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TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 

HAKEM SEMİNER, TERFİ VE SINAV TALİMATI 

 

Amatör Kick Boks Hakem Seminer, Terfi ve Sınavı aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır. 

 

SINAV ADI HAKEM TERFİ SEMİNERİ VE SINAVI, 

ADAY- BÖLGE 

TARİH-SAAT 05 ŞUBAT 2023 PAZAR       10.00-17.00 

 

ONLİNE SEMİNER VE SINAVLARA KATILIM KOŞULLARI: 

 

1) Aday (Namzet) Hakemlerin 1 yıl bekleme sürelerini, Bölge (İl) Hakemlerinin ise 2 yıl bekleme süreleri 

tamamlanmış olmalıdır. (bekleme süreleri hakem kursu tarihlerinden değil, Merkez Hakem 

Kurulu hakem tescil - karar tarihleri olarak değerlendirilmektedir) 
2) Sınava katılan hakemlerin başarılı olabilmeleri için yapılacak sınavlar sonucunda 100 puan üzerinden 

en az 70 puan almaları zorunludur. 

3) Online yapılacak sınavlarda gerekli koşulların hazırlanması sınava gireceklerin sorumluluğundadır. 

Adaylar başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir. 

4) Sınav giriş ücretini yatırmayanlar, yanlış hesaba yatıranlar, sınava giriş şartlarını taşımayanlar ile 

belgeleri eksik olanlar kesinlikle sınava alınmayacaklardır. Online sınav linkleri katılımcıların mail 

adreslerine gönderilecektir. 

5) Online Sınav başlama ve bitiş saatleri dışında sistem kapalı olacağından adaylara verilecek süre 

içerisinde cevaplayıp sonuçlarını göndermeleri gerekmektedir. 

6) Sınava katılacaklar hakemlerimiz web sayfamızda duyuru yayınlandıktan itibaren belirlenen 

süre içerisinde evraklarını tamamlayarak Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir. Posta 

nedeniyle yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

7) Sınav başvuru evrakları gönderme tarihi: 20 – 27 OCAK 2023 tarihleri arasındadır. 

8) Başvurusu kabul edilen adaylar için web sayfasında online sınav zamanı duyuru tarihi 31 Ocak 2023 

dir. 

9) Sınavda başarılı olan Hakemlerin Sınav sonuçları federasyonumuz web sayfasından duyurulacak ve 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gönderilecektir. 

 

 

Amatör Hakem Seminer - Terfi Sınavlarına katılım şartları ve gerekli belgeler: 

 

a) 2022 ve 2023 yılı için hakem vizelerini yaptırmış olmaları gerekmektedir. Vizesi olmayan hakemler 

seminer ve terfi sınavına katılabilmek için vize yaptırabilirler.  

b) HAKEM TERFİ SEMİNER-SINAV BAŞVURU FORMU (eksiksiz doldurulmalıdır) 

c) KATILIM ÜCRETİ DEKONTU (Dekontta Kick Boks Aday ve İL Hakemi Terfi sınavı katılım 

ücreti yazılacaktır), 

d) RSPORTZ Uluslararası Federasyon (WAKO) Akreditasyon ücreti dekontu (10 Euro ödemesi) 

e) 3 ADET RESİM (resimlerin arkasında katılımcının adı soyadı yazmalıdır) 

f) KİMLİK KARTI veya NÜFUS CÜZDANI 

g) ADLİ SİCİL BELGESİ (Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş 

veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin 

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 

kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve 
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ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya 

bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.) 

h) SAĞLIK RAPORU 

 

i) Talimatta belirtilen posta çeki veya banka hesabına veya web sayfamızda bulunan online ödemeler 

bölümünden hangi terfi sınavına girecekse belirlenen sınav ücretini yatırıldığına dair dekontun aslı, 

(Dekontta Kick Boks Aday ve İL Hakemi Terfi sınavı katılım ücreti yazılacaktır). 

 

 

Katılımcı Başvuru ücretleri ve ödeme yerleri bilgileri; 
 

a. Aday Hakemlikten; İl (Bölge) Hakemliğe Terfi Seminer ve Sınav Ücreti 1.200,00-TL 

b. Bölge Hakemliğinden; Milli ( Ulusal ) Hakemliğe Terfi Seminer ve Sınav Ücreti 1.500,00-TL 

c. 2022 yılı için Vize yaptırmayanlar için ayrıca Hakem vize ücreti 600,00-TL 

d. 2023 yılı için Vize yaptırmayanlar için ayrıca Hakem vize ücreti 750,00-TL 

e. Hakem Kimlik Kartı ücreti 40,00-TL 

 

Türkiye Kick Boks Federasyonu Hesap Numaraları:  

 Posta Çeki 617 53 44,  

 Garanti Bankası Anafartalar Cad. Şubesi -  TR 02 0006 2000 7110 0006 2988 32 

 Halk Bankası Ankara Samanpazarı şubesi - TR 39 0001 2009 4130 0016 0001 09 

 EURO HESABI - GARANTİ BANKASI Ankara Anafartalar Caddesi Şubesi TR51 0006 

2000 711 0000 909 07 74 

numaralı hesaplarına ödemeleri gerekmektedir. 
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