
TÜRKİYE KİCK BOKS FEDERASYONU 

ONLİNE HAKEM TERFİ - SEMİNER SINAVI TALİMATI 

Hakem Terfi Seminer - Sınavı aşağıda belirtilen talimata uygun olarak yapılacaktır. 

SINAVLARA KATILMA KOŞULLARI: 

1. Hakem Terfi Semineri ve Sınavı adayların mağduriyet yaşamamaları için bu 
yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle online yapılacaktır. 

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

3. Sınava katılan hakemlerin başarılı olabilmeleri için online olarak yapılacak 
sınavlar sonucunda 100 puan üzerinden en az 70 puan almaları zorunludur. 

4. Online yapılan sınavlarda gerekli koşulların hazırlanması sınava gireceklerin 
sorumluluğundadır. Adaylar başvuru formunu eksiksiz doldurmaları 
gerekmektedir. 

5. Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta 
bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav görevlileri 
diğer adayların dikkatini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak 
açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda 
bulunabilirler.  

6. 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.  

7. Online Sınav başlama ve bitiş saatleri dışında sistem kapalı olacağından adaylara 
verilecek süre içerisinde cevaplayıp sonuçlarını göndermeleri gerekmektedir. 

8. Sınava katılacaklar hakemlerimiz web sayfamızda duyuru yayınlandıktan 
itibaren belirlenen süre içerisinde evraklarını tamamlayarak 
Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir. Posta nedeniyle yaşanan 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  

9. Sınav başvuru evrakları gönderme tarihi: 07-23 EKİM 2020 tarihleri 
arasındadır. 

10. Başvurusu kabul edilen adaylar için web sayfasında online sınavın yapılma 
şekli ve zamanının duyuru tarihi 30 Ekim 2020 dir. 

11. Online Sınavda başarısız olanlar para iadesi talep edemeyecektir. 



12. Sınav sonuçları federasyonumuz web sayfasından duyurulacaktır. 

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

a. 2020 yılı için hakem vizelerini yaptırmış olmaları gerekmektedir. Vizesi olmayan 
hakemler seminer ve terfi sınavına katılabilmek için vize yaptırabilirler.  

b. Hakem Terfi-Seminer Başvuru formu 

c. Adli Sicil Belgesi, 

d. Sınav katılım ücreti dekontu, 

e. 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). 

f. Katılımcıların Terfi Sınav ücreti olarak; 

- İl (Bölge) Hakemliğe Terfi Seminer ve Sınav Ücreti   400,00.- TL,  

- Milli ( Ulusal ) Hakemliğe Terfi Seminer ve Sınav Ücreti  500,00.- TL,    

- Vize yaptırmayanlar için ayrıca Hakem vize ücreti   700,00.- TL' 
dir. 

 

Türkiye Kick Boks Federasyonu Hesap Numaraları:  

- Posta Çeki 617 53 44 

- Garanti Bankası Anafartalar Cad. Şubesi TR 02 0006 2000 711 0000 629 88 32   

numaralı hesaplarına ödemeleri gerekmektedir. 


