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 Amaç 

 Madde 1 — Bu Talimatın amacı, karate yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul 

ve esasları düzenlemektir. 

 
 Kapsam 

 Madde 2 — Bu Talimat, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, merkez ve bölge 

ve il hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, gözlemci ve hakemlerin görevlendirilmeleri, 

dereceleri, yükselme ve cezalandırılmalarına ilişkin hükümleri kapsar. 

 
Dayanak 
Madde 3-  Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun  Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye 

Karate Federasyonu ana statüsünün 20.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

  Tanımlar 

 Madde 4 — Bu Talimatta geçen; 

 Federasyon: Türkiye Karate Federasyonunu, 

 İl Başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanını, 

 İl Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını, 

 İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

 Bölge Temsilcisi: Karate Bölge Temsilcisini, 

 İl Temsilcisi: Karate İl Temsilcisini, 

 WKF: Dünya Karate Federasyonunu, 

 EKF: Avrupa Karate Federasyonunu, 

 MKFU: Akdeniz Karate Federasyonunu, 

 BCSIKF: Karadeniz ve Hazar Denizi Ülkeleri Karate Federasyonunu,  

 FBK: Balkan Karate Federasyonunu, 

 Tatami: Müsabaka alanını, 

 Tatami Şefi: Müsabaka alanında görevlendirilecek hakemlerin sevk ve idaresini sağlayan en az ulusal veya  

    Uluslararası klasmandaki hakemi, ifade eder. 

 Başhakem: İl şampiyonalarında il hakem kurulu başkanını, bölge şampiyonalarında bölge hakem kurulu 

başkanını, ulusal şampiyonalarında merkez hakem kurulu başkanını ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkez Hakem Kurulu 

Hakem kurulunun çeĢitleri 

 Madde 5 — Hakem kurulları; merkezde; Merkez Hakem Kurulu, bölgelerde; Bölge hakem kurullarından, 

İl’lerde; İl hakem kurulundan oluşur. 

 
Merkez Hakem Kurulunun kuruluĢu 

 Madde 6 — Merkez Hakem Kurulu, faal olarak hakemlik yapan uluslararası klasmandaki hakemler arasından, 

Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile kurulur. Merkez Hakem Kurulu 1 asbaşkan 

4 üyeden oluşur. Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı Federasyon Başkanı tarafından atanır. Merkez Hakem Kurulu ilk 

toplantısında kendi üyeleri arasından hakem kurulu sekreterini oy çoğunluğu ile seçer. Sekreterin görevinden ayrılması 

durumunda, yeni atanan üye yada üyelerle birlikte yeniden aynı çoğunluk aranarak, hakem kurulu sekreteri için seçim 

yapılır.   

 Asbaşkan veya sekreterinin görevinden ayrılması durumunda; Federasyon Başkanı tarafından yeniden kurul’a 

asbaşkan atanır. 

 

 

 

 

 



 

 

Merkez Hakem Kurulunun görev süresi 

 Madde 7 — Merkez Hakem Kurulunun görev süresi, Federasyon Başkanının görev süresi ile aynıdır. 

Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer. 

 Üyelerin görev süreleri aşağıdaki durumlarda sona erer; 

 a) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi, 

 b) Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ve Federasyon Başkanının onayı, 

 c) Federasyon Başkanının görevinden ayrılması, 

 d) Üyenin mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmemesi,  

             e) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybetmesi. 

 
Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aranacak Ģartlar 

 Madde 8 — Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

 a) T. C. vatandaşı olmak, 

 b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 c) En az 35 yaşında olmak, 

 d) Uluslararası hakem lisansına sahip olmak, 

 e) Kulüplerin yönetim kurullarında üye olmamak,  

 f) Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak, 

 g) İllerinde aktif hakemlik görevini yapıyor olmak, 

 h) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar 

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

 ı) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör 

Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl müsabakalardan men 

veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. 

 

Merkez Hakem Kurulunun toplantıları ve kararların alınıĢı 

 Madde 9 —Merkez Hakem Kurulu, üyelerin çoğunluğuyla en az ayda bir kez olağan olarak toplanır. 

Federasyon Başkanı veya Kurulların Asbaşkanı, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul toplantısına Federasyon 

Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantıyı kurul Asbaşkanları yönetir. Kararlar kurul üye 

sayısının oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın olduğu taraf çoğunluk sayılır. 

 
Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri 

 Madde 10 —Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri Ģunlardır: 

             a) WKF’nin hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarının, konu ile ilgili yayınların 

tercümelerini yaptırmak, bu değişikliğin hızlı bir şekilde hakemlere duyurulmasını sağlamak, 

 b) WKF ve uluslararası federasyonlar tarafından düzenlenen uluslararası hakem kurs ve seminerlerine katılacak 

hakemleri belirlemek, hakemlerin dilekçelerini incelemek ve gerekli işlemleri yapmak, 

 c) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı eğitici ve hakem çağırmak üzere Federasyon 

Başkanından onay almak, 

             d) Yıllık hakem vizelerini yapmak  

             e) Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek hakemleri görevlendirmek. 

             f) Ülkemizde düzenlenen ulusal faaliyetlerde itiraz heyeti olarak görev yapmak,  

 g) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylatmak, 

 h) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek lisanslarının verilmesi 

ile ilgili işlemleri yapmak, 

 ı) Ulusal hakemlerden başarılı olanların, Federasyon aracılığı ile uluslararası hakem kursuna katılmalarını 

sağlamak için Federasyon Başkanlığına teklifte bulunmak, 

 i) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri tayin edeceği tatami şefleri aracılığı ile denetlemek ve verilen 

raporlara göre değerlendirmek, 

 j) Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak, 

 k) Hakemlerin giyecekleri kıyafetleri belirlemek ve yarışmaları bu kıyafetlerle yönetmelerini sağlamak, 

 l) Yurtiçi Yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin atamasını yapmak, 



 m) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör 

Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı 

yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak, 

 n) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formu hazırlamak, 

 i) Kural hatası yaptığı, formsuz olduğu ve hatalı kararlar verdiği tespit edilen hakemi o an mevcut yarışmadaki 

görevinden almak ve bir sonraki toplantıda durumunu inceleyerek karara bağlamak, 

 j) Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereğince hakemlerin lisansını iptal etmek, 

 k) Gerek görüldüğünde tatami şeflerinin Merkez Hakem Kurulu üyelerinden oluşmasını sağlamak, yapılan 

müsabakalarda görevlendirilebilecek yeterli sayıda Merkez Hakem Kurulu üyesi olmadığı hallerde, tatami şeflerinin 

uluslararası veya ulusal hakemler arasından tespitini yapmak ve görevlendirmek, 

            l) Bölgelerden gelecek olan kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere kurs 

tarihini belirlemek, kurs öğretmenlerini tayin etmek, yurt içinde hakem eğitim seminerleri yapmak ve açılacak olan 

antrenör eğitim seminerlerine eğitici hakem görevlendirmek, 

 
Merkez Hakem Kurulunun, Bölge ve Ġl hakem kurulları üzerindeki yetkisi   

 Madde 11 — Merkez Hakem Kurulunun bölge ve il hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır: 

 a)  Bölge ve  İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek, eksiklikleri varsa bölge temsilciliklerine görüş 

bildirmek, 

 b) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden Bölge ve İl hakem kurullarının görevlerine son verilmesi için bölge 

temsilciliklerine ve federasyona temsilcisine görüş bildirmek, 

 c) Görev yapan lisanslı ve vizeli hakemleri kontrol etmek, 

 d) Bölge hakem kurulları kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak, 

   

Bilgi fiĢi 

 Madde 12 — Hakem bilgi fişlerinde aşağıdaki hususlar bulunur: 

 a) İli ve lisans numarası, 

 b) Hakemin adı ve soyadı, 

 c) Baba adı, 

 d) Doğum yeri ve tarihi, 

 e) T.C. kimlik numarası, 

 f) Öğrenim durumu, 

 g) Bildiği yabancı diller, 

 h) Hakemlik derecesi, 

 ı) Mesleği ve iş adresi, 

 i) Kemer seviyesi, 

 j) Ev adresi, 

 k) İş adresi, 

 l) İş ve ev telefon numaraları, 

 m) e-mail adresi. 

Hakem lisansı iptali 

 Madde 13 — Hakem lisansının iptalini gerektiren hususlar şunlardır: 

 a) Mazeretsiz olarak beş defa hakemlik görevine gelmemek, 

 b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

 c) Lisanssız sporcuyu müsabakaya almak ve görevini kötüye kullanmak, 

 d) Taraflı davranmak, taraflardan maddi menfaat temin etmek, 

 e) 7.1.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör 

Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl müsabakalardan men 

veya hak mahrumiyeti cezası almış olmak, 

 f) İstifa etmek. 

             h) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar 

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hüküm almak. 

 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bölge ve İl Hakem Kurulları 

Bölge Hakem Kurulunun oluĢturulması 

 Madde 14 — Bölge Hakem Kurulu Federasyonca yıllık vizesi yapılmış hakemler arasından Bölge 

Temsilcisinin teklifi üzerine Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile 1 asbaşkan 4 

üyeden oluşur. 



  Bölge hakem kurulunun başkanı Bölge temsilcisidir. Kurul üyeleri kendi aralarında bir Asbaşkan ve bir 

sekreter seçerler.  

Bölge hakem kurulunun çalıĢma usulleri 

 Madde 15 — Bölge temsilcisi veya Kurul Asbaşkanı bölge hakem kurulunu gerektiğinde toplantıya çağırabilir. 

Bölge temsilcisi olmadığı zamanlarda toplantıyı Asbaşkan yönetir. Bölge hakem kurulu çoğunlukla toplanır ve kararlar 

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde asbaşkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar karar defterine 

yazılıp üyelerce imzalanır. 

Bölge hakem kurulu üyelerinde aranacak Ģartlar 

 Madde 16 — Bölge hakem kurulu üyelerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

 a) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen şartlarla birlikte ulusal veya enaz iki yıl bölge hakem 

lisansına sahip olmak, 

 b) Yeterli sayıda ulusal veya bölge hakemi olmaması durumunda en az iki yıl vizeli aday hakem olmak, 

 c) En az 25 yaşında olmak. 

             d) Spor kulüpleri yönetim kurullarında görev yapıyor olmamak. 

Bölge hakem kurulunun görev süresi 

 Madde 17 — Bölge hakem kurulunun görev süresi karate federasyonu başkanı veya Bölge Temsilcisinin görev 

süresi kadardır. Federasyon yönetim kurulu ve Bölge temsilcileri gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını 

veya bir kısmının değiştirilmesini federasyondan isteyebilir. Bu gibi durumlarda bölge hakem kurulu üyelerinin tamamı 

veya birkaçını bu talimatın 14 üncü maddesinde belirtilen şekilde yeniden oluşturabilir.  

 
Bölge hakem kurulunun görev ve yetkileri 

 Madde 18 — Bölge hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

 a) Hakem kursu açılması için Federasyona teklifte bulunmak, 

 b) Hakemlikle ilgili Merkez Hakem Kurulunca verilecek görevleri yapmak, 

 c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, 

 d) Bölge hakemlerine ve antrenörlerine seminer ve konferans vermek, 

 e) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itirazları WKF kurallarına göre 

sonuçlandırmak. 

 f) Salonun fiziki şartlarının WKF kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

 g) Müsabakaya ait rapor ve tutanakları başhakeme imzalattıktan sonra Bölge temsilcisine teslim etmek, 

 ı) Bölge sınırları içinde olan İllerde il faaliyetlerinde veya kulüpler arasında düzenlenen özel ve resmi bütün 

müsabakaların, turnuvaların ve Federasyon tarafından yetki verilen müsabakaların hakemlerini tayin etmek, 

gerektiğinde federasyondan hakem talep etmek, 

 

Bölge hakem kurulu ve üyeliklerinin sona ermesi 

 Madde 19 — Bölge hakem kurulu üyeliği, aşağıda belirtilen şartların herhangi birinin oluşması durumunda 

sona erer. 

 a) Federasyon başkanın veya Bölge temsilcisinin görevinin sona ermesi, 

 b) Çoğunluk üye sayısının istifa etmesi, 

 c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya şampiyonaya gelmemesi. 

 

Ġl Hakem Kurulunun oluĢturulması 

 Madde 20 — İl Hakem Kurulu Federasyonca yıllık vizesi yapılmış hakemler arasından federasyon temsilcisi 

ve il müdürünün onayı ile 5 üyeden oluşur. 

  Kurul üyeleri kendi aralarında bir Asbaşkan ve bir sekreter seçerler.  

 

Ġl hakem kurulunun çalıĢma usulleri 

 Madde 21 — Federasyon temsilcisi veya Kurul Asbaşkanı İl hakem kurulunu gerektiğinde toplantıya 

çağırabilir. Federasyon temsilcisi olmadığı zamanlarda toplantıyı Asbaşkan yönetir. İl hakem kurulu çoğunlukla 

toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar karar 

defterine yazılıp üyelerce imzalanır. 

 

Ġl hakem kurulu üyelerinde aranacak Ģartlar 

 Madde 22 — İl hakem kurulu üyelerinde aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

 a) Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen şartlarla birlikte ulusal veya bölge lisansına sahip olmak, 

 b) Yeterli sayıda ulusal veya bölge hakemi olmaması durumunda vizeli aday hakem olmak, 

 c) En az 20 yaşında olmak. 

             d) Spor kulüpleri yönetim kurullarında görev yapıyor olmamak. 

  

 



Ġl hakem kurulunun görev süresi 

 Madde 23 — İl hakem kurulunun görev süresi federasyon temsilcisinin görev süresi kadardır. Federasyon 

temsilcileri gerek gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmının değiştirebilir. Bu gibi durumlarda İl 

hakem kurulu üyelerinin tamamı veya birkaçını bu talimatın 28 inci maddesinde belirtilen şekilde yeniden oluşturabilir.  

 
Ġl hakem kurulunun görev ve yetkileri 

 Madde 24 — İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

 a) Hakem kursu açılması için Federasyona teklifte bulunmak, 

 b) Hakemlikle ilgili Merkez Hakem Kurulunca verilecek görevleri yapmak, 

 c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, 

 d) İl hakemlerine ve antrenörlerine seminer ve konferans vermek, 

 e) Salonun fiziki şartlarının WKF kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

 f) Müsabakaya ait rapor ve tutanakları başhakeme imzalattıktan sonra federasyon temsilcisine teslim etmek, 

 g) İl sınırları içinde olan faaliyetlerinde veya kulüpler arasında düzenlenen özel ve resmi bütün müsabakaların, 

turnuvaların ve Federasyon tarafından yetki verilen müsabakaların hakemlerini tayin etmek, gerektiğinde bölge hakem 

kurulundan hakem talep etmek. 

 

Ġl hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi 

 Madde 25 — İl hakem kurulu üyeliği, aşağıda belirtilen şartların herhangi birinin oluşması durumunda sona 

erer. 

 a) Federasyon (il) temsilcisinin görevinin sona ermesi, 

 b) çoğunluk üye sayısının istifa etmesi, 

 d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya şampiyonaya kurul üyelerinin gelmemesi. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlere İlişkin Esaslar 

 

Hakemlerin ceza kuruluna sevki 

 Madde 26 — Bu Talimat çerçevesinde WKF kurallarına göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, eksik 

yapan, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden 

kabul etmeyen ya da yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve sporcuları aşağılayan, rahatsız eden hakemler, 

başhakemin veya bölge hakem kurulunun, durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmesi ya da Merkez Hakem 

Kurulunun gelen şikâyetler üzerine gereken incelemeyi yapmasını takiben, Federasyon Başkanının teklifi ile 

cezalandırılmak üzere disiplin kuruluna sevk edilirler.  

 

Bölge ve Ġl hakem kurulu üyelerinin görev yasağı 

 Madde 27 — Bölge ve İl hakem kurulu üyeleri kulüp yönetim kurullarında görev alamazlar. Faaliyetler 

hakkında basın açıklaması yapamaz ve demeç veremezler.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlere İlişkin Esaslar 

 

Hakem olabilme Ģartları 

 Madde 28 — Hakem olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

 a) T.C. vatandaşı olmak, 

 b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

 c) En az 18 yaşında olmak, 

 d) En az 1.Dan derecesinde olmak, 

 e) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek, 

 f) Düzenlenen hakem kursunda başarılı olmak, 

 g) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör 

Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl müsabakalardan men 

veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

 h) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar 

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 



Hakemlik sınıflaması 

 Madde 29 — Hakemlik sınıflaması aşağıda belirtilmiştir: 

 a) Kumite hakemliği: 

 1) Aday hakem: En az siyah kuşak 1.Dan olup, Federasyonca açılan hakemlik kurslarına katılarak, yazılı, 

sözlü, görsel ve uygulamalı sınavlardan yüz puan üzerinden ortalama yetmiş puan almış olanlar,  aday hakem olma 

hakkını kazanırlar. 

 Aday hakemler, sadece bölgelerde yapılan bölge faaliyetlerinde ve il müdürlüklerinin faaliyetlerinde görev 

alabilirler. Ancak, gerekli görüldüğü takdirde Merkez Hakem Kurulu tarafından Federasyon faaliyetlerinde de 

görevlendirilebilirler. Adaylık bekleme süresi en az iki yıldır. Aday hakemlik süresini tamamlayan adayların adaylık 

süresi içinde bölgelerinde düzenlenen en az üç müsabakada görev almaları gerekir. Faal olarak adaylık süresini 

dolduran aday hakemler, aynı yıl içerisinde bölge Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan hakem vize seviye tespit 

sınavına katılırlar. Sınav sonucunda başarılı olan aday hakemler, bölge hakemliğine terfi ettirilirler. Kayıtlara geçmesi 

açısından bölgeler Terfi sonuçlarını federasyona bildirirler. Federasyon merkez hakem kurulu karar defterine 

işlendikten sonra resmi terfileri onanır. 

  

 2) Bölge hakemliği: Bölge hakemliği bekleme süresi en az iki yıldır. Bu süre içerisinde ilinde, bölgesinde ve 

federasyon faaliyetlerinde görev alırlar. Bölge hakemliği süresince Merkez Hakem Kurulunca düzenlenen hakem 

gelişim seminerlerinden en az ikisine katılmaları gerekir. Bölge hakemleri illerde ve bölgelerinde yapılan 

müsabakalarda ayrıca Federasyonca düzenlenen Türkiye minikler, yıldızlar ve okullar arası müsabakalarda 

görevlendirilirler. Merkez Hakem Kurulunca performansı yüksek ve başarılı görülen bölge hakemleri Türkiye ümit, 

genç ve büyükler şampiyonalarında yan veya orta hakem olarak görevlendirilebilirler. Faal olarak bölge hakemliği 

süresini dolduran hakemler, aynı yıl içerisinde Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan hakem vize seviye 

tespit sınavına katılırlar. Sınav sonucunda başarılı olan bölge hakemleri, ulusal (Milli) hakemliğe terfi ettirilirler. 

Federasyon merkez hakem kurulu karar defterine işlendikten sonra resmi terfileri onanır. 

            3) Ulusal hakem: Ulusal hakem olabilmek için en az iki yıl faal olarak bölge hakemliği yapmış olmak, 

yarışmalarda başarılı sicil almak ve Merkez Hakem Kurulunca ulusal hakemliğinin onaylanmış olması şarttır. Ulusal 

hakemler, Federasyonun tüm faaliyetlerinde, yıllık vize ve seviye tespit sınavında başarılı olmaları halinde orta ve yan 

hakem olarak görev alırlar. Türkiye’de yapılan uluslararası müsabakalarda ihtiyaç duyulması halinde Merkez Hakem 

Kurulunca ulusal hakemler de görevlendirilebilir. Ulusal hakemlerden başarılı olanlardan tatami şefi olarak da 

yararlanılabilir. 

  

 4) Uluslararası hakem: 30 yaşından büyük, an az üçüncü dan sahibi, faal ulusal hakemlerden Merkez Hakem 

Kurulunca yapılacak teorik ve pratik sınavda başarılı olanların uluslararası hakem sınavına katılmalarına Federasyonca 

izin verilir. 

 

 Uluslararası hakemler A.B.C. sınıfı olarak 3 e ayrılırlar. 

 Dünya hakemi: A. Sınıfı uluslararası hakemi, 

 Avrupa hakemi: B Sınıfı uluslararası hakemi, 

 WKF’nin kabul ettiği diğer uluslararası federasyonların hakemi: C Sınıfı uluslararası hakemlerdir. 

 

 b) Kata Hakemliği: 

 WKF tarafından kabul edilen stillerin temel özelliklerini ve kata’larını bilen, en az üçüncü dan seviyesinde 

bulunan ulusal hakemlerden, yapılacak sınav neticesinde başarılı olanlar kata hakemi olmaya hak kazanırlar.  

 

 c) Hakemlik sınıflandırması; 

 Kumite Orta Hakemliği B sınıfı  (Minik yıldız)  

 Kumite Orta hakemliği A  sınıfı (Ümit-Genç-Büyük) 

 Kumite Yardımcı (Yan) Hakemliği (Minik-Yıldız-Ümit-Genç-Büyük)    

 Masa hakemliği ((Minik-Yıldız-Ümit-Genç-Büyük)    

 Kata Hakemliği (Minik-Yıldız-Ümit-Genç-Büyük)   olarak seçilirler ve belirlenir. Hakemler belirlenen bu 

derecelerine göre ülke içindeki yarışmalarda görev alırlar. 

 

Hakemlerin yarıĢma öncesinde görevleri 

 Madde 30 — Hakemlerin yarışma öncesinde görevleri şunlardır: 

 a) Bir araya gelerek, salonun fiziki şartlarının WKF kurallarına uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

 b) Başhakem tarafından verilen görevleri yapmak, 

 c) Müsabaka için gerekli tüm malzemelerin kontrollerini yapmak, 

 d) Sporcuların kıyafetlerinin WKF nin kıyafet yönetmeliğine uygunluğunu denetlemek, reklâm ve tanıtım 

yasaklarının yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, 

 e) Sporcuların lisanslarını ve sırt numaralarını kontrol etmek. 

 



Hakemlerin yarıĢma sonrası görevleri  

 Madde 31 — Hakemlerin yarışma sonrası görevleri şunlardır: 

 a) Kendi sorumlulukları altındaki yarışma neticelerini tutanakla birlikte Federasyon görevlilerine teslim etmek, 

 b) Yarışma ile ilgili düzenlenen rapor ve tutanakları başhakemin imzasından sonra federasyona iletmek. 

 

 Madde 32 —  Avrupa ve Dünya hakem kursuna katılma Ģartları 

  

 a) Avrupa kursuna katılmak için gerekli Ģartlar;   

  

 FBK hakemliğinde kata ve kumite Orta Hakem A seviyesine gelmiş olmak, 

 Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile uygulanmak, 

 Her yıl yapılan ÖSYM, Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS), ELTS, ÜDS sınavlarının herhangi 

birinden en az 30 puan almış olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel dil kurslarından en az 

“3” kur (İngilizce) kursu görmek ve iyi derece ile mezun olduğunu belgelemek. 

 

 b) Dünya kursuna katılmak için gerekli Ģartlar; 

 

 EKF hakemliğinde Orta Hakem “A” seviyesine gelmiş olmak, (daha önce dünya hakem sınavına katılmış 

olanlar muaftır.) 

 Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmak, 

 Uluslararası hakem kurslarında terfi sınavına katılacak hakemler, vize bitim tarihleri göz önünde 

bulundurularak kıdem sırasına göre öncelikli olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilir. 

 

 Kata hakemliği için de yukarıda belirtilen kriterler uygulanır.  

 

Uluslararası yarıĢmalarda görev alacak hakemlerle ilgili esaslar  

 Madde 33  —  Ülkemizde veya yurtdışında tüm müsabaka ve şampiyonalarda görevlendirilecek hakemler, 

kıdem sırası gözetilerek, Ülkemizi temsil etme yetenekleri de bulundurularak öncelikli olarak Merkez Hakem Kurulu 

tarafından görevlendirilir. 

  

Hakem lisanslarının verilmesi ve vize yapılması 

 Madde 34 — Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Federasyonca hakemlik lisansı verilir. 

Hakemlik lisansının vizesi her yılsonunda yapılacak olan vize ve seviye tespit sınavındaki başarı durumuna göre 

yapılır.  

 
Hakemlerin atanması ve görev yerleri 

 Madde 35 — Yarışmaların lisanslı karate hakemi ile yönetilmesi zorunludur. 

 Hakemlerin atanması ve görev yerlerinin tespiti aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır: 

 a) Türkiye’de her türlü karate yarışmasında görev alacak başhakemlerin atanması Merkez Hakem Kurulunca 

belirlenir.   

 b) Ulusal/uluslar arası düzeyde yapılan yarışmalarda tüm hakemler, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve 

Federasyon Başkanının onayı ile atanır, 

 c)  İllerin ve bölgelerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmaların başhakemini ve hakemlerini il ve bölge 

hakem kurulları atar, 

 d) Özel yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon tarafından 

denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret;  Genel Müdürlük tarafından resmi karşılaşmalar için 

ödenen ücretten düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri Federasyon tarafından ilgili 

mevzuat çerçevesinde ödenir, 

 e) Yarışmalara atanan başhakemler, görevli hakemlerden kurallara uymayan ya da hakemlik kaidelerine aykırı 

hareket edenleri görevden alabilir. Yarışmalarda başhakemin isteği üzerine ilave hakem görevlendirilebilir. Merkez 

Hakem Kurulunun toplanmasının mümkün olamadığı durumlarda Federasyon temsilcisinin kararı yeterli olacaktır. 

Yarışmalar sırasında başhakem değiştirilemez, 

 f) Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı, Merkez Hakem Kurulu tarafından yarışmanın türü, önemi ve 

sporcu sayısına bakılarak belirlenir ve gerekirse hakem sayısında değişiklik yapılabilir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YurtdıĢındaki hakemlerin bulundukları ülkede görev kabul edebilmesi 

 Madde 36 — Yurtdışında yaşayan lisanslı hakemler, Federasyondan izin almak şartıyla bulundukları ülkede 

görev yapabilirler. Bulundukları ülkede WKF lisansına sahip olan Uluslararası hakemlerin denkliği, Merkez Hakem 

Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanın onayı ile yapılır. Ulusal lisansa sahip olanların denkliği ise 

bulunduğu ülkede en az beş yıl ikamet ettiğine ilişkin pasaport ve hakemlik evrakının yeminli tercümesi ile birlikte bu 

Yönetmeliğin 28 inci maddesindeki şartları taşıması durumunda Merkez Hakem Kurulunun kararı ve Federasyon 

Başkanının onayı ile yapılır. 

 
Raporlara dayanılarak hakemler hakkında alınacak kararlar 

 Madde 37 — Raporlara dayanılarak, hakemler hakkında gerekli kararları almaya illerde il hakem kurulları, 

bölgelerde bölge hakem kurulları ve tamamında Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. 

 

Hakemlerin lisanslarının iptal edilmesi  

 Madde 38 — Aşağıda belirtilen durumlarda hakem lisansları vize edilemez: 

 a) İstifa etmek, 

 b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

 c) Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden beş müsabakada 

görev yapmamak, 

 d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, 

 e) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, taraf tutmak, bir sporcu veya takımın lehine kurallara 

aykırı olarak çıkar sağlamak, 

 f) Taraflardan maddi çıkar sağlamak, 

 g) Karate camiası aleyhine gazete, dergi, radyo, televizyon gibi araçlarla beyanat vermek, 

 h) Merkez Hakem Kurulunun onayı olmadan uluslararası hakem seminer, kurs ve sınavları ile uluslararası 

müsabakalara katılmak, 

 ı) Üst üste üç yıl mazeretsiz olarak hakem lisansını vize yaptırmamak. 

             i) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar 

dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 

kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak. 

 j) Karate sporunun genel ahlakına ve adabına aykırı davranışlarda bulunmak, hakemlik kurumunu aşağılayıcı 

ve küçük düşürücü davranışlarda bulunmak. Hakemlere, antrenörlere ve sporculara fiili saldırılarda bulunmak, toplum 

önünde genele sinkaflı müdahalede bulunmak ve benzeri davranışlarda bulunmak, 

 

Hakem lisanslarının iptaline itiraz süresi 

 Madde 39 — Herhangi bir nedenle hakem lisans iptalinde itiraz süresi, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, 

yazılı olmak şartıyla 21 gündür. Sözlü yapılan itirazlar kabul edilmez. 

Hakemlik görevine ara verilmesi  

 Madde 40 — Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenlerin yazılı olarak Merkez Hakem 

Kuruluna başvurmaları gerekir. Sağlık nedeni ile hakemliğe ara vermek isteyenler başvuru dilekçelerine doktor 

raporunu eklemek zorundadırlar. 

Hakemlikten istifa 

 Madde 41 — Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o sezon yarışma yönetemezler. İstifanın tekrarı 

halinde lisans vize edilmez. 

 

 Hakemlerin denetimi 

 Madde 42 — Merkez Hakem Kurulu;  il hakem kurullarını ve bölge hakem kurulları ile tüm hakemleri 

denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler bütün hakemlerin, Ulusal hakemler 

ise bölge ve aday hakemlerin tatami şefliklerini yapabilirler. Tatami şefleri yazılı raporları ile hakemler hakkındaki 

değerlendirme raporlarını yarışmanın bitiminde Merkez Hakem Kuruluna ve Federasyona vermek zorundadırlar. 

Hakemlik yapamayacak olanlar 



 Madde 43 — O yıl içerisinde Yıllık Hakemlik Vize Seminerine katılmayanlar ve hakem olabilme şartlarından 

birini kaybedenler hakemlik yapamazlar. 

Hakem kıyafetleri 

 Madde 44 — Hakemlerin yarışmalar esnasında giyecekleri kıyafetler, WKF kurallarına uygun olarak Merkez 

Hakem Kurulunun görüşleri de dikkate alınarak, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Hakemler, 

Federasyonca belirlenecek kıyafet talimatına uymak ve sınıflarına göre belirlenen amblemleri ve sembolleri takmak 

zorundadırlar. Yaz mevsiminde federasyon merkez hakem kurulu 1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında yaz kıyafet 

uygulaması yapabilir. 

Hakemlerin sigortalanması 

             Madde 45 — Hakemlerin sigortalanmaları ile ilgili iş ve işlemler Genel Müdürlüğün mevzuatları ve Karate 

Federasyonu talimatlarına göre yürütülür. 

Yürürlülükten Kaldırma 

Madde 46 -  Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Karate 

Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri (sadece, Türkiye Karate Federasyonu 

için) yürürlükten kalkar. 

 

Yürürlülük 
Madde 47 - Bu Talimat,  Genel Müdürlük ve Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
Madde 48-  Bu Talimatın hükümlerini, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

Yürürlükten kaldırılan madde 
KaldırılıĢ Tarihi :15.03.2008 tarih ve 31 sıra nolu Yönetim Kurulu Kararı 

 

Madde 32 —  Avrupa ve Dünya hakem kursuna katılma Ģartları 

  

 a) Avrupa kursuna katılmak için gerekli Ģartlar;   

  

 FBK hakemliğinde kata ve kumite Orta Hakem A seviyesine gelmiş olmak, 

 Her yıl yapılan ÖSYM Kamu Personeli Dil Sınavı KPDS, ELTS, ÜDS sınavlarının herhangi 

birinden en az 30 puan almış olmak ve bunu belgelendirmek, 

 

 b) Dünya kursuna katılmak için gerekli Ģartlar; 

 

 EKF hakemliğinde Orta Hakem seviyesine gelmiş olmak, 

 Uluslararası hakem kurslarında terfi sınavına katılacak hakemler, vize bitim tarihleri göz önünde 

     bulundurularak kıdem sırasına göre öncelikli olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilir. 

 Her yıl yapılan ÖSYM Kamu Personeli Dil Sınavı KPDS, ELTS, ÜDS sınavlarının herhangi birinden en az 30 

puan almış olmak ve bunu belgelendirmek, 

 

 Kata hakemliği için de yukarıda belirtilen kriterler uygulanır.  

 
 

 

KARATE HAKEM TALĠMATINDA  

DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 02.11.2008 TARĠHLĠ YÖNETĠM KURULU KARARI 

  MADDE 1- Hakem talimatının  32. maddesinin b) fıkrasında yer alan “* EKF hakemliğinde Orta Hakem 

seviyesine gelmiş olmak”tan sonra gelmek üzere (daha önce dünya hakem sınavına katılmış olanlar muaftır.) 

eklenmiştir. 

  MADDE 2 – Bu Hakem Talimatı yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 3 – Bu Hakem Talimatı hükümlerini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı yürütür. 

 


