
TÜRKĠYE KARATE FEDERASYONU BÖLGE TALĠMATLARI   

A- BÖLGE TEMSĠLCĠLĠĞĠ GENEL TALĠMATI 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

Amaç 

Madde 1 –  Bu Talimatın amacı, Karate Federasyonunun taşra teşkilatlarının 

oluşumunu, amacını, yönetim şeklini, bölge temsilcilerinin, bölge tertip komitelerinin ve 

gerekli kurulların oluşturulmasını (Tertip Komitesi, Hakem Kurulu ve Organizasyon Kurulu 

vs) bu kurulların çalışmaları ile görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Karate bölge temsilcisini, bölge tertip komitesini, bölge hakem 

kurulunu, bölge organizasyon kurulunu ve diğer kurulları, ilgili kulüp, sporcu, antrenör, 

hakem, idareci, gözlemci, temsilci ve benzeri spor elemanlarını, bölgelerin çalışma usul ve 

esasları ile Türkiye Karate Federasyonuyla olan ilişkilerini 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 statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

 

Tanımlar 
Madde4- Bu Talimatta geçen; 

 a)   Genel Müdürlük              : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

       b)      Federasyon  : Türkiye Karate Federasyonunu, 

       c)      Federasyon Başkanı        : Türkiye Karate Federasyonu başkanını, 

d)      Yönetim Kurulu             : Türkiye Karate Federasyonu yönetim kurulunu, 

e)      İl Müdürlüğü             : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü, 

f)        Bölge Temsilcisi             : Türkiye Karate Federasyonu bölge sorumlusunu, 

g)      Tertip Komitesi                : Türkiye Karate Federasyonu Bölge Tertip Komitesini, 

h)      Spor Dalı                          : Karate Sporunu 

İfade eder. 

 

                                                     ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Federasyonun TaĢra TeĢkilatları OluĢumu ve Amacı  

 

TaĢra teĢkilatı 

Madde 5- (1) Karatenin taşra teşkilatları Bölge Temsilcilikleri ve İl Temsilciliklerinden 

oluşur. 

 

(2) TaĢra teĢkilatının OluĢumu 

  Ülke genelindeki bütün il’ler, yakınlık mesafelerine, sporcu potansiyeline göre ve 

diğer bazı avantajları da göz önüne alarak gruplandırılıp bölgelere ayrılır. 

 

 



 

(3) TaĢra teĢkilatının amacı 

    a) Karate branşının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesi için birbirlerine 

yakın olan il’lerin birlikte hareket ederek karate sporunun geniş tabana yayılmasını amaçlar. 

    b) Antrenör ve hakem vize tespit sınavlarını, siyah kuşak ve kyu imtihanlarını ve 

federasyonun yapması gereken diğer hizmetleri federasyonun izniyle her bölge kendi sınırları 

içinde yaparak hem zamandan hem mali yönden tasarruf eder. 

    c) Türkiye birinciliklerine katılacak sporcuların, antrenörlerin ve hakemlerin eşit şartlarda 

yetişmeleri ve tecrübe sahibi olmalarını sağlar. 

   d) Türkiye birinciliklerinin teknik standartlarını yükseltmek için, sadece bölgelerdeki iyi 

sporcuların katılımlarını sağlayarak müsabakaların kalitesini yükseltmek ayrıca teknik 

seviyeleri çok düşük sporcuların katılımlarını önleyip zaman tasarrufu yaparak katılımcıların 

da mali giderlerini azaltmayı sağlar. 

e)  Bölgelerin, sıkça yapacakları faaliyetlerinde sporcular, antrenörler, hakemler, idareciler ve 

benzeri spor elemanları diğer görevlerini (öğrenciler okullarını, görevliler görevli oldukları 

işlerini vs) devamlı olarak ihmal etmeyip, spor faaliyetlerine daha sağlıklı katılabilmeleri 

amaçlanmıştır. 

 

Bölge temsilcilikleri 

Madde 6 - (1) Karate Bölge Temsilcilikleri teşkilatı 

a) Bölge Tertip Komitesi, 

b) Bölge Hakem Kurulu, 

c) Bölge Organizasyon Kurulu, 

d) Bölge Teknik Kurulu, 

e) Bölge Eğitim Kurulu ve daha sonra kurulması gerekecek diğer kurullar. 

(2) Kurullar ile bölge temsilciliklerine bağlı diğer bütün birimlerin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Karate Federasyonu Yönetim Kurulunun hazırlayıp 

yayınladığı Bölge Kurulları OluĢum, Görev Yetki Ve Sorumlulukları Ġle ÇalıĢma 

Usulleri Talimatı’nda belirtilmiştir. 

 

Bölge Karate Temsilcilerinin Nitelikleri, Atanmaları ve Görev süreleri 

Madde 7 - (1) Bölge Karate Temsilcilerinin Nitelikleri 

    a) T.C. vatandaşı olmak, 

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

    c) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, 

    d) Karate branşı olan kulüplerde kulüp yönetim kurullarında aktif görevli olmamak, 

    e) Tercihen yabancı dil bilmek, 

    f) Spor çevresinde tanınmış olmak ve karate branşını, sorumlu olduğu bölgesinde daha iyi 

  bir konuma getirebilecek donanımda olmak gibi nitelikler aranır. 

(2)  Karate bölge temsilcisi atamaları  

 

    a) Federasyon başkanlığı seçimlerinden sonra yönetim kurulu tarafından veya yetkili kurul  

        tarafından atanır. 

    b) Yönetim Kurulu kararıyla gerek görülen bazı bölgelerde veya tüm bölgelerde kendi 

bölgelerindeki aktif olan kulüplerin delege oylarıyla, seçimle de gelebilirler. Seçim yapılması 

düşünülen bölge veya bölgelerde seçimin nasıl yapılacağı, yeri, tarihi ve şekli en az bir ay 

önceden kendi bölgelerindeki aktif kulüplere duyurulur. 

. 

 

 



 

(3) Bölge karate temsilcilerinin görev süreleri  

   a) Görevlerinde başarılı olmak kaydıyla federasyon yönetim kurulunun görev süresi 

kadardır. 

 

Bölge Tertip Komite Üyesi 

Madde 8 –  Bölge tertip komitesi üyelerinin nitelikleri 

      a)      Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, 

      b)      Karate branşında sporculuk, antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış olmak,      

      c)   Spor çevresinde tanınmış olmak ve karate branşını, sorumlu olduğu bölgesinde daha iyi 

             bir konuma getirebilecek gibi nitelikler aranır. 

d)  Karate branşı olan kulüplerde aktif kulüp yetkilisi olmamak.    

 

Bölge Tertip Komitelerinin OluĢumu ve Görevleri 
Madde 9 -   Bölge Tertip Komitelerinin Oluşumu 

a)  Bölge Tertip Komitesi, Sorumlu olduğu bölgenin en yetkili karar organıdır. Tertip 

komitelerinin başkanı bölge karate temsilcileridir. 

b) Bölge Karate Temsilcisi, Federasyonun belirlediği illerden oluşan bölgelerde, Karate 

    federasyonunun taşralardaki faaliyetlerini daha iyi yapabilmeleri ve Federasyonu temsil 

    etmeleri için, yönetim kurulunca veya yetkili bir kurul tarafından atanan ve fahri olarak 

    görev yapan kişilerdir. 

 c) Bölge karate temsilcisi ile beraber çalışmak üzere Federasyon başkanlığı seçimlerinden 

sonra yönetim kurulu tarafından veya yetkili kurul tarafından en az 2 tertip komite üyesi 

atanır.  

 d) Bölge tertip komiteleri, federasyona karşı sorumludurlar. Yapacakları yıllık faaliyet 

programlarını önceden karar defterine yazıp kararlarını aldıktan sonra federasyon yönetimi 

veya yetkili kurul tarafından onaylandıktan sonra faaliyete geçirirler. 

 

Bölge Tertip Komitelerinin Görevleri 

Madde 10 -  Bölge tertip komitelerinin görevleri 

a)      Spor dalının bölge düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda 

her türlü düzenlemeyi yapmak, kararlar almak ve uygulamak. 

b)      Bu konular yapılırken Yönetim Kurulu’na veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş 

yönetim kurulu üyesi veya komisyona karşı sorumludurlar. Talimatlarda belirtilen görevlerin 

yapılmalarını sağlamak ve bölgesini karateyle ilgili konularda yurt içinde ve (Yönetim 

Kurulu’nun veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş komisyonun izniyle) yurt 

dışında temsil etmek. 

c)      Yurt içindeki ve yurt dışındaki karateyle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve 

kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp 

bunların uygulamalarını kontrol etmek. 

d)      Antrenörlerin, hakemlerin, sporcuların eğitimini ve gelişimini sağlamak amacıyla kurs ve 

seminerler düzenlemek, vize ve terfi imtihanları düzenlemek, bu amaçla yurt içinden ve yurt 

dışından öğretim elemanı temin etmek, kurslarda seminerlerde ve vizelerde başarılı olanların 

belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek. 

e)      Yıllık faaliyet programlarını yaparak Federasyon Yönetim Kuruluna Onaylatmak, programın 

faaliyete geçirilmesini sağlamak, bu programların uygulanması için gerekli olan hakem, 

temsilci ve gözlemci ataması yapmak, bölgesinde faydalı olacak organizasyonlara ve diğer 

faaliyetlere izin vermek ve bunları denetlemek. 

 

 



 

 

 

f)        Sporcu lisans, vize ve tescil işlemlerini yapmak veya yaptırmak, sporcu transferleri ile ilgili 

       işlemleri yapmak veya yaptırmak, gerekirse bunların yapılması için personel istihdam etmek.  

g)      İl müdürlükleri, il temsilcileri ve kulüpler arasında doğabilecek uyuşmazlıkları çözümlemek. 

h)      Bölgelerinde ve yurt içinde alınan sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu 

sporcuların daha iyi olabilmeleri için gerekli olan işlevleri yapmak, bu sporculara ve her 

kademedeki sporculara hazırlık kampları açmak. 

i)        Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistikî çalışmalar yapmak, eğitici film, slâyt ve broşür 

hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak. 

j)        Türkiye birinciliklerine ve diğer ulusal yarışmalara katılacak olan sporcuları, antrenörleri, 

hakemleri, idarecileri ve başka spor elemanlarını seçmek, seçilen ekibi yarışmaya hazırlamak, 

bu faaliyetlerde bölgelerini en iyi şekilde temsil etmek. 

k)      Bölgelerindeki karate salonlarının gözetim ve denetimini yaparak Karate Federasyonu’na 

gerekli bilgileri vermek, ruhsatsız çalışan ve sağlıklı ortamları olmayan spor tesislerini gerekli 

makamlara bildirmek. 

l)         Karate yaz okulları açmak, açılmasına müsaade etmek buralarda görev yapacak elemanları 

belirlemek.  

m)    Kyu ve Dan imtihanlarını yapmak veya yaptırmak, antrenör ve hakem vize tespit sınavlarını 

yapmak, bu sınavlarda görev yapacak görevlileri belirlemek. 

n)      Bütün faaliyetlere federasyon gözlemci gönderebilir. Federasyonun gözlemci gönderdiği 

faaliyetlerde Gelen gözlemciye yardımcı olmak ve doğru bilgi akışını sağlamaktır. 

o) Görevli gözlemci raporlarına göre federasyon, yönetim kurulu kararıyla bölge faaliyetlerine 

görevli hakem gönderebilir. Görevlendirilen hakemlerin yetkileri bölge hakem kurulunun 

üstünde de olabilir. Bu detaylar resmi yazı ile gerekli yerlere bildirilir. 

 

Karate Bölge Tertip Komiteleri Toplantıları 

Madde 11 – (1) Tertip komiteleri en az ayda bir defa Bölge Temsilcisi tarafından belirlenen 

gündemi görüşmek üzere çoğunlukla toplanır. Komite üyelerinin önereceği konular gündeme 

eklenir. 

   (2)Kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Bölge 

       Temsilcisi’nin bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

   (3) Mazeretsiz olarak, üst üste üç toplantıya veya yıl içinde aralıklı olarak beş toplantıya 

        katılmayanın üyeliği sona erer ve yerine yeni bir atama yapılır. 

   (4) Mazereti ve sebebi toplantı saatinden önce Bölge Temsilcisi’ne bildirilir. 

   (5) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır, uygulama Bölge Temsilcisi tarafından 

        yapılır. 

Görevden Ayrılma 

 Karate bölge temsilcileri ve tertip kurulu üyeleri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı 

müracaatta bulunarak görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca resen yönetim kurulu kararı ile de 

görevlerine son verilebilir. Bu durumlarda yeni atama yönetim kurulu kararıyla yapılır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B-BÖLGE KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE 

ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

(Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar) 

 

Amaç 

Madde 1-Bu Talimatın amacı Türkiye Karate Federasyonu Bölge kurullarının 

oluşumları, görev yetki ve sorumlulukları, çalışma usullerini ve bölgelerde yapılacak 

müsabaka şekilleri, organizasyonlar, organizasyonlardaki yetki ve sorumlulukları 

belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2-Bu Talimat, Federasyon Bölge kurullarının oluşumları ile görev yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usullerini 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 statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 -(1)Bu Talimatta geçen; 

a)Federasyon      : Türkiye Karate Federasyonunu, 

b)Federasyon Başkanı : Türkiye Karate Federasyonu Başkanını, 

c)Genel Sekreter  : Türkiye Karate Federasyonu Genel Sekreterini, 

d)Yönetim Kurulu  : Federasyon Yönetim Kurulunu, 

e)Asbaşkan      : Federasyon as başkanını, 

f)Bölge Temsilcisi           : Bölge Temsilcisini, 

g)Bölge Tertip Komitesi : Bölge Tertip Komitesini,  

h)Merkez Hakem Kurulu      : Karate Federasyonu Merkez Hakem Kurulunu, 

ı) W. K. F                          :Dünya Karate Federasyonu’nu, 

ifade eder. 

 

 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Kurullar 

Madde 5 -(1) Bölge kurulları, 

a) Bölge Hakem Kurulu 

b) Bölge Organizasyon Kurulu 

c) Bölge Eğitim Kurulu. 

d) Bölge Teknik Kurulu. 

 

Oluşum 

Madde 6-Bölge kurulları en az üç kişiden oluşur. Kurulun özelliği ve proje üretim 

gücüne göre üye sayısı artırılabilir. Kurul asbaşkanı ve üyeleri Bölge Temsilcisinin teklifi 

üzerine Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile iş başına 

gelirler. 

 

 



 

Organlar 

Madde 7-(1) Kurul asbaşkanın, asbaşkanlıktan veya kuruldan istifası durumunda 

yeniden atama yapılır. Kurullar, karar defterlerini ve yazı işlerini düzenleyecek Kurul 

Sekreteri unvanlı üyeyi kendi içlerinden seçerler. Diğer üyeler de normal bir üye olarak 

kurulda yer alırlar. 

 (2)Kurulların her birine, çalışma disiplinlerinin sağlanması, devamlılığın 

oluşturulması, eşgüdümün sağlanması ve Tertip Komitesi ile irtibatın sağlıklı olması amacı 

ile Tertip Komitesi üyelerinden biri Sorumlu olarak görevlendirilebilir. Sorumlu olan Tertip 

Komite Üyesi Bölge Başkanının vekili olarak görev yapar. 

 

Üyelerde aranan koşullar 

Madde 8-(1)Kurul üyelerinde; Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış 

olma şartı aranır. Karate’ ye hizmet vermiş tercihen en az Lise ve dengi okul mezunu 

kişiler arasından seçilir (ayrıca yüksek dereceli Dan sahibi olan İlk Okul Mezunları da 

görevlendirilebilir). Kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar da 

aranabilir. 

 

Kurulların Görev süresi 

            Madde 9-(1) Bölge kurullarının görev süresi, Karate Federasyon 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 kurul üyelerinin tamamı 

veya birkaçı bu talimata uygun şekilde yeniden oluşturulabilir.  

(2) Yeni kurullar oluşuncaya kadar eski kurullar görevlerine devam ederler. 

(3) Üyenin istifası, özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması ve bu talimat gereği 

istenilen şartlardan birini kaybetmesi ile de üyenin görev süresi biter. 

 

Toplantılar ve kararların alınışı 

Madde 10-(1) Bölge Temsilcisi veya Kurul Asbaşkanları kurulları her zaman 

toplantıya çağırabilir.  Kurullar, geçerli oluşuma göre kendi bölgelerinin herhangi bir ilinde 

toplanabilirler.  

a)Kurulların toplantılarına Bölge Temsilcisi veya kurulun Asbaşkanı başkanlık eder.  

b)Kurullar üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların 

eşit olması durumunda kurul başkanın görüşü yönündeki görüş karar olarak geçerli kılınır. 

c)Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

d)Gündeme göre kurul toplantılarına diğer kurulların başkanları veya önerilen 

üye/üyeleri katılabilir. 

e)Toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar için Bölge Temsilcisi onay verir, 

uygulamaları başlatır.  

f)Bölge Temsilcisi, Federasyon tarafından bilinmesi gereken kararları federasyona 

bildirir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurullar 

 

 

Bölge Hakem Kurulu 
Madde 11-(1)Oluşumu; Bölge Hakem Kurulu, Federasyonca yıllık vizesi yapılmış 
hakemler arasından Bölge Temsilcisinin teklifi üzerine Federasyon Yönetim Kurulu Kararı 
ve Federasyon Başkanının onayı ile 1 asbaşkan 2 üyeden oluşur. 
  Bölge hakem kurulunun başkanı Bölge temsilcisidir. Kurul üyeleri kendi aralarında 
bir sekreter seçerler.  

  
       (2) Bölge Hakem Kurulu üyelerinde Aranacak Şartlar;  
        a) Karate Federasyonunun Karate Hakem Talimatı 28 inci maddesinde belirtilen 
şartlarla birlikte ulusal veya en az 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 aktif görev yapıyor olmamak. 

 

(3) Bölge Hakem Kurulu Başkanının Görevleri; Bu talimat çerçevesinde kurul 

tarafından yapılması gereken görevlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, kurul üyelerine 

görev vermek ve verilen görevlerin takibini yapmak, kurul içinde ki bütünlüğü sağlamak. 

 

 

(4) Bölge Hakem Kurulunun görevleri; 

 a) Hakem kursu açılması için Federasyona teklifte bulunmak, 

 b) Mevcut hakemlerin eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve programları 

hazırlamak, seminerler düzenlemek ve antrenörlerin de bu seminerlere girmelerini 

sağlamak. 

 c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, 

 d) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve 

itirazları WKF kurallarına göre sonuçlandırmak. 

 e) Faaliyet yapılacak yerlerin fiziki şartlarının WKF kurallarına uygun olup olmadığını 

kontrol etmek, 

 f) Müsabakaya ait rapor ve tutanakları başhakeme imzalattıktan sonra Bölge 

temsilcisine teslim etmek, 

 g) Bölge sınırları içinde olan İllerde yapılacak olan İllerarası bölge faaliyetlerinde 

veya İllerarası kulüpler yarışması gibi özel ve resmi bütün müsabakaların, turnuvaların ve 

Federasyon tarafından yetki verilen müsabakaların hakemlerini tayin etmek, gerektiğinde 

federasyondan hakem talep etmek, 

ı) Merkez Hakem Kurulunun yaptığı yıllık hakem vizelerin haricinde ihtiyaç olursa, 

Bölge Müsabakalarında görev yapacak hakemlerin yıllık hakem vizelerini yapmak, 

Federasyona bildirmek üzere Bölge Temsilcisine teslim etmek. 

 

i)Hakemlerin müsabaka yönetmeleri esnasında noksanlıkları ve başarı derecelerini 

tespit etmek, sonuçlarını kendilerine duyurmak ve tavsiyelerde bulunmak 

j) Bölge Temsilcisinin hakemlikle ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. 

  

 

Bölge Organizasyon Kurulu 
Madde 12 – 1)Kurulun Oluşumu; Bölge Organizasyon Kurulu, Karate hakemleri 
arasından Bölge Temsilcisinin teklifi üzerine Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ve 
Federasyon Başkanının onayı ile 1 asbaşkan ve yeterli sayıda üyeden oluşur. 
  Bölge organizasyon kurulunun başkanı Bölge temsilcisidir. Kurul üyeleri kendi 
aralarında bir sekreter seçerler.  

(2) Bölge Organizasyon Kurulu üyelerinde aranan şartlar, 

a) Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak, 

b) Karate hakem belgesine sahip olmak, bölgesinde yeterli sayıda hakem 

belgesine sahip kişi yoksa karate sporunu yapanlara da görev verilebilir. 

c) Organizasyonlarda ihtiyaç duyulan işlerde görev alacaklar  (Bilgisayar 

kullanıcısı veya programsısı gibi vs.) arasında hakem belgesine sahip kimse 

yoksa bu kişilerde hakem belgesi aranmaz. 

d) Karate’ ye hizmet vermiş veya verebilecek özelliklere sahip olmak, 

e) Organizasyonların özelliklerine göre ve üstlenecekleri görevlere göre üyelerde 

ek koşullar da aranılabilir. 

(3) Bölge Organizasyon Kurulu Başkanının Görevleri; Bu talimat çerçevesinde 

kurul tarafından yapılması gereken görevlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, kurul 

üyelerine görev vermek ve verilen görevlerin takibini yapmak, kurul içinde ki bütünlüğü 

sağlamak. 

 



 

(4) Bölge Organizasyon Kurulunun Görevleri; 

a) Tesis ve üniteleri faaliyetlere hazır hale getirmek.  

b) İdari  hususlar da gerekli hazırlıkları yapmak.  

c) Basın ve yayın kuruluşları ile yakın ilişki kurarak, çalışmalar hakkında bilgi vermek ve 

basın hizmet ünitelerini hazır hale getirmek.  

d) Görevli personelinin ve hakemlerin hizmet yerinde bulunmalarını sağlamak.   

e) İdari ve teknik toplantı yerlerini hazırlamak.  

f) Faaliyet için gerekli malzemeleri hazır hale getirmek.  

g) Organizasyonun açılış ve kapanış programlarını hazırlamak, protokol hizmetlerinin 

aksamadan yerine getirilmesini sağlamak.  

h) Sonuçların ilgililere en kısa zamanda iletilmesini sağlamak.  

ı) Organizasyonun genel bir değerlendirmesini yaparak, varsa aksaklıkları tespit etmek.  

j) Gerekli haller de Değerlendirme raporlarını hazırlamak ve yedi gün içinde Bölge 

Temsilcisine veya ilgili görevliye vermek.                                                                                                                

k) Tartı ve kuraların çekimini sağlıklı ve en kısa sürelerde yapmak.                                                  

l) Kurs, sınav gibi veya benzeri tüm faaliyetler öncesinde ve esnasında gerekle hazırlıkları 

yapmak.   m) İllerde İl Temsilcileri ile iletişim kurmak,                                                                                  

n) Bölge Temsilcisinin Organizasyonla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak. 

 

Bölge Eğitim Kurulu 
Madde 13-(1) Kurulun Oluşumu; Bölge Eğitim Kurulu, Bölge Temsilcisinin teklifi üzerine 
Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile 1 asbaşkan ve 
yeterli sayıda üyeden oluşur. 
  Bölge organizasyon kurulunun başkanı Bölge temsilcisidir. Kurul üyeleri kendi 
aralarında bir sekreter seçerler.  

  

2) Eğitim Kurulu üyelerinde aranacak şartlar; yüksek dan sahibi, tercihen yüksek 

okul mezunu karateciler arasından ve Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış 

olma şartı aranır. 

3)Bölge Eğitim Kurulu Başkanının Görevleri; Bu talimat çerçevesinde kurul 

tarafından yapılması gereken görevlerin düzenli yürütülmesini sağlamak, kurul üyelerine 

görev vermek ve verilen görevlerin takibini yapmak, kurul içinde ki bütünlüğü sağlamak 

4)Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Karate sporu ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını saptar, 

b)Bölgesinde ki Sporcu, antrenör, yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi, 

geliştirilmesi için eğitim planı ve programlarını hazırlamak, Teknik Kurul ile iletişim 

kurarak teknik altyapının ve yaygınlığın artması için projeler geliştirip uygulamasını 

sağlamak, 

c) Karate sporu ile ilgili standart antrenman programını yapmak, 

d) İllerde İl Temsilcileri ile iletişim kurmak, 

e)Federasyon tarafından yapılan yıllık antrenör vizelerin haricinde ihtiyaç olursa, 

Bölge antrenörlerinin yıllık antrenör vizelerini yapmak, Federasyona bildirmek üzere 

Bölge Temsilcisine teslim etmek. 

f)İller düzeyinde Karate eğitimi ile ilgili olarak antrenör ve diğer elemanların 

çalışmalarını izler, bu çalışmaları raporlaştırarak Bölge Temsilcisine sunar, 

         g) Bölge Temsilcisinin eğitimle ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

Bölge Teknik Kurulu 

Madde 14-(1) Kurulun Oluşumu; Bölge Teknik Kurulu, Bölge Temsilcisinin teklifi üzerine 
Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ve Federasyon Başkanının onayı ile 1 asbaşkan ve 
yeterli sayıda üyeden oluşur. 
  Bölge Teknik kurulunun başkanı Bölge temsilcisidir. Kurul üyeleri kendi aralarında 
bir sekreter seçerler.  



 

2) Teknik Kurul üyelerinde aranacak şartlar; üst kademe antrenörler arasından, 

tercihen yüksek okul mezunu, bölge çalışmalarını yaptırabilecek zamanı olan karateciler 

arasından ve Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olma şartı aranır.  

(3)Teknik Kurulun görevleri şunlardır: 

a) Bölgesinin müsabaka talimatlarını hazırlamak, 

 b) Karate yarışmaları ile ilgili olarak bölgesinin yıllık etkinlik programını 

hazırlayarak Bölge Temsilcisine vermek,  

c) Bölgesindeki karate sporunun daha iyi hale gelebilmesi için teknik konularda 

ilgili yerlerle iletişimlerde bulunmak, 

 d)Yetenekli sporcuları saptayarak, onların daha iyi gelişmeleri için antrenörleriyle 

görüşüp sporcuya özel, programlar önermek, 

e) Antrenör olabilecekler için Bölge Temsilcisine öneride bulunur, 

f)Bölge Temsilcisinin oluru ile Bölgesindeki elit sporcular için özel antrenman 

yapılmasını sağlamak  

g)Federasyon Başkanının teknikle ilgili vereceği diğer görevleri yapar. 

 

 
C- BÖLGELER MÜSABAKA TALĠMATI 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı Bölgelerde düzenlenecek olan karate müsabaka 

organizasyonları ve bu faaliyetlerle Karate Sporunun yaygınlaşmasında ve gelişmesinde kaynakların 

ve insan gücünün en iyi şekilde planlanmasında takip edilecek usul ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat Bölge temsilcileri tarafından bölgelerde yapılacak olan, gençlik ve spor 

il müdürlükleri tarafından illerde yapılacak olan karate müsabakalarının müsabaka şekillerini, 

organizasyonlardaki yetki ve sorumlulukları, müsabakalar sırasında uyulması gereken usul ve esasları 

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 statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
 

Tanımlar 

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

Federasyon  : Karate Federasyonu Başkanlığı’nı 

İl Başkanlığı  : Gençlik ve Spor İl Başkanlığı’nı 

İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü 

İl Müdürü  : Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü 

Bölge Temsilcisi: Karate Federasyonu Bölge Temsilcisi’ni 

Tertip Komitesi : Karate Federasyonu Bölge Tertip Komitelerini 

İl Temsilcisi  : Gençlik ve Spor İl ve Federasyon Temsilcisi’ni 

İl Müsabakası   : Sadece il sporcularının veya kulüplerinin katıldığı müsabakaları, 



 

Bölge Müsabakası: Kendi bölgeleri içinde yer alan illerle yapılan müsabakaları, 

İllerarası Müsabaka: Bölge Müsabakalarını, 

Bölgelerarası Müsabaka: Kendi bölgeleri haricindeki il veya illerin katılımı ile yapılan 

müsabakaları, 

Ulusal Müsabaka :Ülke sınırları içinde yer alan tüm illerin daveti ile yapılan müsabakaları, 

Uluslar arası Müsabaka: Dış ülkelerin katılımı ile yapılan müsabakaları, 

Kumite   : İki kişi arasında belirli kurallar dahilinde yapılan mücadeleyi, 

WKF  : Dünya Karate Federasyonu’nu, 

Kata                      : Bir kişinin 360 derecelik açı içerisinde kendisine yönelik belirli                                  

                                      kurallar dahilinde yapılan hayali mücadele şeklini,  

    Organizasyon          : Müsabakaların yapılabilmesiyle ilgili her türlü hazırlık ve işlemleri, 

İfade eder. 

  

                                                      ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükünılcr 

Müsabakalarla Ġlgili Hususlar 

 

Müsabaka Mevsimi 

Madde 5- Karate Müsabakaları  1 Ocak - 31 Aralık  tarihleri arasında yapılır. 

Müsabakalara Katılacak Sporcular ve Katılma ġartları 

Madde 6 - Karate Müsabakalarına Sarı kuşaktan başlamak üzere 7 yaşından yukarı Kulüp 

veya Ferdi Lisanslı Sporcular katılabilirler. Lisans sahibi sporcuların müsabakalara katılabilmeleri için 

kuşak derecelerini gösterir Karate Federasyonu tarafından verilen kimlik kartlarını tasdikli olarak 

yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.  

Madde 7 – Karate BranĢı YarıĢma ÇeĢitleri 

Karate Müsabakaları, Bay, Bayan kategorilerinde Kata ve Kumite olmak üzere 2 dalda ferdi 

ve takım olarak düzenlenir. 

Madde 8 – Müsabaka organizasyonları uygulama Ģekli, 

 Müsabaka organizasyonları iki şekilde yapılır. 

1) Resmi müsabakalar:  

Türkiye şampiyonalarına veya milli takım seçmelerine katılacak sporcuların il veya bölge 

seçmeleri için yapılan müsabakalardır. Federasyonun müsabaka talimatına uygun olarak 

yapılır. 

2) Özel müsabakalar:  

                a) Eğitim amaçlı yapılan müsabakalar: Bölge temsilcilikleri tarafından yapılan klasman 

müsabakalarıdır. Bu müsabakalarda amaç, bölge sporcularının, hakemlerinin ve antrenörlerinin 

gelişimi ve tecrübe kazanmalarıdır. Bu müsabakalarda yaş kategorilerinde ve sıkletlerde bu talimata 

uygun özel uygulamalar yapılabilir. 

 

 



 

b) İl müdürlükleri, bölge temsilcilikleri ve federasyonun faaliyet programı haricindeki, 

kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce tertiplenen müsabakalardır. Bu 

müsabakalar federasyondan izin alınmadan yapılamaz. 

Müsabakaların isimlendirilmesi, yetki ve mali hükümlülükleri 

Madde 9- Müsabakaların isimlendirilmesi; 

1- İl Müsabakası, 

2- Bölge Müsabakası, 

3- Bölgeler Arası Müsabaka, 

4- Ulusal Müsabaka, 

5- Uluslar Arası Müsabaka. 

Madde 10- Müsabaka yetkilileri 

1- İl Müsabakaları: Müsabakaların yetkilisi il müdürlükleridir. İl müdürlüğü bu gibi 

faaliyetler için il tertip kurulu kurabilir veya il hakem kuruluna tertip kurulu görevini de 

verebilir. 

2- Bölge Müsabakaları ( İller arası müsabaka):  

a) İl müdürlükleri sorumluluğunda: İllerin yıllık faaliyet programları içinde yer alan, 

kendi bölgesi sınırları içinde ki illerin katılımıyla yapılan iller arası müsabakalar il 

faaliyeti olarak yapılır. Puanlamaya tabi olacağından bölge faaliyeti adı altında 

değerlendirilir ve puanlamaya tabi tutulur. Müsabakaların sorumluluğu il 

müdürlüklerinde olup müsabaka organizasyon kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulur.  

Müsabaka Organizasyon Onur Kurulu, 

- Gençlik ve Spor İl veya İlçe Başkanı, (Vali – Kaymakam) 

- Belediye Başkanı, 

Müsabaka Organizasyon İcra Kurulu, 

- Gençlik ve Spor İl Müdürü, (İcra Kurulu Başkanı) 

- Bölge Temsilcisi, (İcra Kurulu Başkan Yardımcısı) 

- Organizasyonun yapıldığı ilin il temsilcisi, 

- Bölge hakem kurulu asbaşkanı 

- Bölge organizasyon kurulu asbaşkanı 

b) Bölge temsilcileri sorumluluğunda: Bölge sınırları içindeki illerin faaliyet 

programında olmayıp, bölge temsilciliği yıllık faaliyet programında yer alan 

müsabakaların sorumluluğu bölge temsilciliğindedir. Müsabakanın organizasyonunu 

bölge temsilciliği kendi kurullarıyla yapar. 

3- Bölgeler arası müsabaka: yıllık faaliyet programlarında olmak ve federasyona onaylatmak 

şartıyla, 

a) İllerin yıllık faaliyet programları içinde yer alan bölgeler arası müsabakaların 

sorumlulukları il müdürlüklerinde olur. Bu talimatın 10 uncu madde 2 inci şıktaki, İl 

müdürlükleri sorumluluğundaki bölge müsabakaları kuralları geçerlidir. 

b) Bölge temsilciliklerinin yıllık faaliyet programları içinde yer alan Bölgeler arası 

müsabakaların sorumlulukları bölge temsilciliklerinde olur. Bölgelerin yazışmaları 

federasyon tarafından yapılır. İl müdürlüklerinin veya diğer kuruluşların muhatabı 

federasyondur. 



 

4- Ulusal Müsabaka: Bu tür müsabakaların yetkilisi federasyondur. Bu tür özel müsabakalar 

için federasyondan izin alınması durumunda, federasyon yetkisinin bir kısmını veya 

tamamını devredebilir. 

5- Uluslar arası müsabaka: Bu tür müsabakaların yetkilisi federasyondur. Bu tür özel 

müsabakalar için federasyondan izin alınması durumunda, federasyon yetkisinin bir 

kısmını veya tamamını devredebilir. Yurtdışında yapılacak olan turnuvalara en az on 

sporcu ile katılmak isteyen spor kulüpleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel 

kişiler Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenecek en az bir Dünya ve 

Avrupa Kategorisi Hakemi’ni resmi harcırahını karşılamak kaydı ile götürmek zorundadır.   

Madde 11- Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin DeğiĢtirilmesi 

Bölge Müsabakalarında, müsabakaların ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesi konusunda 

bölge temsilcisi yetkilidir. Erteleme veya yerlerinin değiştirilmesi kulüplere ve ilgililere en az yedi gün 

önceden tebliğ edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Konular 

Madde 12- Katılım ücretinin belirlenmesi, alınma nedeni, alınma şekli, 

katılım ücretlerinin nerelerde ve nasıl kullanılacağı  

1) Müsabakaların katılım ücretini federasyon yönetim kurulu belirler.     

2) Katılım ücretinin alınma nedenleri; 

a) Federasyonumuzun mevcut gelirleriyle, hedeflediğimiz il, bölge (taşra) 

faaliyetlerimiz ve hizmetlerimiz mali giderlerinden dolayı hedeflediğimiz 

boyutlarda yapılamadığından, 

b) Ülke düzeyinde her bölgede yapılacak olan eşit faaliyetlerle sporculara eşit 

tecrübe ve deneyimler kazandırarak adil bir denge oluşturmak. 

          3) Katılım ücretlerinin alınma şekli; Katılım ücretlerinin tümü (her 

bölge için ayrı olan) federasyon hesabına yatırılacaktır. Görevlilere banka dekontunun 

aslı verilecektir.  

          4) Katılım ücretlerinin nerelerde kullanılacağı; 

a) Bölge temsilciliğinin yıllık faaliyet programında yer alan veya federasyon 

yönetim kurulu kararı ile onaylanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla 

ortaya çıkacak olan giderlerde, (malzeme, ödül vs. giderler.) 

b) Bu faaliyetlerde görevli olan personele yapılacak ödemelerde, 

c) Yıl içinde muhtelif yer ve zamanlarda sporcu, antrenör ve hakemlerin 

eğitimleri için yapılacak olan kurs, seminer ve benzeri çalışmalarda 

görevlendirilen eğitimcilerin ve hizmet için gerekli olan personelin yolluk ve 

harcırah giderlerinde, 

 

5) Katılım ücretlerinin nasıl kullanılacağı; Katılım ücretleri, bölge 

faaliyetlerindeki giderler için federasyon tarafından görevlendirilen mutemet 

tarafından belli zamanlarda imza karşılığı ödenir.  

 

Madde 13- Müsabakalardaki mali hükümlülükler  

1) İl Müsabakası: İl müsabakalarında mali sorumluluk Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerindedir.  İl müdürlükleri gerek görürlerse müsabakaya katılan sporcu veya 

kulüplerinden müsabaka giderleri için il müdürlükleri adına katılım ücreti alabilirler. 

 

 



 

2) Bölge Müsabakası:  

a) İl müdürlükleri sorumluluğunda yapılan müsabakalarda, mali sorumluluk il 

müdürlüklerindedir. Bölge klasmanı puanlamasına tabi olacağından katım ücretleri 

%50 indirimli olarak federasyon hesabına yatırılır.  

b) Bölge temsilcileri sorumluluğundaki müsabakalarda, mali sorumluluk 

federasyondadır. Katılım ücretleri federasyon hesabına yatırılır. 

3) Bölgeler Arası Müsabaka:  

a) İl müdürlükleri sorumluluğunda yapılan müsabakalarda, mali sorumluluk il 

müdürlüklerindedir.  

b) Bölge temsilcileri sorumluluğundaki müsabakalarda, mali sorumluluk 

federasyondadır. Katılım ücretleri federasyon hesabına yatırılır. 

4) Ulusal Müsabaka: Bu tür müsabakaların yetkilisi federasyondur. Özel müsabakalar için 

federasyondan izin alınması durumunda, federasyon yetkisinin bir kısmını veya tamamını 

devredebilir.  

5) Uluslar Arası Müsabaka. Bu tür müsabakaların yetkilisi federasyondur. Özel müsabakalar 

için federasyondan izin alınması durumunda, federasyon yetkisinin bir kısmını veya 

tamamını devredebilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Talimatta Yer Almayan Konular 

   Madde 21 - Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde yönetim kurulu kararları geçerlidir. 

 

 

    Yürürlülükten Kaldırma 

   Madde 22 - Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte Federasyonun daha önce bu konuda 

yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar. 

 

   Yürürlülük 
Madde 23 - Bu Talimat, Genel Müdürlük veya Federasyon Internet sitesinde yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

   Yürütme 

  Madde 24 - Bu Talimat hükümlerini, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 


