
   
 

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU 
JUDO KYU (KEMER) VE DAN (USTALIK) SINAVLARI TALİMATI 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR 

 
Amaç  

Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı; Judo sporunun üstün bir seviyeye yükselmesi, uluslararası alanlarda 

başarılı olması, yüksek teknik ve yöntemlerle kaliteli sporcular yetiştirilmesi için sınava girecek sporcular ve 

sınavı yapacak kişiler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam 

Madde 2 – (1) Bu Talimat, Judo branşında, kyu (kemer) sınavına girecek sporcuları ile Dan (ustalık) 

sınavlarına girecekleri ve sınavları yapacak kişileri kapsar.  

 

Dayanak 

Madde 3 - (1) Bu Talimat; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

Ek: 9 uncu maddesi, Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, Türkiye Judo 

Federasyonu Ana Statüsü ve Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde 4 - Bu Talimatta geçen;  

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğü’nü,  

Genel Müdür: Spor Genel Müdürü’nü,  

Federasyon: Türkiye Judo  Federasyonu’nu,  

Federasyon Başkanı: Türkiye Judo Federasyonu Başkanı’nı,  

İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü,  

İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’nü 

İl Temsilciliği: Judo İl Temsilciliği’ni,  

İl Temsilcisi: Judo İl Temsilcisi’ni, 

Eğitim Kurulu: Judo Federasyonu Eğitim Kurulu’nu, 

Dan Kurulu: Federasyonun Eğitim Kuruluna bağlı olarak çalışan ve yıl içinde yapılacak  

dan sınavlarını ve seminerleri düzenleyen, en az beş kişiden oluşan kurulu,  

Sınav Kurul Üyeleri:Judo Federasyonu Eğitim ve Dan Kurulu tarafından görevlendirilmiş olan  

teknik ve dan seviyesi yüksek aktif kişiler ile İllerde Kyu sınavlarını yapan kurullardaki üyeleri, 

IJF: Uluslararası Judo Federasyonu’nu,  

EJU: Avrupa Judo Birliği’ni,  

Sporcu: Judo sporu yapanları,  

Sınav: Tüm kyu ve dan sınavlarını,  

Antrenör: İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu 

kademe için Genel Müdürlükten ve/veya Federasyondan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal 

ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, 

gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi,  

Gözlemci: Federasyon veya İl Temsilcileri tarafından sınavlar için görevlendirilmiş kişileri,  

Tatami: Judo müsabaka ve sınavlarının yapıldığı belli ölçülerde ve uluslararası teknik özelliklere sahip 

minderleri,  

Kata: Tatami üzerinde iki sporcunun girdiği dan derecesine uygun teknikleri, belli bir disiplin ve form 

içinde sınav kuruluna sergilemelerini,  

Kyu: Siyah Kemer öncesindeki Kemer derecesini,  

Dojo: Judo antrenmanlarının yapıldığı salonu,  

Dan: Siyah kemer ve üzeri (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) dereceleri, 

 ifade eder.  

 

 

 



   
İKİNCİ BÖLÜM 

ESAS HÜKÜMLER 

 

Dan Kurulunun görevleri ve üyelerde aranılacak şartlar  

Madde 5 – (1)Dan Kurulunun görevleri şunlardır,  

a) Yıllık dan seminer ve sınav programını hazırlayıp federasyona sunmak.  

b) Dünyada dan konusuyla ilgili gelişmeleri takip ederek federasyonu ve judo camiasını bilgilendirmek.  

c) Türkiye’de yapılacak Kata Şampiyonası teknik programını hazırlamak ve duyurmak.  

ç) Avrupa ve Dünya Kata şampiyonalarına ve seminerlerine katılacak sporcuları ve teknik adamları 

belirlemek, çalışmalarını takip etmek.  

d) Kata konusunda yazılı ve görsel materyaller hazırlayarak judo camiasına sunmak.  

e) Kyu sınavları ile ilgili çalışmalar yapmak ve Eğitim Kurulu aracılığıyla federasyona sunmak.  

f) Kyu tabloları hazırlamak ve bastırılmasını sağlayarak, dojolara dağıtımını sağlamak.  

g) Dan sınavlarını yapacak kişileri belirleyip Federasyon Yönetim Kurulunun onayına sunmak. 

2) Dan Kurulu üyeleri;  teknik kapasitesi yüksek, faal çalışmalarını devam ettiren,  

Judo geçmişi mükemmel, dürüst, ahlaklı ve örnek kişilik olmalıdır. 

3) Dan Kurulu, Federasyon Eğitim Kurulu bünyesinde çalışmalarını yürütür. 

Kyu ve Dan Sınavı İlkeleri  

Madde 6 –(1) Kyu ve dan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler şunlardır:  

a) Türkiye’de yapılan tüm kyu ve dan sınavları, federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, federasyonun 

yetkili kıldığı kişilerce yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılamaz.  

b) Dan Sınavı yetkisi verilecek kişilerde; üstün teknik bilgisi, yüksek dan derecesi, iyi bir Judo geçmişi, 

dürüstlük ve ahlaklı olma, aktif Judo yaşantısı gibi özellikler bulunmalıdır.  

c) Federasyona yıllık vizesini yaptırmayan antrenörler sınav yapamazlar, verdikleri kyu federasyonca geçerli 

kabul edilmez.  

ç) Özel judo salon ve kulüplerin kyu sınavları, federasyonun yetkili kıldığı antrenörlerce, il müdürlüklerine 

müracaat edilerek Federasyon tarafından belirlenen tarihlerde yapılır.  

d) Sınav komisyonu görevini, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda ve adaletli bir şekilde yerine getirir.  

e)Kyu ve Dan sınavlarında, yalnızca federasyonca hazırlanmış kyu ve dan sınavı çizelgeleri, kimlik ve 

diplomalar kullanılır.   

f) Sınavlarla ilgili ücretler, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kyu ve dan sınav 

ücretleri federasyon hesabına yatırılır. Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılarlar.  

g) İlinde sınav yetkisine sahip antrenör bulunmayan il müdürlükleri, sınav yetkilisini veya yetkililerini sınav 

döneminden bir ay önce federasyondan ister. İl müdürlükleri tarafından istenen sınav yetkilileri, Federasyon 

Eğitim Kurulu tarafından belirlenir.  

ğ) Dan sınavları için istenilen belgeleri eksiksiz olarak komisyona teslim edenler dan sınavlarına katılabilir 

ve başarılı oldukları takdirde belgelerini almaya hak kazanırlar 

h) Yabancı ülkelerde en az bir yıl kaldığını pasaport veya oturma belgesiyle belgeleyen, judo sporunu yapan 

Türk sporcularının, yabancı ülke resmi federasyonundan almış oldukları kyu ve dan belgeleri, federasyon 

eğitim kurulu tarafından incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra gerektiğinde sınav 

yapılarak,başarılı olan sporcuya denklik belgesi verilir 

ı) Kahverengi kemer kimlik kartı olmayanlar dan sınavlarına giremezler.  

i) Kahverengi kemerde en az bir yıl bekledikten sonra seneye bakarak 15 yaşına basmış olan sporcu 1. Dan 

sınavına girmeye hak kazanır.  

j) 1. ve 6. Dana kadar olan Dan terfilerinden Türkiye Judo Federasyonu yetkilidir. 7. Dan yalnızca  EJU 

vasıtasıyla verilir, uygun görülmesi halinde belge EJU tarafından federasyona gönderilir 8. Ve 9. Dan Kıtasal 

Dan direktörlerinin onayından sonra, IJF Dan Komisyonuna başvuru yapılır ve uygun olması halinde dan 

verilir. 10. Dan Sadece İJF Yönetim Kurulunca verilir. 8 ve üstü danların belgeleri İJF tarafından 

federasyona yollanır.  

k) Federasyon Yönetim kurulu kararı ile dan verileceklerde ve/veya  EJU ve  İJF den dan talebinde 

bulunulacak kişilerde; her zaman Judonun içinde (sporcu, antrenör, kondisyoner, hakem, yönetici vb) aktif 

olarak bulunmaları ve kendilerini Judoya adamış olmaları, mükemmel kişiliğe sahip olmaları, iyi bir kariyer 

sahibi olmaları gibi özellikleri aranır.  

l) Hiçbir sporcu, antrenör, hakeme iki kemer birden terfisi yaptırılamaz.  

Kyu Sınav Esasları ve Dereceleri 
Madde 7 –(1) Kyu derece sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır:  

a) Kyu dereceleri sınavlarında en az 2. kademe antrenörlük belgesine sahip olanlar görev alırlar. Kyu sınav 

komisyonunda en az iki antrenör, il temsilcisi veya il temsilcisinin belirleyeceği bir gözlemci bulunur. Sınav 



   
sonuçlarının altında en az üç imza olmalıdır. 2. kademe ve üstü antrenör olmayan illerde, federasyonun 

görevlendireceği 3. kademe ve üstü bir antrenör ile ildeki 1. kademe yardımcı antrenör belgesi olan 

antrenörler de sınav yapabilirler.  

b) Federasyonun belirlediği tarihler dışında sınav yapanlar veya aynı ayda bir sporcuya iki ve daha fazla 

kuşak verenlerin ve usulüne uygun sınav yapmayan antrenörlerin sınav yapma yetkileri geri alınır. Yetkisi 

alınan antrenörler bir yıl boyunca kuşak sınavı yapamazlar.  

c) İllerde yapılacak sınavlar her spor salonunda ayrı ayrı yapılabileceği gibi, birlikteliği sağlama yönünden 

belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. İllerde yapılacak sınav tarihleri, yapılacak sınav dönemi için tüm 

spor salonlarına,dojolara ve kulüplere, il temsilcisi tarafından resmi yazı ile duyurulur.  

ç) Kyu sınavları, yıl içinde 6 (altı) ayda bir, Nisan ve Ekim ayları içerisinde iki kez yapılır.  

d) Sınav kurulu, sınava girecek sporcuların adını, soyadını, TC kimlik numarasını, doğum tarihini, doğum 

yerini, kyu derecesini, federasyon kimlik numarasını, lisans numarasını ve sınav tarihini sınav listesine kayıt 

eder. Bu yazılanlar judo kimlik kartlarındaki bilgilerle aynı olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır. 

Sınav sonuçları federasyonca hazırlanan matbu sınav belgesine eksiksiz bilgisayar ortamında doldurulur (elle 

yazılan formlar kesinlikle kabul edilmez), federasyonun otomasyon sistemine  kayıtlar yapılır ve federasyona 

bildirilir 

e) Kyu sınavlarına girme yaşı 7 olarak belirlenmiştir. Altı yaşını bitirip, yedi yaşına giren sporcular kyu 

sınavına girebilirler.  

f) Kyu sınavına girmek için sporcuların, vizeli lisansa sahip olmaları gerekmektedir. Lisansı ve vizesi 

olmayan sporcular kyu sınavına katılamazlar.  

g) Sınavlarda başarılı olan sporcuların kimlik kartları, illerden gelen listelerin federasyon başkanı, başkan 

vekili veya Genel sekreter tarafından onaylamasından sonra aldığı kuşak rengine göre kimlik basılmasıyla 

hazırlanır ve federasyonca gönderilir.  

ğ) Sonuçlar sınav tarihinden sonra en geç yedi gün içerisinde il temsilcisi ve il müdürlüğüne verilir. Sınav 

evrakları, il müdürlüğünün üst yazısı ve ekinde sporcuların bir adet resmi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle 

beraber federasyona 15 gün içinde gönderilir.  

h) Federasyonun izni olmadan hiçbir antrenör kendi ili dışında sınav yapmaya yetkili değildir. Federasyonun 

izni olmaksızın sınav yapan antrenörler hakkında gerekli cezai işlem yapılmak üzere Disiplin Kuruluna sevk 

edilir.  

ı) Yapılan kyu sınavlarından sonra, ilgili yıl için Federasyon Yönetim Kurulunun sporcu başına belirleyeceği 

kimlik kartı ücreti,sporcu tarafından federasyonun banka hesabına yatırılarak dekontunu sınav sonuçları ve 

diğer evraklarla beraber federasyona gönderilir.  

i) Yapılan kyu sınavları, sınavın başından sonuna kadar sınav kurulunca video ile kayıt altına alınır. Çekilen 

görüntüler sınav sonuçlarıyla birlikte federasyona yollanır. Görüntüsü olmadan sadece sınav sonuçları 

federasyona yollayan illerin sınav sonuçları kabul edilmez, evrakları iade edilir. 

j) Yapılan kyu sınavları ile ilgili belge ve video kayıtları, İl Temsilcisi ve Antrenörler tarafından arşiv 

oluşturmak için muhafaza edilir.   

k) Federasyon İl Temsilcileri,  kyu sınavının yapılacağı tarihi il müdürlüğü aracılığıyla tüm kulüplere ve 

antrenörlere duyurulmasını sağlar. Sınavlarını ayrı yapacak olan kulüp ve antrenörler il temsilcisine bilgi 

verir, il temsilcisi bizzat kendisi veya görevlendireceği bir gözlemci sınav komisyonunda yer alır ve sınav 

sonuç belgesinin altına imzalar. İl temsilcisinin bilgisi olmadan kyu sınavı yapılamaz.  

l) İl temsilcisi ve antrenörler tarafından yapılan kyu sınavlarına sporcuların velileri de davet edilebilir. 

Ailelerin Judoyu tanımaları, sevmeleri, çocuklarına judo sporu yaptırmaları ve başka ailelere de tavsiye 

etmeleri için bu tür etkinliklerin içinde yer almaları sağlanır. 

m) Ara kemerlerle ilgili bölünme şartları ile çalıştırılacak teknikleri ve uygulanacak sınav metodu kararını 

Federasyon Eğitim Kurulu verir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

(2-)Sporcular aşağıdaki tabloya göre 6 ayda bir kyu sınavlarına girerler; 

 

  

                              

                                 Şekil 1: Kyu Tablosu 

 

 

Dan Sınavı Esasları ve Dereceleri 

Madde 8 –(1) Dan sınavlarında uygulanacak esaslar şunlardır:  

a) Dan sınav komisyonu en az üç kişiden oluşur. Bu komisyonu,  Dan Kurulu, Eğitim Kurulu aracılığıyla 

teklif eder ve federasyon yönetim kurulu adına federasyon başkanı onaylar.  

b) Dan Kurulu tarafından Dan Sınavı yapacak  kişiler belirlenirken,  üstün teknik bilgi sahibi, yüksek dan 

dereceli, dürüst ve ahlaklı aktif kişiler arasından seçilmesine dikkat edilir.   

c) 1 den 6. dan seviyesine kadar (6. dan dahil) teknik sınav veya federasyon yönetim kurulu kararı ile terfi 

yapılır. 7. dan ve üzeri danlar için aktif olduğunu belgeleyenler federasyon yönetim  kurulun kararı  ile bir 

üst dan seviyesine terfi ettirilmek üzere EJU ve İJF’ ye teklif edilir. Yurtdışından alınacak danların ücreti 

danı talep eden kişi tarafından ödenir. 

ç) Dan sınavları 3 veya 4 gün üzerinden yapılır.  

d) Dan sınavlarına girecek kişilerin sınavın yapıldığı ay itibariyle güne bakılmaksızın dan derecesinin 

gerektiği yaştan gün almış olması gerekir.  

e) Dan sınavları için  Federasyon Yönetim Kurulunun her yıl belirleyeceği sınav ücreti, dan belgesi ve kart 

ücretleri uygulanır.  

f) Adaylar başarısız oldukları bir sınavdan en az altı ay sonra ikinci bir sınava girebilirler.  

g) Dan sınavına girmek için Federasyon tarafından istenen evraklar eksiksiz olarak sınav öncesinde 

komisyona verilmelidir. Evraklarını tam vermeyen ve eksik evrakı olan kişiler dan sınavına alınmazlar. 

ğ) Dan sınav sonuçları ve diğer belgeler komisyon tarafından Federasyona teslim edilir. 

h) İllerde dan sınavı yapılacak dojolar veya spor salonları, İl Temsilcileri tarafından belirlenir ve federasyona 

bildirilir. Sınav için gerekli malzemeler ( minder, masa sandalye, bayrak, kırtasiye malzemesi ve diğer teknik 

malzemeler vb), düzen ve tertibatı, il temsilcisi tarafından hazırlanır.  

ı) İllerde yapılan Dan sınavlarında,il temsilcileri imkanlar çerçevesinde il dışından gelenlerin konaklamaları 

ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olur. 

i) Dan sınavlarını il yerel yazılı ve görsel basına duyurur ve basında yer almasını sağlar. 

j) Dan sınavları,  İl müdürlüklerine bildirir. İl Müdürleri sınavlara davet edilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyu :  Kemer Tablosu : 

6. Kyu   Rokko-Kyu   
Beyaz Kemer                  

5. Kyu   Rokko-Kyu/Go-Kyu Beyaz Üstü Sarı 

5. Kyu   Go-Kyu 
Sarı Kemer                      

4. Kyu   Shi-Kyu  
Turuncu Kemer               

3. Kyu   San-Kyu 
Yeşil Kemer                     

2. Kyu   Ni-Kyu 
Mavi Kemer                     

1. Kyu   Ik-Kyu 
Kahverengi Kemer           



   
(2)-Danlar için yaş ve bekleme süreleri aşağıdaki tabloda belirlenmiştir. Sınavlar tabloda belirtilen hususlara 

göre yapılır 

 

            KATA                                   TAKILACAK KEMER         YAŞ              BEKLEME SÜRESİ 

 

 1.Dan Nage-No-Kata                                           15 Yaşından gün alanlar             2 Yıl 

 

 2.Dan Katame-No-Kata                                       17 Yaşından gün alanlar     3 Yıl                    

 3.Dan Kime-No-Kata                                           20 Yaşından gün alanlar            4 Yıl  

 4.Dan Ju-No-Kata                                                 24 Yaşından gün alanlar           5 Yıl  

 5.Dan Kodokan-Goshin-Jitsu Kata                       29 Yaşından gün alanlar           6 Yıl 

 

 

6.Dan Koshiki-No-Kata                                        35 Yaşından gün alanlar           7 Yıl 

 

 

7.Dan                                                                     42 Yaşından gün alanlar           8 Yıl 

 

 

8.Dan                                                                     50 Yaşından gün alanlar           9 Yıl 

 

 

9.Dan                                                                     59 Yaşından gün alanlar         10 Yıl 

 

 

10.Dan                                                                    69 Yaşından gün alanlar 

 

                                                         Şekil 2: Kata Tablosu 

 

 

Kyu ve Dan Sınavları Puan Sistemi  
Madde 9 - Dan ve kyu sınavlarında, komisyon tarafından 100 lük puan sistemi uygulanır.    

a) Komisyon, Kyu sınavlarında yazılı, sözlü ve Teknik uygulamalı (ayakta ve yerdeki teknikler) pratik sınav 

yapar. 70 puan ve üstü puan alanlar başarılı olur ve bir üst kuşağa geçer.  

b) Komisyon, Dan sınavlarında yazılı, sözlü, teknik uygulamalı (ayakta ve yerdeki teknikler)  pratik sınav ve 

kata uygulaması yapar. Bir sonraki sınava girmek için önceki sınavdan en az 70 puan ve üstü alınmalıdır.  

c) Kurul üyelerinin çoğunluğunun vereceği karar ile sınav sonucu belirlenir.  

ç) Sınavlarda toplanan yazılı kağıtlar, video görüntüleri ve diğer belgeler iki yıl süre boyunca federasyon 

tarafından saklanır.  

d) Dan kurulu tarafından standart bir sınav formu oluşturulur ve sonuçlar bu forma komisyon üyeleri 

tarafından işlenir ve tüm üyeler tarafından imza altına alınarak federasyona teslim edilir.  

e) Kyu ve dan sınavları kamera ile kayıt altına alınır. 

 

Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile Dan Verilmesi 

Madde 10- Federasyon Yönetim Kurulunca, Teknik Kurul ve Eğitim Kurulu tarafından teklif edilen, başarılı 

idareci, antrenör, hakem ve sporculara 1den 6. Dan’a kadar dan  verilebilir. Bu yöntemle bir kişiye en fazla 

iki kez dan verilebilir.  

Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile dan verileceklerde; 6.Maddenin (k) bendindeki şartlar aranır, şartları 

tutanlar yönetim kurulu toplantısında gündeme alınır. Dan verilmesi uygun görülenler, yönetim kurulu karar 

defterine işlenerek resmiyete girer ve belgeleri kendilerine verilir.  

 

 

 

 

 



   
Onur Danı  

Madde 11 - Judo sporunun tanıtımı ve gelişimi için önemli katkı sağlayan kişilere, Federasyon Yönetim 

Kurulu kararı ile bir kereye mahsus onur danı verilir. 

Onur Danının teknik bir geçerliliği olmayıp antrenörlük veya hakem sınavlarını için kullanılamaz.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat  

Madde 12- 31/5/2011 tarihli Judo Kyu (Kemer Derecesi) ve Dan (Ustalık) Sınavları Talimatı yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar  
Madde 13 - Bu Talimatta yer almayan hususlarda, İJF ve EJU kuralları doğrultusunda Federasyon Yönetim 

Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.  

 

Yürürlük  
Madde 14 - Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 

Yürütme  

Madde 15 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Judo Federasyonu Başkanı yürütür.  


