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PROFESYONEL  KİCK BOKS HAKEM TALİMATI 
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

 

 

AMAÇ 

MADDE 1- Bu Talimatın amacı;  Profesyonel Kick Boks müsabakalarını yönetecek hakemlerle 

ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.  

 

KAPSAM 

MADDE 2- Bu Talimat, Türkiye Kick Boks Federasyonun Resmi ve özel profesyonel kick boks 

müsabakalarında çıkabilecek teknik aksaklıkların giderilmesi, Profesyonel Kick Boks  Hakem Kurulunun 

kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları, hakemlerin dereceleri, terfi ve cezalandırmalarına dair hükümleri 

kapsar.  
 

DAYANAK 

MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 8/8/2007 

tarihli ve 26607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana 

Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 

TANIMLAR 
 

MADDE 4- Bu talimatta geçen ; 

 Genel Müdürlük   :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

 Federasyon    :Türkiye Kick Boks Federasyonunu, 

 Başkan    :Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanını, 

 Yönetim Kurulu   :Türkiye Kick Boks Federasyonu Yönetim Kurulunu,     

 Wako Pro    : Dünya Kick Boks Organizasyonları Spor Birliği Profesyonel  

  Şubesini,                             

 Hakem Kurulu   :Türkiye Kick Boks Federasyonu Profesyonel Kick Boks  

                                                         Hakem Kurulunu, 

 Gözlemci   : Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi, 

 Hakem                                        : Federasyondan alınan Profesyonel Kick Boks Hakem Belgesine  

       sahip kişiyi, 

 Organizatör    : Organizasyon tertipleyen gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği  

       olmayan resmi veya özel kuruluşları, 

 Sporcu Temsilcisi (menajer) : Federasyondan Sporcu Temsilcisi (menajer) belgesini alan 

       kişiyi, 

 Antrenör    : Kick Boks Antrenör belgesine sahip kişiyi, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ESAS HÜKÜMLER 

 

Profesyonel Kick Boks Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Üyelerin Seçimi 

MADDE 5- Hakem Kurulu bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve altı üyeden oluşur.  

Kurul aktif, başarılı uluslararası veya A Klasmanı hakemler arasından Federasyon Başkanının teklifi 

ve Yönetim Kurulunun onayı ile kurulur. Ancak yeterli klasmanlarda hakemin bulunmaması durumunda 

diğer klasmanlardaki hakemlerden atama yapılabilir. 

Üyeler 7. maddede belirtilen niteliklere sahip olmalıdırlar. 

 

 Profesyonel Kick Boks  Hakem Kurulunun Görev Süresi 

 MADDE 6- Hakem Kurulunun görev süresi 4 yıldır. Bu süre dolmadan Federasyon Başkanının 

görevden ayrılması veya değişmesi halinde görev süresi biter. Yeni kurul göreve başlayıncaya kadar 

eskisi göreve devam eder.  

 

Profesyonel Kick Boks Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler 

MADDE 7– Hakem Kurulunda yer alacak üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

c) En az A klasman profesyonel kick boks hakem lisansına sahip olmak, ancak yeterli klasmanda 

hakemin bulunmaması durumunda diğer klasmanlardaki hakemlerden atama yapılabilir. 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut 

affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve 

haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

e) Yeterli bilgi, tecrübe ve kıdeme sahip olmak. 

f) 30 yaşından büyük olmak. 

g) Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak. 

h) Kick Boks branşı ile ilgili olarak spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici, sporcu 

temsilcisi (menajer) veya antrenör olmamak.  

i) Daha önce kick boks yada başka bir spor dalında hakem, sporcu veya başka bir görevde iken 

bir defada 6 ay veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası 

almamış olmak.  

 

Profesyonel Kick Boks Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı 

MADDE 8- Hakem Kurulu; en az ayda bir defa olmak üzere kurul üyelerinin çoğunluğu ile 

toplanır. Federasyon Başkanı, Başkan Vekili ve Hakem Kurulu Başkanı  gerekli gördüğü zamanlarda 

kurulu toplantıya davet edebilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde, toplantı 

başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kurulda alınacak tüm kararlar, karar defterine yazılır, 

üyelerce imzalanır ve Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 

Federasyon Başkanı veya Başkan Vekili, katıldığı toplantılarda, kurula başkanlık yapar. 

Federasyon Başkanı ve Başkan Vekilinin toplantıda olmadığı zaman, Hakem Kurulu  Başkanı, Hakem Kurulu 

Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı kurula başkanlık yapar.  

Hakem Kurulu toplantılarında; Hakem Kurulunun görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan 

konular değerlendirilir ve kararlar yukarıda belirtilen şekilde alınır.  

 

Profesyonel Kick Boks  Hakem Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9– Hakem Kurulunun  görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; 

a) Federasyon tarafından düzenlenen özel ve resmi Kick Boks müsabakalarında görev yapacak 

hakemleri atamak. 

b) Wako Pro tarafından açıklanan  Profesyonel Kick Boks müsabaka ve hakem kuralları ile ilgili her 

türlü değişikliği ve açıklamayı zamanında hakemlere bildirmek. 

c) Profesyonel Kick Boks hakemlerinin müsabaka yönetimlerini değerlendirmek. 

d) Hakemlerin istek ve şikayetlerini inceleyerek cevaplandırmak. 

e) Hakemlerden durumu uygun olanların bu Talimat hükümleri çerçevesinde bir üst klasmana 

yükselmelerine karar vermek. 
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f) Hakemlerin maç yönetimlerinde görülen noksanlıklarla ilgili olarak eğitici nitelikte sözlü ve yazılı 

değerlendirmelerde bulunmak.  

g) Hakemler için belirlenen kıyafetle müsabaka yönetilmesini sağlamak. 

h) Hakemlerin müsabaka yönetimi dışında kalan genel durumları ve tutumları ile yakından ilgilenmek. 

i) Ceza Talimatına göre suç sayılan fiillerin işlenmesi halinde; hakem, antrenör, sporcu temsilcisi 

(menajer), sporcular ve diğer görevliler hakkında soruşturma yapmak, gerektiği takdirde usulüne 

uygun olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona teklifte bulunmak. 

j) Hakem seminerleri  ve hakem kursları düzenlemek.  

k) Gerektiğinde uluslararası seviyede kurs ve geliştirme seminerleri açılmasını ve yabancı eğitimci 

çağırılmasını sağlamak, yabancı ülkelerde açılan geliştirme seminerlerine, hakem ve hakem 

eğitimcilerinin gönderilmesi önerilerini Federasyona sunmak. 

l) Müsabaka sırasında oyun kurallarıyla ilgili olarak çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek.  

m) Hakem kriterlerini belirlemek, Hakem Bilgi Formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili 

bilgileri içeren dosya tutmak. 

 

Profesyonel Kick Boks Hakem Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreterinin  

Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10– Hakem Kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve sekreterin görev, yetki ve 

sorumlulukları şunlardır; 

Başkan; 

a) Hakem Kurulu’nun yetki ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konuların düzenli olarak yürütülmesi 

için işbirliği ve uygulama bütünlüğünü sağlamak. 

b) Hakem Kurulu toplantılarına başkanlık etmek. 

c) Hakem Kurulu tarafından alınacak  kararların Federasyonun ilgili birimlerince yerine getirilmesini takip ve 

kontrol etmek. 

d)  Bu Talimat çerçevesinde Hakem Kurulu üyelerine görev vermek. 

e)  Federasyon Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Başkan Yardımcısı; 

a) Hakem Kurul Başkanının olmadığı toplantılara başkanlık etmek. 

b) Hakem Kurulu Başkanının olmadığı durumlarda bu Talimatın Başkana verdiği yetki ve sorumlulukları 

üstlenmek. 

c) Hakem Kurul Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

d) Federasyon Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

Sekreter; 

a) Hakem Kurulu Sekreterya görevini sürdürmek, bu görev için gerekli alt yapıyı hazırlamak, varsa alt 

yapıda bulunan görevlilerin çalışmalarını denetlemek. 

b) Hakem Kurulu tarafından alınan kararların Hakemlere, diğer ilgili kişi ve kuruluşlara ulaşmasını 

sağlamak. 

c) Gündemdeki konuları belirleyerek Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin de görüşleri doğrultusunda 

toplantı gündemini oluşturup Hakem Kurulu toplantılarına sunmak; toplantıda alınan kararların karar 

defterine yazılarak imzalanmasını sağlamak ve Federasyon Başkanına onaylatıp ilgililerce yerine getirilip 

getirilmediğini izleyerek Hakem Kurulu’ na  bilgi vermek. 

d) Federasyon Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Profesyonel Kick Boks  Hakem Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi 

MADDE 11- Hakem Kurulu Üyeliği, aşağıda belirtilen hallerde sona erer. 

a) Kurulun görev süresinin bitmesi. 

b) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi. 

c) Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya gelmemesi. 

d) Federasyon Başkanının görevden ayrılması. 

e) 5. maddedeki niteliklerden birini kaybetmesi 

f) Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevin sona ermesi. 

 

Hakemlerin Müsabaka Yönetimi ile İlgili Esaslar 

MADDE 12–Profesyonel Kick Boks müsabakaları faal hakemlerle yönetilir. Federasyonca 

düzenlenen Resmi ve her türlü özel kick boks müsabakalarının (Gala, Gösteri, Klasman v.b) 

hakemleri Hakem Kurulu tarafından  belirlenir. 
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Hakem Olabilme  Şartları 

MADDE 13-  

a) T.C. vatandaşı olmak. 

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak (Milli Sporculardan ve Amatör Kick Boks 

Hakem Lisansına sahip olanlardan tahsil şartı aranmaz.) 

c) 22 yaşından gün almış olmak. 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut 

affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 

işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 

karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve 

haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

e) Daha önce Kick Boks  yada başka bir spor dalında hakem, sporcu veya başka bir görevde iken 

bir defada 6 ay veya daha fazla süreli hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası  

almamış olmak. 

     f) Hakemlik yapmasını engelleyici herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belgelemek. 

g) Aktif sporculuk dönemini bitirmiş olmak. 

 

Hakem Klasmanları,  Müsabakalarda Görev Verilmesi ve Hakem Terfileri 

MADDE 14–Hakem klasmanları ve  görevlendirilme esasları şunlardır; 

a) C Klasmanı Hakemler; Federasyonca açılan profesyonel kick boks hakemlik kurslarına katılarak yazılı, 

sözlü, görsel ve pratik sınavlardan 100 üzerinden ortalama 70 puan alanlar, C Klasman Hakemliğine hak 

kazanırlar. Bu hakemler müsabakalarda Gonk, Eldiven ve Skor Hakemliği ile  Hakem Kurulunun vereceği diğer 

görevleri yaparlar. B Klasmana terfi edebilmeleri için  bir yıllık bekleme süreleri sonunda Federasyonca  

yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılarak 100 üzerinden 70 ve yukarı puan almaları 

gereklidir. Ayrıca yurt içindeki başarı durumları da göz önüne alınarak B Klasman hakemliğe terfileri 

yapılır. 

b) B Klasmanı Hakemler;  Müsabakalarda Gonk, Eldiven, Skor ve Ring Hakemliği ile Hakem Kurulunun 

vereceği diğer görevleri yaparlar. A Klasmana terfi edebilmeleri için  bir yıllık bekleme süreleri sonunda 

Federasyonca  yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara katılarak 100 üzerinden 70 ve yukarı 

puan almaları gereklidir. Ayrıca yurt içinde başarı durumları göz önünde alınarak A Klasman 

hakemliğe terfileri yapılır.  

c) A Klasmanı Hakemler; Müsabakalarda, Ring Hakemliği ve Ring Sorumluluğu ile Hakem Kurulunun 

vereceği diğer görevleri yaparlar. Uluslararası Hakemliğe  terfi edebilmeleri için Federasyonca yapılacak İngilizce 

ve diğer kick boks branşlarında; yazılı ve sözlü sınav neticesinde uygun görülenler, Wako Pro’ya bildirilir. Wako 

Pro tarafından yapılacak seminerlerde başarılı olanlar Hakem Kurulu tarafından onaylanarak Uluslar arası 

profesyonel kick boks  hakemi olurlar. 

 d)  Uluslararası Hakemler; Yurt dışı müsabakalarda her türlü görevi yaparlar. Yurt içi müsabakalarda Ring 

Hakemliği, Ring Sorumluluğu ve Hakem Kurulunun vereceği diğer görevleri yaparlar.  

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Müsabakalarda Görevlendirme Esasları 
 

 

 

 

MADDE 15 – Uluslar arası ve A Klasman Hakemler; Hakem Kurulu tarafından görevlendirildikleri 

müsabakaları yönetirler. Bu hakemlerin yurt dışında görevlendirilmelerine esas olmak üzere yurt içindeki 

başarı durumu Hakem Kurulu tarafından tespit edilir.  

Her yıl başarı durumları göz önüne alınarak Hakem Kurulunun yaptığı sıralama Federasyona  bildirilir. 

Geçerli bir mazereti olmadan yurt içinde verilen görevleri yapmayan veya disiplinsiz davranışları nedeniyle 

cezalandırılan hakemlere görev verilmez. Bu hakemler Federasyonun bilgisi dışında kick boks 

müsabakalarında görev alırlarsa, federasyon tarafından verilen hakemlik belgesi askıya alınarak Disiplin 

Kuruluna sevk edilirler. 

 

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 

MADDE 16 –Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş hakemlere, Hakem Kurulunca hakemlik lisansı 

verilir. Hakemlik lisansları her yıl Federasyonca belirlenen faaliyet sezonu için Hakem Kurulunca vize edilir. 

Lisans ve vize ücretleri Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Hakemlik lisansını vize yaptırmayan hakemlere, Federasyonca ve organizatörlerce  yapılacak 

müsabakalarda görev verilmez. 
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Yurt Dışına Giden Hakemlerin Bulundukları Ülkede Hakemlik Yapmaları 

MADDE 17 – Herhangi bir nedenle yurt dışına gitmiş olan hakemler, bulundukları ülkede 

hakemlik yapabilmek için Federasyondan izin almak zorundadırlar. 
 
 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 

MADDE 18 –Sezon sonuna kadar yönettikleri müsabakalarda hakemler için verilmiş raporlar 

incelenir. Bu raporlara ve Hakem Kurulu tarafından konulan kriterlere göre, hakemlerin yıllık sıralaması 

belirlenir. 

 

Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi 

MADDE 19 – Herhangi bir nedenle lisansları vize edilmeyenlerin itiraz süresi, kararın kendilerine 

tebliğinden itibaren 30 gündür. İtirazlar yazılı olarak yapılır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. 

Hakemler, Federasyona ve  Hakem Kuruluna her türlü başvurularını  doğrudan kendileri yazılı olarak  

yaparlar. İtirazlara en geç 30 gün içerisinde cevap verilir. 

 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 

MADDE 20 – Hakemlik görevine ara verilmesinin şartları: 

a) Herhangi bir sebeple hakemliğe ara vermek isteyenler Hakem Kuruluna bir dilekçe ile başvururlar. 

Bunlar hakkında Hakem Kurulunun verdiği karar şahsi dosyalarına işlenir. Bu durumdakilere o sezon 

için hakemlik görevi  verilmez. 

b) Aralıksız olarak iki sezondan uzun süreyle hakemliğe ara verenlerin lisansları askıya alınır. Tekrar 

hakemlik yapmak isterlerse ara verdikleri hakemlik derecesinin sınavına yeniden tabi tutulurlar. 

Başarılı olanlar, hakemliğe ara verdikleri dereceden hakemlik görevine devam ederler. Daimi 

ikametgahlarının bulunduğu yerde Profesyonel Kick Boks müsabakası olmaması nedeniyle 

hakemlik yapamayanların mazeretleri üç sezon için geçerlidir. 

c) Hakemler faal oldukları sürece verilen görevleri yapmaya mecburdurlar. Bir hakem, görevlendirildiği 

maç duyurusu yapıldıktan sonra aynı sezonda en çok üç defa geçerli mazeret beyan edebilir. 

Müsabakalarla ilgili olarak üç defadan fazla mazeret bildiren hakemlerin bu durumlarını belgeleri ile 

birlikte gereği için Hakem Kuruluna bildirirler. Hakem Kurulu, görevlendirmelerde sürekli mazeret 

beyan ederek verilen görevleri aksatan hakemler hakkında düzenlenen dosyaları inceler; durumu 

sabit olanları yılın kalan bölümü için faal hakem listesinden çıkartır, sicillerine işler ve bir yazı ile 

Federasyona bildirir. 

 

Hakemlikten İstifa ve İstifanın Geri Alınması 

MADDE 21 – Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile hakem kuruluna bildirir. 

Hakemin bu istifası sicil dosyasına işlenerek kayıtlara geçirilir. 

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o yıl müsabakalarda görev alamaz. Bu hakemlere tekrar 

görev verilebilmesi için bıraktıkları seviyedeki ilk hakem gelişim kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

İstifanın tekrarı halinde ise lisansı Yönetim Kurulu  tarafından kesin olarak iptal edilir. 

 

Özel Müsabakalarda Hakem Ödenekleri 
MADDE  22 —Özel müsabakalar; İl içi veya  iller arası yapılan müsabakalar ile organizatörler 

tarafından tertip edilen müsabakalarda (Gala, Gösteri, Klasman v.b) görev yapacak  hakem ve 

gözlemcilerin ücretleri Federasyon tarafından belirlenir ve organizatörler tarafından ödenir.  

 

Hakem Lisanslarının Askıya Alınması 

MADDE 23– Aşağıdaki hallerde hakem lisansları askıya alınır, 

a)  Bir faaliyet döneminde davet edildikleri halde mazeretsiz olarak üç defa üst üste hakemlik 

görevine gelmemek. 

b) Uluslararası kuralların uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilmiş olmak. 

c) Disiplin Kurulunca 6 aydan daha az süreli ceza almak. 

Yukarıdaki bentlerde sayılan hallerden birinin gerçekleşmesi halinde, Hakem Kurulunca vizesi 

yapılan hakemlerin lisansları o yıl sonuna kadar askıya alınır. 

Hakem Lisansının  İptali 

Madde 24-Hakem lisansı aşağıda belirtilen hallerde Hakem Kurulunun teklifi üzerine Yönetim 

Kurulunca  iptal edilir. 

     a) İstifa etmek. 

     b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek. 

     c) Kamu haklarından mahrum duruma düşmek. 

     d) Disiplin Kurulunca haklarında altı ay veya daha fazla süre ile yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almak. 



 6 

 

Hakemlerin Denetimi ve Müsabaka  Gözlemcisi 

MADDE 25-Hakem Kurulu, bütün hakemleri denetler. Müsabakalarda Hakem Kurulu Üyeleri 

müsabaka gözlemcisi olarak görevlendirilecekleri gibi, Profesyonel Kick Boks branşında yeterli  bilgi ve 

tecrübesi  olan kişilere de müsabaka gözlemcisi görevi verilebilir. 

Müsabaka Gözlemcisi; 

a) Profesyonel Kick Boks müsabakalarında görevlendirilen hakemlerin maç yönetimlerini; Federasyon 

tarafından düzenlenen profesyonel kick boks müsabaka kurallarına göre  "Teknik " ve "İdarî" yönden rapor eder. 

b) Gerek görüldüğünde müsabakaya katılanlarla yöneticilerin davranışlarını rapor eder. 

 

Yurtdışında Alınan Lisansların Denkliği         

MADDE 26-Uluslararası Kick Boks Federasyonlarından veya Uluslararası Federasyonlara  bağlı 

Milli Federasyonlardan alınan Profesyonel Kick Boks Hakem Lisansları geçerli olup, bu lisansların denklik 

işlemleri Federasyon Yönetim Kurulunca yerine getirilir.  

 

Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar 

MADDE 27 —Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü Profesyonel kick boks müsabakalarında 

görev yapacak hakemler ancak  federasyon tarafından  görevlendirilirler. Aksi takdirde Federasyon Disiplin 

Kuruluna sevk edilirler. 

 Hakemlere verilecek cezalar, Federasyon Disiplin Talimat Hükümlerine göre Disiplin Kurulu 

tarafından saptanır. Bu Talimat çerçevesinde Wako Pro, Federasyon kural ve talimatlarına göre; verilen 

görevleri tam olarak yapmayan, bilerek eksik yapan, onur kırıcı suçları işleyen, Hakem Kurulunun 

kararlarına haklı gerekçe  göstermeden karşı çıkan, yarışmaların akışını bozan, sporcuları  aşağılayan,  

rahatsız eden ve benzeri davranışlarda bulunan hakemlerin durumu Hakem Kuruluna bildirilir. Kurul 

tarafından gerekli inceleme yapılır. Hakem Kurulu şikayetlere istinaden gerektiğinde hakeme yazılı uyarı 

cezası verebilir.  

 Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmeleri durumunda 
Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon Başkanının onayı ile  Disiplin Kuruluna sevk edilirler.  
 

Hakem Kıyafetleri 

MADDE 28- Siyah ceket, siyah pantolon, siyah spor ayakkabısı, siyah papyon, beyaz 

gömlek’den ibarettir. 
  
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

   

Talimatta  Yer Almayan Hususlar 

 

Geçici Madde 1 - Bu Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce Federasyonca verilen amatör kick 

boks hakem lisansına sahip olup vizeli olan hakemler, Federasyonca düzenlenecek  profesyonel kick boks 

hakem kursuna katılarak başarılı olmaları halinde;   

Merkez Hakem Kurulu Üyeleri ve Uluslararası  Hakemlere: Profesyonel Kick Boks A Klasmanı,  

Ulusal Hakemlere: Profesyonel Kick Boks B Klasmanı, 

Bölge ve Aday Hakemlere: Profesyonel Kick Boks C Klasmanı Hakemlik lisansı verilir.  

 

MADDE 29- Bu Talimatta yer almayan hususlarda, düzenleme yapmaya  Federasyon Yönetim  

Kurulu yetkilidir. 

 

Yürürlük 

MADDE 30- Bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu 

internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

                    

Yürütme  

MADDE 31-  Bu Talimat hükümlerini  Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı yürütür.  
 
 
 
 


