbir ve savunma hususlarını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan işlemleri takip 

eder ve eksik kalan kısımları tamamlar. Savunma gerektiriyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü 

beyanlarını alabilir.  

 Disiplin Kurulu kararını verirken hakem, tanık ve temsilcilerin görüşlerini esas alırlar. Tanıklar 

tebligatı izleyen beş gün içinde yazılı beyanda bulunmak zorundadırlar. İncelenen olaydaki sevk edilmeyen 

diğer sorumlular hakkında disiplin kurulu Federasyon Yönetim Kuruluna soruşturma yapılması için suç 

duyurusunda bulunabilir. Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını Kurul Başkanı veya Vekili yürütür. 

 

 Karar 

 Madde 44- Disiplin Kurulu, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren yedi gün içinde karar verir. 

 Kararlar; işbu talimatta belirlenen şekilde cezalandırmaya veya ceza tayinine yer olmadığına şeklinde 

verilir. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, mahiyeti ve infaz usulleri gösterilir. Ceza kararlarına usulüne 

uygun olarak itiraz edebilir. Ancak itiraz infazı durdurmaz. 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

TEBLİGAT VE İNFAZ 
 

 Kararların Tebliğ ve İnfazı 

 Madde 45- Tebliğ ve infaza esas olmak üzere; disiplin kurulunca verilen kararlar, olayın meydana 

geliş şekli ve yerine bağlı olarak ilan tahtasında duyuru veya ilgili kişi ve kuruluşlara noter kanalı ile 

gönderilecek ihtarname kanalıyla tebliğ edilir 

 

 Ceza Kararlarının Genel Niteliği Ve Milli Müsabaka izni 

 Madde 46- Disiplin Kurulu verilen kesinleşmiş cezalar bu yönetmelikte ön görülen durumlar dışında 

hiçbir makam ve kişi tarafından af edilemez ve değiştirilemez. Cezalı süre aralıksız işler. 

Uluslar arası teşekküller tarafından düzenlenen müsabakalar ile ulusal ve temsili müsabakalarda, cezalı veya 

idari tedbirli sporcuların müsabakaya katılmalarına Federasyon Başkanı izin verebilir. İzinli süreyi müteakip 

ceza ve idari tedbir infazı derhal başlar. 
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BEŞİNCİ KISIM 

DİSİPLİN KURULU KARARLARINA İTİRAZ 
 

İtiraz mercileri 

Madde 47- Disiplin Kurulunca verilen her türlü kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren on gün içinde, Yönetim 

Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. 

 

İtirazın Usulü ve İncelenmesi 

 Madde 48- Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, ilgili kişi, kulüp veya kuruluş tarafından yazılı olarak 

yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan itiraz, yapılmamış sayılır. 

 

 

                                                                                 ALTINCI KISIM 
SORUŞTURMANIN İADESİ 

 

 

 Soruşturmanın İadesi ve Usulü 

 Madde 49- Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın 

verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin meydana çıktığı veya kararın 

yerine getirilmesi tamamlanmadan önce mevzuatta ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon 

Başkanı, kesinleşen kararı veren ilgili disiplin kurulundan bu işin yeniden incelenmesini veya karar ceza 

verilmesine ilişkin ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar geri bırakılmasını isteyebilir. Bu 

istek üzerine ilgili disiplin kurulu, cezanın yerine getirilmesinin geri bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten 

sonra ve inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni 

bir karar da verebilir.   

 

ALTINCI BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 
 

 Disiplin Talimatının Bütünlüğü 

 Madde 50- Diğer talimatlara, bu talimattaki görev ve yetkileri kısıtlayan hükümler konulamaz. Bu 

kabil hükümler geçerli olmaz. 

 

 Farklı Hüküm Halinde Uygulama 

 Madde 51- Fiilin işlendiği zamanın Yönetmeliği ile sonradan yayınlanan Yönetmeliğin hükümleri 

birbirinden farklı ise, Kulüp, kuruluş ve kişinin lehine olan hüküm uygulanır. 

 

 Ceza Sürelerine Ait Esaslar 

 Madde 52- Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile 

uygulanır. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. 

 

 Bütçe  

 Madde 53 – Disiplin kurulunun tüm bu hizmetleri aksatmadan sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için 

Ulusal JuJitsu Federasyonu Federasyonu olarak Disiplin Kurulu Başkanlığına ayrılan bütçe ile çalışmalarını 

gerçekleştirecektir. 

 

 Yürürlük 

 

 Madde 54- Bu talimat Ulusal JuJitsu Federasyonu internet sitelerinde yayımı ve kulüp 

başkanlıklarına tebliğ tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

 Madde 55- Bu Talimatı Ulusal JuJitsu Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

Geçici Madde 1: Bu talimatın yürürlüğe girmesine kadar karara bağlanmamış disiplin dosyaları hakkında işbu 

talimat hükümlerine göre neticelendirilir. 

 

 
EK – 1 
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ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU  

DİSİPLİN KURULU İFADE VE SAVUNMA TUTANAĞI 

 

 

Adı Soyadı  Baba Adı  

D.Yeri, Tarihi  İfade Kaynağı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

Konu  

Tutanak Türü 
İfade        (   )  

Savunma  (   ) 
İlgilinin Kimliği 

Sporcu     (   )    Hakem  (   ) 

Antrenör  (   )    Yönetici (   ) 

Diğer       (   ) 

 

 

    Yukarıda belirtilen konuya ilişkin bilgi ve duyumlarınızı, aşağıya yazınız. Tanık olarak 5 (beş) gün, zanlı olarak 7 

(yedi) gün içerisinde yanıt vermemeniz, varsa belge sunmamanız durumunda ifade / savunma vermekten vaz geçmiş 

sayılacağınızı bildiririm. …../…../200… 

 

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU  DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 

         ( Yanıtlamaya buradan başlayınız. Arka sayfayı kullanmayınız. Gerektiğinde yeni sayfa kullanarak sayfaları 

numaralandırınız, her sayfayı imzalayınız. Varsa belge ve ekleri numaralandırarak EK olarak en sonda belirtiniz) 
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                                                                                                                                                           EK – 2 

 

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU  DİSİPLİN KURULU CEZASINI BİLDİRME YAZISI 

 

Tarih  : 

Konu : 

Sayı :           

 

İlgilinin Adı-Soyadı :  

 

Disiplin Kurulu  

Karar Tarihi :                     Karar  No :  

Suçu :  

Verilen Ceza 

 

 

Sayın ………………………………………………………………….. 

 

 Yukarıda belirtilen uygunsuz davranış nedeni ile cezalandırılmış durumdasınız. 

 Ulusal Jujitsu Federasyonu Disiplin Talimatının …….. maddesi uyarınca, durumu bilgilerinize 

sunar, gerekçeli kararın daha sonra gönderileceğinin bilinmesini rica ederim. 

 

 

            

 

 

GENEL SEKRETER 
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    EK-3 

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU KARARI 

Karar No 
 

 

 

 

Karar Tarihi   

1 Adı Soyadı   

2 Doğum Tarihi   

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

4 Büyüyüp yetiştiği çevre   

5 Oturduğu yer ve açık adresi   

6 
Şimdiye kadar aldığı cezalar ve 

genel durumu 
  

7 
Cezayı gerektiren davranışın 

yapıldığı yer ve tarihi 
  

8 Cezayı gerektiren davranışın çeşidi    

9 Cezayı gerektiren davranışın nedeni   

 

Olayla ilgili olarak; 

a) Cezalandırılan ilgilinin ifadesinin 

özeti 

  

b)Tanıkların ifadelerinin özeti   

c)Varsa cezayı gerektiren davranışın 

saptanmasına yarayan diğer deliller 
  

11 
Cezayı hafifleten ya da 

şiddetlendiren nedenler 
  

12 Disiplin Kurulunun Kanaati   

13 
Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı 

Disiplin Talimatı maddesi 
 

Ulusal Jujitsu Federasyonu Disiplin Talimatının …... maddesi ……… 

bendinin ……….. alt maddesi uyarınca 

……………………………………………… cezası verilmiştir. 

 

         ....................................   .........................            ........................... 

     Disiplin Kurulu Başkanı                           Üye                                       Üye 

 

 

 

 

                                                                                    …… ………….          … . ...................... 

                                                                            Üye                                        Üye 
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                         EK-4 

 

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU 

DİSİPLİN KURULU DÖKÜMANI BİLDİRİM (TESLİM) TUTANAĞI 

 

Disiplin Dokümanı Türü İfade (    )         Savunma (    )          Karar (    ) 

İlgilinin Adı Soyadı  İfade Kaynağı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

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

Bildirim (Teslim) 

BİLDİRİMDE BULUNAN (1)   BİLDİRİMDE BULUNAN (2)       BİLDİRİMİ ALAN   

……./……./200..                        ……./……./200..                  ……./……./200..                                                                                            

 

 

 

 

 

 

             GENEL SEKRETER                       FED.BAŞKANI      (İlgili Adı Soyadı-imza) 

 

 

 

 

ULUSAL JUJİTSU FEDERASYONU 

DİSİPLİN KURULU DÖKÜMANI BİLDİRİM (TESELLÜM) TUTANAĞI 

 

Disiplin Dokümanı Türü İfade (    )         Savunma (    )          Karar (    ) 

İlgilinin Adı Soyadı  İfade Kaynağı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

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

Bildirim (Tesellüm) 

BİLDİRİMİ VEREN            BİLDİRİMİ ALAN (1)                 BİLDİRİMİ ALAN (2)        

……./……./200..                 ……./……./200..                         ……./……./200..                                                                                            

 

 

 

 

 

 

(İlgili Adı Soyadı-imza)    FED.BAŞKANI          GENEL SEKRETERİ      

 

 

(Bildirim tutanakları 2 şer örnek düzenlenir. Bildirim dokümanının  konulduğu zarf kapatılarak üzerine iliştirilir. 

Bildirimi alanlar ve verenler gerekli imzaları tamamlayarak bir örneklerin Federasyona ulaşmasını sağlarlar. Bildirim,il 

temsilcisi kanalı ile yapılacak ise, bir üst yazı ile iadeli-taahhütlü posta ile gönderilir. ) 

  

Bu yönetmelik 5253 sayılı dernekler kanununa göre kurulmuş olan Ulusal JuJitsu 

Federasyonunun onaylı Tüzüğü 7.Maddesine istinaden  15 /03/2018 tarih ve 12  sayılı yönetim 

kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

 

 

Volkan SERSAN                                  Ali ÇAMLIBEL                                 Şevki ERDOĞAN 

   Genel Sekreter                                      Başkan Yrd.                              Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 

                            Tülay GÖKÇEN                               Mehmet Gökhan ERTEN 

                                  Sayman                                                      Üye 

 
 


