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Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu  
Yarışma Tüzüğü 

 
Tüzük kabul tarihi: 
Tüzük yürürlüğe giriş tarihi: 
 
Bu tüzük yürürlüğe girdiği tarihten itibaren TKKKF, bağlı dernekler, bağlı üyeler, yarışma düzenleyen 
kuruluş ve kişiler için istisnasız bağlayıcıdır.  
 

 Tanımlar, Amaç, Kapsam,  
 

 Tanımlar 
 Bu tüzükte kullanılan tanımlar ve kısaltmalar: 

• COM : Confédération Ornithologique Mondiale. 
• OMJ : Ornithologique Mondiale Judgement. 
• TKKKF : Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu. 
• TFOHD : Türkiye Faal Ornitholoji Hakemleri Derneği. 
• HAK: Hakem Atama Komitesi. Hakem Atama komitesi her türün tecrübeli bir hakeminin 

TKKKF Yönetim Kurulu tarafından atanması ile oluşur. Hakem Komitesine atanan hakem A 
sınıfı ve tecrübeli bir hakem olmak zorundadır.Hakem Atama Komitesine Federasyon Başkanı 
veya Başkanın görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi başkanlık yapar.Komite sorumluları 
atandığı türün tüm hakem ve hakemlerin bakacağı grupları düzenler. 

• Federasyon : Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu. 
• Fed.Yön.Kur: TKKKF Yönetim Kurulu. 
• Dernek : Federasyona bağlı dernek. 
• Üye : Dernek siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişilik. 
• Yarışmacı : Yarışmalara katılan dernek üyesi. 
• Yarışma Standı : Üzerine rafların konduğu iskelet halindeki birim 
• Stand rafı : Yarışma standına yerleştirilen her bir raf katı. 
• Kafes : Yarışma standlarının raflarına konan herbiri bir kuş alan yarışma kafesi. 
• Logo : Federasyonun resmi internet sitesi üzerinde bulunan Federasyonu tanıtıcı rumuzlu 

logo. 
• Hakem : COM ve/veya TKKKF tarafından yetkilendirilmiş hakem 
• Bilezik : Herbir kuş için; kuşa özgü çapta, yıllara göre farklı renkte ve kuşun federasyonu, 

derneği, üyesi, numarası ve yılını belli eden silindirik şekilli metal kimlik birimi. 
• Salon Alanı : Yarışmanın yapıldığı bina dahilindeki yarışma standları, satış masaları, satış 

standları, yeme-içme alanları, otoparkı kapsayan alan 
• Yarışma Salonu : Yarışma kuşlarının yer aldığı salon. 
• Satış Masası : Salon alanı içinde yer alan, yapılmakta olan yarışmaya kuş kaydetmiş üyelere 

tahsis edilen, ölçüleri Fed.Yön.Kur tarafından belirlenmiş sadece kuş satışı yapılan masalar. 
• Satış Standı : Fed.Yön.Kur tarafından atanmış yetkili tarafından gerekli düzenlemeleri yapılan 

metrekare üzerinden tahsis edilen, kuş ve malzeme satışı yapılan alanlar. 
• Tür : Kuşları Renk, Irk, Egzotik, Ötüm, Kıvrık Gagalı gibi genel olarak tanımlayan türleri.  
• Grup : Kuşları gruplarına göre Satinet, Padovan, Zebra, Tarçıni ve Opal Tarçıni gibi ayıran 

özellikleri.  
• Kategori : Kuşları kategorilerine göre Satinet Kırmızı Kırmızı / Fildişi Ince Ve Kalın Tüy, 

Padovan Beyaz Faktör Tepeli (Düz Beyazlar, BJK, Griler, Sütlü Kulalar), Zebra ispinozu açık 
renk sırt kahverengi, Tarçini Zeytini Yeşil ( Tarçın Kanat ) gibi ayıran özellikleri. 

• Tekli, Seri, 4lü takım : Herbiri ayrı bir kafeste olmak üzere; tekli, bir kuşu / seri, iki kuşu / takım, 
dört kuşu tanımlar. 

• Program : Yarışmalarla ilgili veritabanını işleyen elektronik ortamdaki web uygulaması. 
  İlgili web siteleri: 
   www.tkkkf.com (Federasyon sitesi) 
   www.tkkkf-yarismalar.com (Yarışma veritabanı) 
   www.tkkkf-istatistik.com (Yarışma istatistikleri) 
   www.bilezikTurk.com (Bilezik sipariş veritabanı) 

http://www.tkkkf.com/
http://www.tkkkf-yarismalar.com/
http://www.tkkkf-istatistik.com/
http://www.bilezikturk.com/
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• Konveyör : Kuşları dernek tarafından belirlenen merkezden yarışma salonuna, yarışma 
bitiminde yarışma salonundan dernek tarafından belirlenen merkeze götürmekle yükümlü 
kişi(ler). 

• Durum kodları : Puan kartlarında belirtilen ve kuşun yarışma durumunu belirten kodlar. 

  
Amaç 

 Federasyon logosu taşıyan yarışmalarda, düzen, disiplin ve işleyiş kurallarının ve 
Fed.Yön.Kur. kararlarının uygulanması. 
 

 Kapsam 
 Yarışmalar için; Fed.Yön.Kur., dernek yetkilileri, yarışmacı, hakem, satış masa kiracısı, stand 
kiracısı, yarışma düzenleyen kurum ve yetkilileri, kaydedilmiş veriler, salon ve donanımı, kapsar. 
 

 Hazırlık  
 
 Her yarışma sezonu için; kapı giriş, kuş kaydı, katalog ücretleri derneklerin de görüşleri 
alınarak Fed.Yön.Kur tarafından belirlenir. 
 

 Kategoriler 
 Yarışmaların başlamasından önceki planlama sürecidir. COM kategorilerinin dünya yarışması 
için yayınlanması ile başlar. Dünya yarışması için yayınlanan kategori listesi Federasyon 
yarışmalarında bir sonraki yıl kullanılmaya başlar.  
 
 COM kategorileri kriter alınır. Ancak Federasyon yarışmalarına katılan kuşların mevcut 
kategoride sayıca fazla olması ve/veya bir kategorideki kuşların farklılaşan özellikleri nedeniyle 
eklemeler yapılabilir. Bunlar; kategorideki kuşların renk, erkek/dişi, tüy faktörü, ince tüy/kalın tüy 
şeklindeki ayrımlardır. COM kategorilerine ekleme yapılması, ilgili komisyon ve TFOHD tavsiyesi ile 
TKKKF tarafından karara bağlanır. 
 
 Grup veya kategorilere göre kullanılması gereken kafes türü ve ölçüleri belirlenir ve/veya 
düzenlenir. 
 
 Grup ve kategoriler için bilezik çapları belirlenir ve/veya düzenlenir. 
 
 Grup ve kategoriler için kafes boyut, şekil ve mamul malzemesi belirlenir ve/veya düzenlenir. 
 
 COM, TKKKF, TFOHD gerekli görmüş ise (yeni eklenmiş kategoriler dahil) puan kartları 
belirlenir ve/veya düzenlenir. 
 
 Bir önceki yıldan kalan dernek, üye ve hakem cezaları yeniden değerlendirilerek, gerekli 
düzenlemeler yapılır. 
 
 Yarışma sezonu öncesinde TKKKF’nin belirlediği tarihte yapılacak toplantıda Federasyon 
yarışmalarının tarihleri belirlenir. İkinci toplantıda kuş pazarı yapacak derneklerin, kuş pazarı tarihleri 
belirlenir. Belirtilen organizasyonlara Federasyon logosu kullanma izni verilir. Logo kullanma hakkı 
almamış organizasyonlardan Federasyon hiçbir konuda sorumlu olmayacaktır. 
 
 TKKKF’nin ilan ettiği tarihte “Yarışma Alacak Dernekler” ile toplantı düzenleyerek; zamanlama, 
salon, muhtelif ihtiyaçlar, madalya, kokart, puan kartı, katılım / başarı sertifikaları, afişler, konaklama, 
ulaşım ve ücretlendirmeleri belirler. Mücbir sebep oluşması halinde, alınan kararlar Fed.Yön.Kur. 
tarafından yeniden düzenlenebilir. 
 

 Verilerin Kullanılması 
 TKKKF’ye ait www.tkkkf.com , www.tkkkf-yarismalar.com , www.tkkkf-istatistik.com web 
sitelerinde bulunan her türlü veri; basılı ortamda kullanılmadan önce izin alınmalı, elektronik ortamda 
kullanıldığında kaynak gösterilmelidir. Alıntı yapılan verilerde değişiklik yapılamaz. 
 

http://www.tkkkf.com/
http://www.tkkkf-yarismalar.com/
http://www.tkkkf-istatistik.com/
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 Üye kayıtları 
 Dernekler kanunun üyelerle ilgili hükümleri kesin ve net uygulanır. Üye kayıtları dernek 
başkanı, dernek başkan yardımcısı, kayıt görevlisi tarafından yapılır. Program, sicil ve isim 
değişikliğine müsaade etmeyecektir. Sicil numarası veya isim için yapılan hatalar, dernek yetkilileri 
tarafından e-mail olarak TKKKF’ye iletilir. Gerekli araştırma sonucuna göre işlem yapılır veya 
reddedilir. İtiraz yolu yoktur ve bağlayıcıdır. 
 
 Kanun gereği; 

• Bir üyenin aynı dernekte birden fazla sicil numarası olamaz. 
 

• Bir sicil numarası sadece bir üyeye verilebilir. Sicil numaraları üyeler tarafından ortak 
kullanılamaz. 

 
• Her üyenin sicil numarası sabittir ve değiştirilemez. Üyenin sicil numarasını terk etmesinden 

sonra, aynı sicil numarası başka üyelere kullandırılamaz.  
 

• Üyenin sicil numarasını terk etmesinden sonra yeniden üyeliği halinde, boş olan mevcut en 
küçük sicil numarası verilir.  

 
• Üyelere sicil numarası verilirken numara atlanamaz.  

 
 Ayrıca;  

• Bir üye birden fazla derneğe üye olabilir.  
 

• Dernek üye sicil defterindeki üye sicil numarası, üyenin bilezik kodundaki numarası ile aynı 
olmak zorundadır. 
 

• Dernek üye sicil defteri; başlangıçta esas olmak üzere, sonraki işlemler federasyona 
bildirilmelidir.  
 

• Yarışmalara katılan,  üyelerin Türkiye’de ikamet etmeleri şarttır.  

 

• Dernek üye sicil defterinin herhangi bir nedenle ulaşılamaz olması durumunda, TKKKF kendi 
kayıtlarındaki gerekli bilgileri dernek yönetimine iletecektir.  

 
• Yarışma kayıtlarında TKKKF verileri esastır. Bilezik siparişlerinin, yarışma kayıtları ile uyumlu 

olması dernek sorumluluğundadır, oluşacak hata ve istisnalar TKKKF için bağlayıcı değildir. 
 

• Yarışmalara katılım için, TKKKF’ye bağlı bir derneğe üyelik ve Türkiye’de ikamet edilmesi 
şarttır. Uluslararası yarışmalarda COM’a bağlı federasyon üyesi olmak şartıyla, Türkiye 
dışından yarışmacılar için bu durum istisnadır. 
 

• Üye kayıtları girilirken, üyenin telefon ve e-mail adresinin girilmesi şart değildir. Ancak 
herhangi bir durumda üyeye ulaşılabilmesi açısından faydalı olacaktır. 

 
• Üye telefon numaraları sonuç etiketlerine, kendi müsaadeleri ile basılabilecektir. Bu işlem üye 

bilgi formunda bulunan “Özel Bilgilerim Yayınlansın” seçeceği ile belirtilecektir. 
 

 Yarışma Türleri 
 Dernek Yarışması: Sadece yarışmayı yapan dernek üyelerinin katıldığı yarışma. Günlük 
program, kurallar ve işleyiş dernek tarafından belirlenir. 
 
 Kulüp Yarışması: Sadece yarışmayı düzenleyen kulübün üyelerinin katıldığı yarışma. Günlük 
program, kurallar ve işleyiş kulüp tarafından belirlenir. 
 
 Bir veya iki günlük Yarışma: Kuş kabulü, puanlanması ve ziyarete açılması bir gün içinde 
tamamlanan yarışma. Günlük program, kurallar ve işleyiş ilgili düzenleyen tarafından belirlenir. 
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 Ön Kayıtlı Yarışma: Yarışma veritabanına önceden kuş kaydı yapılarak, kuş kabulü, 
puanlama, ziyarete açılma günlerinin farklı olduğu yarışma. Günlük program, kurallar ve işleyiş 
Federasyon tarafından belirlenir, yarışma tüzüğü uygulanır. 
 
 Özel Yarışma: Herhangi bir tür, grup, kategori (veya özel gün, özel amaç) için düzenlenmiş 
yarışma. Günlük program, kurallar ve işleyiş ilgili düzenleyen tarafından belirlenir. 
 

 Yarışma Genel Kuralları 
 Yarışma esnasında her hangi bir sebeple hastalanan, ölen, sakatlanan veya kaybolan kuştan 
TKKKF ve/veya yarışmayı düzenleyen dernek sorumlu tutulamaz. 
 
 Yarışmaya katılan kuşların her türlü görsel medyası TKKKF tarafından kullanılabilir. Bu 
durumu dernek, üye, kulüp, üçüncü şahıslar peşinen kabul ederler.   
 
 Yarışma sonucuna yapılacak itirazlar muhakkak şekilde yarışmacının bağlı olduğu dernek 
tarafından ilgili yarışma günü yazılı olarak TKKKF Yönetimine yapılmalıdır. 
 
 İtiraz aynı gün TKKKF yönetimi tarafından incelenir. Sıralama sadece DSK veya YKY varsa 
değiştirilebilir. Diğer durumlarda hakemin kötü niyetli olduğu kanaatine varılırsa, hakem ilerleyen 
yarışmalarda dinlendirilir. 
 
 Yarışmaya katılan her yarışmacı yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Bu sebeple 
doğabilecek “Cezai Durumlar” maddesinde belirtilen her hangi bir Cezayı da kabul etmiş sayılır. 
 
 Yarışmadaki puanlama sırasında yayına açılabilen “Canlı Puanlama Ekranı” hakkında yayına 
açık veya kapalı olması kararı, her yarışmada birbirinden farklı olarak Fed.Yön.Kur. tarafından 
belirlenir. 
 
 Yarışma sonuç listesinin yayınlanmasından önce; yarışma puanlama ve/veya dereceleri 
hakkında salon dışına sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden bilgi verilmesi yasaktır. Tespiti halinde 
“Cezai Durumlar” maddesinde belirtilen işlemler uygulanır. 
 
 Yarışmaya katılan her üye, kuşlarına bilezik kontrolü yapılacağını peşinen kabul etmiştir. 
 

 Yarışma Öncesi 
 www.tkkkf.com sitesinde farklı bir duyuru yayınlanmadığı sürece ön kayıtlı yarışma takvimi 
aşağıdaki gibidir. 
 
 

Gün Saat İşlem 
Pazar 23:58 Kayıt Sonu 
Pazartesi Tüm Gün Kurulum ve Hazırlık 
Salı Tüm Gün Kurulum ve Hazırlık 
Çarşamba Tüm Gün Kurulum ve Hazırlık 
Perşembe 09:00 – 16:00 Kuş Kabulü 
Cuma 09:00 – 18:00 Puanlama ve Organizasyon 
Cumartesi 08:30 – 10:00 Kuşların Bakımı ve Hazırlık 
 10:00 – 17:00 Ziyarete Açılış 

Pazar 08:30 – 10:00 Kuşların Bakımı ve Hazırlık 
 10:00 Ziyarete Açılış 

 14:00 Kupa Töreni (varsa) 

 16:00 Kuş İade 

 17:00 Kapanış 

  
 Oluşacak mücbir sebepler nedeniyle yarışmanın işleyişi Fed.Yön.Kur. tarafından iptal 
edilebilir, değiştirilebilir, ekleme yapılabilir.  
 

http://www.tkkkf.com/
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 Ön kayıtlı yarışmalarda tüm kuşların kaydı www.tkkkf-yarismalar.com adresindeki program 
üzerinden yapılır. Her yarışmadan sonra giriş şifreleri değiştirilir. Gerekli şifreler, Federasyon 
tarafından derneklere tahsis edilmiş e-mail adreslerine, “Şifre Hatırlat” adımı kullanılarak otomatik e-
mail olarak gönderilir. 
 
 Dernek şifreleri bahsi geçen otomatik gönderim haricinde; SMS, sözlü, e-mail veya başka 
iletişim aracı ile verilmez. 
 
 Dernek şifreleri sadece dernek başkanları, dernek başkan yardımcıları ve kayıt görevlilerine 
verilebilir. 
 Dernek yönetim kurulu üyesi ve/veya dernek üyelerine, başkaca kişilere verilmez. 
 
 Dernek yönetimi ve üye arasında oluşacak anlaşmazlık sonucunda, dernek yönetimi kuş 
kaydetmekten imtina ettiğinde ve üyenin Federasyona başvurması halinde; durum Fed.Yön.Kur. 
tarafından değerlendirilerek ilgili kayıtlar Federasyon tarafından yapılabilir. Değerlendirme sonucunda 
kayıtların reddedilmesi mümkün olabilir. 
 

 Satış Masaları 
 Masa talepleri kuş kaydı sırasında yapılır. Kayıt sonu ile birlikte masa talebi işlemi de sona 
erer, daha sonradan masa talebi yapılamaz. Kuş adedine göre talep edilen masa sayısı değişir ve kuş 
kaydetmeyen kişilere masa tahsisi yapılamaz. Kayıt sonu olduğunda, masa numaraları verilir ve tahsis 
işlemi de tamamlanır.  
 

 Standlar 
 Malzeme, ürün ve kuş satışı için stand kiralanabilir. Standlar için bazı malzemeler TKKKF 
veya yarışma yetkilisi tarafından sağlanabileceği gibi, sadece boş alan olarak verilebilir. Stand ücretleri 
metrekare üzerinden ve mevkiine göre farklı olarak belirlenir. Stand tahsisi ile ilgili yetkilinin adı ve 
iletişim bilgileri TKKKF web sitesinden duyurulur. Stand ücretleri TKKKF tarafından belirlenen yetkili 
tarafından toplanır. Ücret ödemekten imtina eden stand kiracısı hakkında uygulanacak cezai işlem 
“Cezai Durumlar” başlığı altındadır. 
 

 Kayıt sonu 
 Kayıt sonu gerçekleşmeden önce programdan alınacak kuş listeleri (kesinleşmediğinden) 
“Proforma Konveyör Listesi” olarak alınabilir. Yarışmanın düzenlendiği haftadan, bir gün önceki pazar 
gecesi 23:58:00 yarışma kaydı otomatik olarak kapanacaktır (kayıt sonu). Kayıt sonundan sonra iptal / 
kuş kaydı ve masa talebi için ekleme, değişiklik ve iptal olmayacaktır.  
 
 Kayıt sonundan itibaren; dernek kuş listeleri normal liste olarak alınabilir. Bu listeler kuş kabulü 
sırasında gelmesi gereken kuş listesidir. 
 
 Ön kayıtlı yarışmalarda, kayıt sonundan sonra kategori değişikliği yapılamaz. Kuşların kabulü 
ile puanlamadan bir gün önce, saat 18:00 arasında bilezik değişikliği yapılabilir. 
 
 Kulüp yarışmalarında ön kayıt kullanılması durumunda; kategori değişikliği, bilezik değişikliği 
mümkün olacaktır. 
 
 Dernek yarışması, bir günlük yarışma ve özel yarışmalarda, kategori ve bilezik değişikliği 
konusunda ilgili (düzenleyici) yetkilidir. 
 
 Ön kayıtlı yarışmalarda, yarışmanın sona erdiği pazar gecesi, bir sonraki yarışmanın kaydı 
açılır ve kuş kaydedilmeye başlanır. 
 

 Yaka kartları 
 Yarışma yönetimi tarafından ilgilere dağıtılan “Görevli” ve “Konveyör” yaka kartları, kuş aide 
zamanına kadar belirtildiği şekilde taşınmalıdır. Görevli veya konveyör olmayan kişilerin belirli alanlara 
girmesi yasaktır.  
 

http://www.tkkkf-yarismalar.com/
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 Hakemler, kendilerine verilen “Hakem Yaka Kartlarını” görev aldıkları her yarışmada belirtilen 
şekilde taşımak zorundadır. Hakem veya görevli olmayan kişilerin puanlama sırasında salonda 
bulunmaları yasaktır. 
 
 Gerekli görüldüğünde salon güvenliği için güvenlik firması ile çalışılabilir. Bu durumda güvenlik 
personellerinin amirine verilecek talimatlar TKKKF tarafından belirlenir. 
 

 Konveyör  
Konveyörün, konveyör listesi alabilmesi için konveyör listesinde belirtilen tüm ücretleri 

ödemesi ve “Konveyör Bildirim Formu” ibraz edilmesi şarttır. Konveyör olmayan kişilere konveyör 
listesi verilmez.  
 
 Derneğin gönderdiği kuş sayısına göre sayısı belirlenen konaklamalı konveyörlerin;  

Perşembe günü konaklama,  
Cuma günü konaklama ve kahvaltı 
Cumartesi günü konaklama ve kahvaltı 
Pazar günü kahvaltı (en geç 10:00 da tesisten çıkış yapılmalıdır.) 
 
hakları vardır. 
Konaklama süresince tesisteki ekstra masraflarını kendileri karşılar. 

 
Diğer ihtiyaçlarını konveyörler kendileri karşılar.  

 
 Konaklama hakkı olmayan konveyörler tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılar. 
 
 Tüm konveyörler; kuşları yerleştirdiği kafeslerin suluklarını, yemliklerini, tünek ayarlarını, 
etiketlerini, kontrol etmek, yanlış ise ve hasta veya ölü kuşları yarışma yönetimine bildirmekle 
yükümlüdür. Herhangi bir ihmal durumunda ilgili derneğine gerekli bilgilendirme TKKKF tarafından 
yapılacaktır. Bu görevler yerine getirilmediği takdirde, konveyör derneğine karşı sorumludur.  
 

Ayrıca konaklamalı konveyörler TKKKF tarafından perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü 
kendilerinden yapılması istenen işleri yapmakla yükümlüdürler. 
  
 Konveyör listesinin üzerinde “kuş iade kodu” olması nedeniyle; yarışma sonuna kadar 
saklanması gereklidir. 
 
 Yarışmanın düzenlendiği ilde bulunan derneklerin, talep etmeleri ve TKKKF tarafından uygun 
görülmesi halinde, konveyör listeleri çarşamba günü verilebilir ve kuşlarının çarşamba günü yarışma 
kafeslere koyabilirler. 
 
 Perşembe günü salonun kapanmasına kadar konveyörler salondan ayrılamaz ve kuşlar 
yarışma kafeslerinden TKKKF izni olmadan alınamaz. Alınması halinde “Cezai Durumlar” maddesinde 
belirtilen cezai işlem uygulanır. 
 
 Perşembe sabahından pazar günü kuş iadesine kadar olan süre içerisinde yarışma salonunda 
anons, duyuru, tanıtım toplantısı, kutlama ve tören yapılması TKKKF izni olmadan yapılamaz. 
 
 Yarışma alanında her ne sebeple olursa olsun; taşkınlık, tartışma, kavga, itişme olaylarına 
katılanlar cezai işleme tabi tutulurlar. 
 
 Yarışma alanında alkol alan ve bu sebeple olay çıkaranlar disiplin kuruluna sevk edilir. 
 

 Depolama Alanları 
 Konveyörler, dernek yetkilileri ve üyeler, yarışma sırasında yanlarında bulunan kuş taşıma 
avadanlıkları, yem, su, taşıma aletleri, kişisel çanta, yarışma dışı kuşlar gibi malzemelerini TKKKF 
tarafından belirlenen alanlara depolamak zorundadır. Bu alan, ortak alandır. Herhangi bir kayıp veya 
hasardan TKKKF veya yetkili kıldığı kişiler sorumlu tutulamaz. 
 



Sayfa 7 / 9 
 

 Bakım ve Temizlik 
 Konveyörler, getirdikleri kuşların yarışma süresince bakım, temizlik, sağlık durumu, 
eksiklerinin giderilmesi konusunda sorumludurlar. Konveyörlerin kuşları teslim ettikten sonra salondan 
ayrılmaları bu sorumluluğu göz ardı etmelerine sebep sayılamaz.  
 

 Puan ve Derece 
 
 Ön kayıtlı yarışmalarda, her kategoride, sadece ilk üç kuşa derece verilebilir. 
 
 TKKKF tarafından belirlenen puan aralıkları 86 puan ile 95 arasındadır. Belirlenen limitin 
altında puan alan kuş için, farklı bir durum kodu uygulanır. Belirlenen limitin üstünde puan alan kuş 
için, hakem heyeti tarafından verilen izin ile gerekli uygulama yapılır. 
 
 Durum kodu listesinde “Derece Alır” işaretli durumlarda, derece alabilmek için örnek puan 
limitleri; 
 

 Tekli 4lü Takım 

 Alt Limit Üst Limit Alt Limit Üst Limit 
Birinci 90 95 360 386 
İkinci 90 94 360 384 
Üçüncü 90 93 360 383 

 
Derce almak için; teklilerde en az 90 puan, takımlarda en az 360 takım puanı gereklidir. 

 
 İkili serilerde veya dörtlü takımlarda kuşlardan herhangi birinin “Derece Alamaz” durum 
koduna sahip olması durumunda; takımdaki diğer kuşlarda derece alamaz. 
 
 Bir kategoride aynı dereceyi almış birden fazla kuş olamaz. (iki birinci, iki ikinci... vb gibi) 
 
 Derece almış kuşların puanları birbirinden farklı olmalıdır.  
  Örnekler  
  Aynı kategoride;92 puan ile ikinci ve 92 puan ile üçüncü olamaz. 
  Aynı kategoride;93 puan ile birinci ve 93 puan ile ikinci olamaz. 
 Aynı kategoride derece boş geçilemez. Birinci yokken ikinci ve üçüncü olamaz, birinci ve/veya 
ikinci yokken üçüncü olamaz. 
  
 Bir kategoride, derece alınabilir puan limitleri arasında puan almış kuş, üst dereceler 
verilmemişse derece alır. 
  
 Bir kategoride, derece almış kuşların en düşük puanlısı ile derece almamış herhangi bir kuşun 
puanı aynı veya fazla olamaz. 
  
 Dereceli kuş puansız olamaz. 
 
 Puan alır durum koduna sahip kuş sıfır puan alamaz. 
 

 Takım Puanı 
  

Dörtlü takımlarda, takım puanı hesabı aşağıdaki şekildedir. 
 
 Toplam puan; takımdaki her bir kuşun aldığı puanın toplamıdır. 
 
 Harmoni; altı sayısından, takımdaki en yüksek puan ile en düşük puanın farkının çıkarılması 
ile bulunan rakamdır. 

 
Harmoni = (6 – (takımdaki en yüksek puan – takımdaki en düşük puan))  
 

 Takım Puanı = Toplam Puan + Harmoni 
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Örnek1:  

90, 89, 92, 90 Puan almış takımdaki kuşlar için  
= (361) + (6 – (92-89))  
= (361) + (6 – 3) 
= 364 Puan 
 

Örnek2:  
91, 91, 91, 91 Puan almış takımdaki kuşlar için  
= (364) + (6 – (91-91))  
= (364) + (6 – 0) 
= 370 Puan 

 
 
 Takımdaki bir veya daha fazla kuşun, durum kod listesinde yer alan “Derece Alır” sütununda 
derece alamayacağı belirtilen durumlarda; takım puanı ve harmoni hesaplanmaz. Bu durumda takım 
derece alamaz. 
 
 www.tkkkf.com sitesindeki “Dökümanlar” linki altında duyurulduğu üzere mevcut durum kodları 
aşağıdadır. 
 

Kod Durum Derece Alır Puan Alır 

   Normal Evet Evet 

KMD  Kayıt Olduğu Halde Katılmadı Hayır Hayır 
YKY  Yanlış Kategoride Yarıştı Hayır Evet 
YSO  Yarışma Salonunda Ölen Kuş Hayır Hayır 
HDY  Hastalığından Dolayı Yarışmadı Hayır Hayır 
YGO  Yolda Gelirken Öldü Hayır Hayır 
DSK  Diskalifiye Edildi Hayır Hayır 
PSO  Puan Aldıktan Sonra Öldü Evet Evet 
PSH  Puan Aldıktan Sonra Hastalandı Evet Evet 
KYP  Kayıp Hayır Hayır 
NJ  Puanlanamaz Hayır Hayır 
OV  Yetersiz Ötüm Hayır Hayır 
BLS  Bilezik Sorunlu Hayır Hayır 
NST  Takım Oluşmaz Hayır Evet 

 

 Puanlama ve Hakemler 
 
 Derece alan tüm kuşlar bilezik kontrolüne tabidir. Yarışma yönetimi, istediği kuşlar için bilezik 
kontrolü yapabilir. Üye, kuşlarına bilezik kontrolü yapılmasına itiraz edemez. Bilezik kontrolünün ne 
şekilde ve ne zaman yapılacağına yarışma yönetimi karar verecektir.  
  
 Yarışma takviminde belirtilen süreler içerisinde puanlama hakemler tarafından yapılır. Hakem 
atamaları HAK görüşleri doğrultusunda yapılır. Mücbir sebepler oluştuğunda hakem atamalarında 
ekleme, değişiklik ve iptaller yapılabilir.  
 
 Yarışmacıların dilekçeleri değerlendirildiğinde puan ve derece değişikliği, YKY, DSK, NST, 
BLS durumlarında HAK tarafından yapılabilir veya reddedilebilir. TKKKF hakem atama komitesi gerekli 
gördüğünde hakem veya yarışmacıya ceza ile tecyize edebilir. Bu durum dernekleri aracılığı ile 
üyelere iletilir.  
 
 Hakemler kafes ve/veya kafesi oluşturan parçalarda, dernek, üye ve benzeri için işaret 
sayılabilecek durumlar için TKKKF hakem komitesini bilgilendirir. Gerekli inceleme sonrasında TKKKF 
hakem komitesi gerekli kararı verir.  
 
 Herhangi bir sebeple hakemin kasıtlı davrandığı, bariz hata yaptığı, kayırma yaptığı tespit 
edilirse “Cezai Durumlar” maddesinde belirtilen işlemler uygulanır. 
 

http://www.tkkkf.com/
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 Bilezik sorunu çıkması ihtimaline karşı, hakem ilk beş kuş için derece belirleyecektir. İlk üç de 
sorun çıkması halinde HAK, hakemin yaptığı sıralamayı dikkate alarak yeni derecelendirme 
yapacaktır. Sadece puanlar değiştirilebilir. Hakemin seçtiği ilk beş kuş, denetleme birimi tarafından 
incelenerek öneride bulunulabilecek ancak, hakem bu öneriyi kabul edip etmemekte serbest olacaktır.  
 
 Kuşların derecelerinden hakemler, DSK ve YKY durumundan hakem ve HAK sorumlu 
olacaktır. 
 
 Puanlama sırasında üyeler hakemlere müdahale edemez. Tesirde bulunacak hal ve davranış 
içinde olamaz. Yardımcılar hakemleri yönlendirecek hal ve davranış içinde olamaz. Tespiti halinde 
“Cezai Durumlar” maddesinde belirtilen işlemler uygulanır. Bu davranış içerisinde olanlar puanlama 
günü salondan uzaklaştırılır. 
 
 Hakem adaylarından, ilk sınavda başarılı olanlar B sınıfı hakem olmaya hak kazanırlar. Üç yıl 
içinde, en az altı defa yardımcı hakemlik yaparlar. Yardımcı hakemlik yaptıkları yarışmalar, HAK 
yetkilisi tarafından hakem kimlik defterine imza ve mühür ile tasdik edilir. Üç yılın sonunda belirlenen 
türlerde puanlama yapmaya hak kazanırlar. 
 
 B sınıfı hakemlerin, A sınıfına terfileri için, bu zaman aralığında düzenlenen tüm hakem 
seminerlerine katılmaları zorunludur. B sınıfı hakem olarak beş yılı doldurduktan sonra, A sınıfı hakem 
olmak için tekrar sınava girerler. Başarılı olanlar A sınıfı hakem olma hakkı kazanırlar.  
 

 Altın Kafes Uygulaması (Golden Cage) 
Yarışma esnasında hakem yarışmada çok yüksek puan alacak bir kuş tespit ederse (95 puan 

gibi). Bağlı olduğu HAK (Hakem Atama Komitesi) sorumlusuna kuşu gösterir. HAK sorumlusu kuşun 
kaliteli olduğuna inanırsa kuşu HAK Başkanına ve bölümündeki 5 tane tecrübeli hakeme (OMJ veya A 
sınıfı ) gösterir. Kuşun puanı HAK başkanı ve 5 hakem tarafından onaylanırsa kuş 95 puana layık 
görülür. Kuşun puan kartına HAK Başkanı, HAK Sorumlusu , 5 deneyimli hakem ve kuşu seçen hakem 
imza atar ve kaşelerler. 95 Puan alan kuş özel Altın rengi bir kafese alınır .(Kafes kuşun yarışması 
gereken standart kafesin aynısının altın renginde olanı olmalıdır.) 95 puan kokartı takılarak Altın Kafesi 
ile sergilenir. Yarışma sonunda Altın Kafes üreticiye hediye edilir. 
 

Kuşların Sergilenmesi 
 Yarışma takviminde belirtilen zaman aralığında kuşlar halka açık olarak sergilenir. Bu zaman 
içerisinde kuşlar herhangi bir şekilde standdan ayrılamaz. Hasta ve ölü kuşlar yarışma yönetimine 
bildirilir, yarışma yönetimi gerekli tedbirleri alır. 
 

 Kuşların İadesi 
 Yarışma takviminde belirlenen zamanda kuşlar konveyörleri tarafından yarışma kafeslerinden 
teslim alınır.  Kasten yanlış ve/veya kendine ait olmayan kuşu alan konveyör hakkında “Cezai 
Durumlar” maddesinde belirtilen işlemler uygulanır. Kuş teslimi sırasında konveyörler dışında,  
münferit kuş alımı yapan her üyenin yanına bir görevli verilecektir.  
 

 Cezai Durumlar 
 - Yarışma takviminde belirtilen zamandan önce yarışma kafesindeki kuşun (konveyör veya 
sahibi veya sahibinin atadığı kişi tarafından) alınması halinde; 5 yarışmadan men cezası alır. 
 - Hakem, hakemin puanlaması, hakemin yeterliliği konusunda yorum yapan üye; takip eden 
beş yarışmadan men edilir. 
 - TKKKF, Yarışma yönetimi, hakem, görevli bulunan kişiler için olumsuz ve haksız olarak 
sözlü, yazılı veya elektronik ortamda görüş belirtenler; takip eden üç yarışmadan men edilir. 
 -Yarışma esnasında salondan sonuç paylaşan hakem, yardımcı hakem, görevli, konveyör 
veya başka sebeple salonda bulunan kişi tespiti halinde 3 yarışma men cezası alır. 
 -Stand kiralayan firma anlaşma şartlarına uymazsa ve/veya yasak, ayıplı bir ürün sattığı tespit 
edilirse takip eden 3 yarışma firmaya stand kiralanmaz. 
 - Bu şartlar dışında kalan veya aynı kapsamda olabilecek hatalı ve kasti yasaklı cezai 
hareketlerde bulunan kişiler Federasyon Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilir. 


