TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU
MERKEZ HAKEM KURULU
L VE LÇE HAKEM KURULLARI KURULU , ÇALI MA
PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

AMAÇ
Madde 1. Bu iç talimat n amac , Merkez Hakem Kurulu’nun yetki verdi i llerde düzenlenen
Amatör Futbol Ligi ile Salon Futbolu, Plaj Futbolu ve Herkes çin Futbol müsabakalar nda
görevlendirilecek hakemlerin kadro olu(umu, atamalar ve yeti(tirilmelerini gerçekle(tirecek
kurullar n ve üyelerinin görev, yetki ve çal (ma prensiplerini belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2. Bu iç talimat, l ve lçe Hakem Kurullar ’n , ba(kan ve üyelerini, tüm unvan ve
klasmanlardaki hakemleri ve e itimcileri kapsar.
DAYANAK
Madde 3. Bu ç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine göre
düzenlenmi(tir.
L VE LÇE HAKEM KURULLARI’NIN KURULU U
Madde 4. l ve lçe Hakem Kurullar , TFF Merkez Hakem Kurulu Te(kilatlanma, Çal (ma
Prensipleri ve Görevleri ile ilgili Talimat’ n 13. Maddesi’ne göre bir Ba(kan ve 150'ye kadar
lisansl hakemi olan illerde 4, 150'den fazla 300'den az lisansl hakemi olan illerde 6, 300'den
fazla lisansl hakemi olan illerde 8 üyeden olu(ur ve MHK taraf ndan atan r. l ve lçe Hakem
Kurullar ’n n olu(turulamad
durumlarda, o ildeki müsabakalar n oynanmas bak m ndan
hakem atamaya yetkili ki(i veya ki(ileri görevlendirmeye Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.
Ayr ca müsabakalara ili(kin her türlü görü(lerine ba(vurmak üzere ilgili ilin ASKF’si
taraf ndan atanm ( bir dan (man oy hakk bulunmamak kayd yla kurul toplant s na kat l r.
L VE LÇE HAKEM KURULU ÜYELER N N N TEL KLER
Madde 5. l ve lçe Hakem Kurullar ’nda görev alabilmek için;
a) Hakem kökenli olmak (Yeterli say da hakem kökenli üye bulunamad takdirde MHK
gerekli atamalar d (ar dan yapabilir.)
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (bu nitelikte yeterli aday n olmad illerde en
az ilkö retim okulu, 2. kademe mezunu olmak),
c) Türkiye Cumhuriyeti vatanda( olmak,
d) Futbol Disiplin Talimat uyar nca bir defada 3 aydan, toplam 6 aydan fazla ceza almam (
olmak,
e) Yüz k zart c suçlardan hüküm giymemi( olmak,
f) Faal futbol hakemi, futbolcu temsilcili i ve bünyesinde futbol bran( olan kulüplerde
yöneticilik, antrenörlük, teknik direktörlük, masörlük görevi yapmamak
gerekmektedir.
L VE LÇE HAKEM KURULLARI GÖREV BÖLÜMÜ
Madde 6. l ve lçe Hakem Kurulu üyeleri ilk toplant lar nda kendi aralar ndan bir Ba(kan
Vekili, bir Hakem Atama Sorumlusu (HAS) ve bir Raportör seçer.

L VE LÇE HAKEM KURULLARI’NIN ÇALI MA PRENS PLER
Madde 7. HK’nin görev süresi iki y ld r. Ancak HK’lerin görev süresi, atamas n yapan
MHK’nin görev süresi ile s n rl d r.
l ve lçe Hakem Kurullar haftada en az bir kez üyelerinin salt ço unlu u ile toplan r.
Kararlar toplant ya kat lan üyelerin salt ço unlu u ile al n r. Oylar n e(itli i halinde ba(kan n
oyu iki oy say l r. Kurul ba(kan n n kat lmad toplant larda ba(kanl k görevini, ba(kan vekili
ayn yetki ve sorumluluk içinde yürütür. Kurulun kararlar , karar defterine kaydedilir ve
toplant da haz r bulunan üyelerce imzalan r. Mazeretsiz olarak birbirini takip eden 3
toplant ya veya bir futbol sezonu içinde aral kl olarak 5 toplant ya kat lmayan üyenin kurul
üyeli i dü(er. Yerine atanacak üyeyi, Merkez Hakem Kurulu belirler.
Hakemlere yönelik haftal k görev tebligat ve mazeret bildirim yöntemi, MHK çal (ma
prensiplerine uygun olarak, l ve lçe Hakem Kurullar ’nca belirlenir ve ilan edilir. Hakemler
belirlenen yönteme uymak zorundad r.
l ve lçe Hakem Kurullar , yapaca
ilan ve duyurular n TFF Resmi
Sitesinden(www.tff.org) yay nlar. Bu (ekilde yap lan yay n tebli yerine geçer.

nternet

L VE LÇE HAKEM KURULLARI’NIN GÖREV VE YETK LER
Madde 8. l ve lçe Hakem Kurullar ’n n görev ve yetkileri (unlard r:
a) llerde oynanan resmi ve özel amatör futbol müsabakalar ile profesyonel tak mlar n
yapacaklar özel kar( la(malar n ( MHK onay ile ) hakemlerini atamak,
b) l düzeyinde resmi ve özel okul müsabakalar nda, 15 ya( alt müsabakalar nda, veteran
müsabakalar nda, Herkes için Futbol (Grassroots) kapsam ndaki di er müsabakalarda görev
alacak hakemleri atamak,
c) Y ll k çal (ma program n haz rlamak, uygulamak, bu amaçla antrenman, seminer, kritik
toplant lar , kurs ve s navlar gerçekle(tirmek,
d) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu talimatlar n n
uygulanmas n sa lamak,
e) BHK ile i(birli i içerisinde koordineli çal (mak,
f) Hakem raporlar n de erlendirmek, gözlemci raporu sonuçlar na göre gerekti inde uyar
veya dinlendirme cezalar vermek ve uygulamak,
g) Bölge E itim Sorumlusu ve l E itim Sorumlusu ile koordineli bir (ekilde çal (mak,
h) Hakem ihtiyac n kar( lamak amac yla; Herkes çin Futbol, Salon Futbolu, Plaj Futbolu
Hakemlerini yeti(tirmek üzere giri(imlerde bulunmak,
i) Gerekli görüldü ü durumlarda müsabaka hakemlerini, HK üyeleri olarak ayr ca izlemek,
j) llerindeki futbol müsabakalar nda meydana gelebilecek teknik anla(mazl klar , futbol
oyun kurallar yönünden karara ba lamak, karar alamad konularda ise görü(ü ile birlikte
Merkez Hakem Kurulu’na sunmak,
k) dari, teknik ve sosyal yönden cezaland r lmas gerekti i kan s na var lan hakemlerin
savunmalar n almak, e er Merkez Hakem Kurulu’na sevkine karar verilmi( ise HK’nin
görü(ü ile varsa belgeleri, Merkez Hakem Kurulu’na göndermek, konu sonuçlan ncaya kadar
ilgili hakemlere görev vermemek,
l) Futbol Taban Birliklerinin yerel birimleri, l E itimcileri ve l Gözlemci Kurullar ile
i(birli i içinde ba(ta e itim olmak üzere futbolun geli(mesine yönelik çal (malar planlamak
ve uygulamak,
m) Müsabakalar n sa l kl sonuçlanmas ve kar( la( lan sorunlar n giderilmesi amac yla
lindeki kamu ve özel kurulu( yöneticileri ile (spor- sa l k-emniyet) i(birli ini
gerçekle(tirmek,

n) Klasman Hakemi,
Klasman Yard mc Hakemi, Bayan Klasman Hakemi ve l
Hakemli ine önerilecek adaylar belirlemek,
o) Klasman Hakemi, Klasman Yard mc Hakemi, Bayan Klasman Hakemi adaylar n
izlenmek üzere sezon ba( ve devre aras nda BHK’ye bildirmek,
p) Hakemlerin haftal k ve ayl k atletik test programlar n uygulamak ve sonuçlar n Merkez
Hakem Kurulu’na bildirmek,
r) Lisansl ve vizeli l Hakemleri ile Salon Futbolu, Plaj Futbolu ve Herkes çin Futbol
hakemlerinin listelerini ilgili talimatlar do rultusunda haz rlamak ve Merkez Hakem
Kurulu’nun onay na sunmak,
s) ldeki hakemlerin nakil taleplerini, Hakem (leri Müdürlü ü’ne iletmek,
t) Kurula gelen yaz l ba(vurular karara ba lamak ve gereken yaz (malar zaman nda
yapmak,
u) Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili duyurular n belirtilen (ekilde ve zaman nda
ilgililere tebli etmek,
v) MHK’nin ilan etti i vize dönemindeki i( ve i(lemleri, aç klanan s nav takvimine göre
aksatmadan yürütmek,
y) Hakemlerle ilgili; y ll k müsabaka resmi görevlendirme çizelgeleri ba(ta olmak üzere tüm
belge, doküman, defter ve kay tlar düzenli olarak tutmak, görevden ayr l rken eksiksiz olarak
ilgililere devretmek (Devretme yükümlü ünü gere i gibi yerine getirmeyenler hakk nda
Futbol Disiplin Talimat hükümleri uygulanacakt r.)
L VE LÇE HAKEM KURULU BA KANI’NIN GÖREV VE YETK LER
Madde 9. l ve lçe Hakem Kurulu Ba(kan ’n n görev ve yetkileri (unlard r:
a) l ve lçe Hakem Kurulu toplant lar na ba(kanl k yapmak,
b) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu’nun karar ve
talimatlar n n uygulanmas n sa lamak,
c) Kurul üyelerinin üstlendikleri görevlere ili(kin çal (malar denetlemek,
d) Merkez Hakem Kurulu’nun ve BHK’nin düzenledi i toplant lara kat lmak, geçerli
mazereti olmas halinde ba(kan vekilini görevlendirmek,
e) Merkez Hakem Kurulu ve BHK ile en süratli ve sa l kl ileti(imin kurulmas n temin
etmek,
f) llerde yap lacak olan profesyonel olmayan özel müsabakalar için (herkes için futbol
müsabakalar ) olu(turulacak komisyona kat lmak.
BA KAN VEK L 'N N GÖREV VE YETK LER
Madde 10. l ve lçe Hakem Kurulu Ba(kan Vekili’nin görev ve yetkileri (unlard r:
a) Ba(kan n olmad durumlarda onun görev ve sorumluluklar n yerine getirmek,
b) Ba(kan n verdi i di er görevleri yapmak.
HAKEM ATAMA SORUMLUSU'NUN ( HAS ) GÖREV VE YETK LER
Madde 11. l ve lçe Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu’nun görev ve yetkileri
(unlard r:
a) linin kadrosunda bulunan hakemleri unvan ve ba(ar kriterine göre s n fland rmak ve
kurulun onay na sunmak,
b) Müsabaka resmi görev çizelgelerini tutmak ve ar(ivlemek,
c) Müsabakalarda görevlendirilecek hakem atama haz rl klar n yapmak, kurulun onay na
sunmak,
d) Hakem raporlar n denetlemek ve ar(ivlemek,
e) Hakemlerin antrenmanlara kat lma, toplant , seminer ve konferans izleme ile gözlemci
raporlar üzerinden performanslar n takip etmek ve gereken sicil kay tlar n tutmak,

f) Ba(ar s z yönetim gösteren hakem ve yard mc
dinlendirilmeleri amac yla kurulun onay na sunmak,
g) Kurul ba(kan n n verdi i di er görevleri yapmak.

hakemlerin

uyar lmalar

ve

HK RAPORTÖRÜ’NÜN GÖREV VE YETK LER
Madde 12. l ve lçe Hakem Kurulu Raportörü’nün görev ve yetkileri (unlard r:
a) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin görev çizelgelerini düzenlemek, bunlar
ilgililere tebli i amac yla ilan etmek ve ar(ivlemek,
b) Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
c) Kurulun defter ve kay tlar n tutmak,
d) Hakem ücretlerinin ödenmesine esas olmak üzere gerekli belgelerin TFF’ye ula(t r lmas
konusunda Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derne i Eube Ba(kanl ile i(birli i
yapmak,
e) Kurul Ba(kan ’n n verdi i di er görevleri yapmak.
HAKEM ATAMALARININ TEMEL PRENS PLER
Madde 13. Hakem atamalar nda uygulanacak temel prensipler (unlard r:
a) Hakem ve Yard mc Hakemlerin Müsabaka yönetimindeki yetersizliklerine göre
uygulanacak dinlendirme ve görev vermeme kararlar , kurul toplant s nda belirlenir ve
uygulan r.
b) Hakemlerin ayn lçe veya stad ile ayn tak mlar n müsabakalar na sürekli atanmamalar na
özen gösterilir.
c) Hakemlerin talimatlara ayk r davran ( ve tutumlar ile müsabaka yönetimindeki
yetersizlikleri istisna olmak kayd ile hakkaniyet ölçüsünde atanmalar na özen gösterilir.
YÜRÜTME
Madde 14. Bu iç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem
Kurulu taraf ndan yürütülür.
YÜRÜRLÜK
Madde 15. Bu ç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onay ve TFF
Resmi nternet (www.tff.org) adresinde yay nlanmak sureti ile yürürlü e girer.
GEÇ C MADDE:
Bu ç Talimat yürürlü e girdi inde l ve lçe Hakem Kurullar 4. ve 5. Maddeler kapsam nda
yenilenir.

