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TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 

ATLETİZM HAKEM TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı, IAAF ve EAA’nın mevcut yasa, kural ve 

talimatlarına dayalı olarak; atletizm hakemleri, hakem denetleyicileri, organizasyon 

denetleyicileri, hakem eğitmenleri, atletizm hakem kurullarının oluşması, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Talimat, Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 

nu, il hakem kurullarını, atletizm hakemlerini, hakem denetleyicilerini, organizasyon 

denetleyicilerini ve hakem eğitmenlerini kapsar.            

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 01/03/2007 tarihli ve 26449 Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu Talimat’ta geçen; 

GSGM    :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

Federasyon   :  Türkiye Atletizm Federasyonu’nu, 

Federasyon Başkanı             :  Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı’nı, 

Yönetim Kurulu  :  Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu’nu, 

IAAF    :  Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği’ni, 

EA    :  Avrupa Atletizm Birliği’ni, 

ABAF    :  Balkan Atletizm Federasyonları Birliği’ni, 

MHK    :  Merkez Hakem Kurulunu, 

İHK    :  İl Hakem Kurulu’nu, 

İl Başkanı   :  Gençlik ve Spor İl Başkanı’nı, 

İl Müdürü   :  Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü, 

Spor Kulübü  : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor 

kulübünü, 

İl Temsilcisi    :  Atletizm İl Temsilcisi’ni, 

Hakem    :  Lisanslı faal atletizm hakemini, 

Faal Hakem  : Her yıl 1 Ekim ila 30 Kasım tarihleri arasında 

Federasyon hesabına vize ücretini yatıran ve seminer 

gören hakemi, 

Hakem Denetleyicisi   :Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilen ve 

müsabakalarda görevli hakemleri denetleyen uluslararası 

hakemi, 

Organizasyon Denetleyicisi : Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilen ve  
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    organizasyonları denetleyen uluslararası hakemi,    

             Ceza Kurulu   :Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulu’nu 

 

 ifade eder. 

       

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hakem Kurulları 

Hakem kurulları 

MADDE 5- (1) Hakem kurulları; merkezde, Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem 

kurullarından oluşur. 

 

Merkez Hakem Kurulunun kuruluşu 

MADDE 6- (1) Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim 

Kurulu’nun onayı ile kurulur. Başkanı, Federasyon Başkanı’dır.  

          (2)Kurul, başkan hariç en az 5, en çok 9 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, kendi aralarında 

bir Asbaşkan ve sekreter seçerler. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, Kurul Asbaşkanı 

toplantıya başkanlık eder.   

          (3)Merkez Hakem Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini 

geçemez.  Federasyon Başkanı’nın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde kurulun 

görevi sona erer. Ancak, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşuncaya kadar görevine devam eder. 

          (4) Kurul üyelerinin görev süresi aşağıda belirtilen durumlarda sona erer; 

a)İstifa etmesi, 

b)Kabul edilebilir bir mazeret olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması, 

c)Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyeliğinin 

düşürülmesi, 

ç)Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi. 

 

Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aranacak şartlar 

MADDE 7-  (1) Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 

a)Uluslararası atletizm hakemi olmak, 

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c)Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre bir defada altı aydan fazla 

veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası almamış olmak, 

ç)Atletizm branşı olan bir kulüpte yönetici veya kadrolu antrenör ya da görevli 

olmamak. 

 

Merkez Hakem Kurulu toplantıları  

MADDE 8-  (1)  Merkez Hakem Kurulu her ay en az bir defa olağan toplantısını 

yapar. Federasyon Başkanı veya Kurul Asbaşkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman 

toplantıya çağırabilir. Başkan gerekli gördüğü toplantılara Federasyon Genel Sekreteri’nin de 

katılmasını sağlar. Bu durumda Genel Sekreter’in oy hakkı yoktur.     

             (2) Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.  

             (3) Kararlar, Karar Defteri’ne yazılır ve katılan üyelerce imzalanır.  
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Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 9- (1) Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a)Uluslararası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile 

ilgili yabancı yayınların (IAAF Kural Kitapçığı, Hakem El Kitapçığı) tercüme ettirerek en 

kısa zamanda seminer, kurs ve yayınlar vasıtasıyla tüm hakemlere duyurulmasını sağlamak, 

b)Hakem adaylarından sınavlarda başarılı olanları tescil ederek lisanslarını vermek, 

c)Hakemlerin sicil kayıtlarını tutmak, 

d)İl hakemliğinde bekleme süresini dolduran hakemlerin ulusal hakemliğe, ulusal 

hakemlikte bekleme süresini dolduran hakemlerin uluslararası hakemliğe yükselmeleri için 

yapılacak yazılı sınavın sorularını hazırlamak, sözlü ve uygulamalı sınavları yapmak, başarılı 

olanları terfi ettirmek, 

e)Hakemleri denetlemek ve denetlettirmek, 

f)Hakemlerin dilek ve şikâyetlerini incelemek ve cevaplandırmak, 

g)Hakemler hakkındaki şikâyetleri incelemek, cezayı gerektiren hallerde gerekli 

inceleme ve raporları hazırlayarak Ceza Kurulu’na sevk edilmek üzere Federasyon’a 

bildirmek, 

ğ)Hakemlerin yönettikleri yarışmalarda görülen hatalar ile ilgili olarak telkin ve 

tavsiyelerde bulunmak,      

h)Federasyonca ve uluslararası federasyonlarca düzenlenen yarışmalarda, Ülkemizden 

görevlendirilecek hakemleri belirlemek, 

ı)Federasyon faaliyetlerinde görev yapacak hakemleri belirlemek veya gerekiyorsa bu 

konuda il hakem kurullarına yetki vermek, 

i)Federasyon müsabakalarında görev alacak mahalli ve deplasman hakem sayılarını ve 

isimlerini tespit etmek, 

j)Hakem kıyafetlerini belirlemek ve tek tip kıyafetle yarışma yönetmelerini sağlamak, 

hakem kıyafeti uygun olmayanlara görev vermemek, 

k)Hakem kurs eğitmeni adaylarını belirlemek ve yetiştirmek, 

Hakem ve organizasyon denetleyicilerini belirlemek ve yetiştirmek üzere kurs açmak, 

l)İl müdürlüklerince gönderilen kurs tekliflerini incelemek, uygun görülen yerlerde 

kurs açmak ve kurs eğitmeni görevlendirmek, 

m)Hakemlerin gelişmelerini sağlamak üzere seminerler düzenlemek, 

n)IAAF, EA ve ABAF ve diğer kuruluşların düzenleyeceği seminerlere katılacak 

eğitmen hakem ve hakemleri, Eğitim Kurulu ve organizasyon birimi ile iş birliği yaparak 

tespit ve teklif etmek, 

o)Uluslararası düzeyde, üst düzey hakem semineri açmak, bir ya da birden çok 

yabancı eğitmen ile bu seminere katılması istenen uluslararası hakem ve ulusal hakemleri 

davet etmek, 

ö)Hakem kursları açmak, 

p) Yarışmalarda jüri üyeliği, yarışma direktörlüğü, hakem denetleyicisi, organizasyon 

denetleyicisi veya başhakemlik yapmak,  

r)Hakem ve organizasyon denetleyicisi, teknik direktör ve hakem eğitmeni yetiştirmek 

üzere kurs ve seminerler düzenlemek, 

s)Hakem kurslarında, seminerlerde kurs eğitmenliği ve sınav komisyonu üyeliği 

yapmak, 

ş)Birinci ve ikinci kademe antrenör yetiştirme kurslarında kural bilgisi derslerini 

vermek,  
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t)Her yıl 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında, illerde yapılan seminerler sonrasında 

Federasyon’a gönderilen hakem isim listeleri ile vize ücretinin yatırıldığını gösteren banka 

dekontlarını işleyerek yıllık faal hakem sayısını tespit etmek,  

u)Bu Talimatla ilgili değişiklik tekliflerini hazırlamak, Türkiye Atletizm Federasyonu 

Yönetim Kurulu’na sunmak. 

 

Merkez Hakem Kurulunun il hakem kurulu üzerindeki yetkisi 

MADDE 10- (1) Merkez Hakem Kurulunun il hakem kurulu üzerindeki yetkileri 

şunlardır; 

a)İl hakem kurullarının çalışmalarını takip etmek, organizasyonlarla ilgili ortak 

çalışma yürütmek,   

b)İl hakem kurullarının verdiği kararları gerektiğinde incelemek ve sonuca bağlamak, 

c)İl hakem kurulu üyeleri arasında IAAF kurallarının uygulanmasından doğacak 

teknik anlaşmazlıkları incelemek ve sonuçlandırmak.  

 

İl hakem kurullarının kuruluşu 

MADDE 11- 1) İl hakem kurulu: Lisanslı faal hakem sayısı en az 30 olan illerde, il 

temsilcisine bağlı, uluslararası, ulusal ve il hakemleri arasından en az 5, en çok 7 kişiden 

oluşturulur.  

2) İl hakem kurulu, il temsilcisi ile il müdürünün teklifi ve il başkanının onayı ile 

göreve başlar. 

3) İl hakem kurulu listesi Federasyona bildirilir. İl temsilcisi il hakem kurulunun 

başkanıdır. İl temsilcisinin görevden ayrılması ile kurulun görev süresi sona erer. Ancak yeni 

il hakem kurulu oluşturuluncaya kadar eskisi görevine devam eder.  

4) Kurul üyeliğinde boşalma olması halinde yerine il temsilcisi ile il müdürünün teklifi 

ve il başkanının onayı ile atama yapılır.   

5) İl hakem kurulu, ilk toplantıda bir asbaşkan ve bir sekreter seçer. İl temsilcisi veya 

kurul asbaşkanı, il hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.  

6) Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde 

başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar, Karar Defteri’ne yazılır ve katılan 

üyelerce imzalanır. 

 

İl hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar 

MADDE 12- (1) İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 

a)Uluslararası veya ulusal hakem olmak, yeterli sayıda uluslararası veya ulusal hakem 

bulunmayan illerde il hakemi olmak,  

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c)Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl 

içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış 

olmak. 

 

İl hakem kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 13- (1)  İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a)Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak, 

b)Hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 

c)Merkez Hakem Kurulunun izni ile hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek,  

geliştirme seminerleri açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak, teorik ve uygulamalı 

çalışmalar düzenlemek,  

ç)Hakem sicil dosyaları oluşturmak,  
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d)Hakemlere ait bilgi formunun (EK-1) bir suretini Merkez Hakem Kuruluna 

göndermek, 

e)Her yıl 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında seminer düzenlemek, seminere katılan 

hakemlerin vize ücretlerini yatırdıklarını gösteren banka dekontlarını toplayarak Merkez 

Hakem Kuruluna bildirmek ve müsabakalara davet edilecek hakemlerin listesini buna göre 

yapmak,            

f)Merkez Hakem Kurulunca yetki verildiği takdirde; Federasyon tarafından 

düzenlenen yarışmaların hakemleri ile toplantı yaparak yerel ve deplasman hakem görevlerini 

belirlemek, yapılacak yarışmaya ait teknik toplantıya başhakem ve liderlerin katılımını 

sağlamak, 

g)İhtilaflı yarışmaların teknik sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, bu 

kararlara itiraz halinde kesin sonuca bağlanmak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek, 

ğ)Yarışmalarda hakemlerin bu Talimat’ta belirtilen yazlık ve kışlık giysilerin 

kullanılmasını sağlamak, hakemlerin kıyafetlerinin uygunluğunu denetlemek,  

h)Hakemlik hizmetlerinden geçici veya sürekli men’i icap ettiren hallerde, sebebini 

ilgili hakeme yazılı olarak bildirmek, hakemin 7 (yedi) iş günü içerisinde yapacağı itirazı 

kurulun düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna 

göndermek, 

ı)Yarışma sırasında hatalı görülen hakem veya hakemleri sözlü olarak uyarmak, 

tekrarı halinde yazılı olarak dikkatini çekmek, hatalı davranışında ısrar etmesi halinde il ceza 

kuruluna sevk ederek, konuyu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek, 

i)İl hakem kurulunun kendi içinde IAAF kurallarının uygulanması konularında ihtilafa 

düşmesi halinde,  Merkez Hakem Kurulundan ihtilaf konusu olan maddeler hakkında görüş 

istemek,   

j)İl hakemliğinden ulusal hakemliğe, ulusal hakemlikten uluslararası hakemliğe terfi 

edecekleri belirleyerek, terfi sınavı yapılmasını Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek.  

 

İl hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi 

MADDE 14- (1) İl hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer; 

a)İstifa etmesi, 

b)Mazeretsiz bir yıl içerisinde üç toplantıya katılmaması, 

c)Üye olma şartlarından birini kaybetmesi, 

ç)Bu Talimat gereği veya Merkez Hakem Kurulunca alınan kararlara aykırı hareket 

ettiğinin tespit edilmesi, 

 Şartlarından birinin gerçekleşmesi halinde, il temsilcisi ile il müdürünün gerekçeli 

teklifi ve il başkanının onayı ile il hakem kurulu üyeliği sona erdirilir.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemler 

 

Hakemlik kademe ve dereceleri 

MADDE 15-  (1) Hakemlik kademe ve dereceleri şunlardır;  

a)İl hakemi, 

b)Ulusal hakem, 

c)Uluslararası Hakem. 
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İl hakemi 

MADDE 16- 1) Merkez Hakem Kurulunca açılan kurslarda; yazılı, sözlü ve 

uygulamalı sınavlarda,  100 üzerinden ortalama 80 puan alarak başarılı olanlar, atletizm il 

hakemi olurlar.  

2)Hakemler saha denemelerine tabi tutulur. İl hakemlik süresi beş yıldır.  Bu süre, 

hakemliğin Merkez Hakem Kurulunca karara bağlanma tarihinde başlar.  

3)İl hakemleri, il hakem kurulu veya Merkez Hakem Kurulunca görevlendirildikleri 

takdirde illerdeki her türlü yarışmada hakemlik yapar. Bulunduğu hakemlik kategorisinde en 

az beş yıl faal hakemlik yapan ve terfi sınavına gireceği yıl faal hakem olan terfi sınavına 

girmeyi hak kazanır. Başarılı olan il hakemleri, bulundukları ilin il hakem kurulu tarafından, 

aşağıdaki belgelerle birlikte ulusal hakemliğe terfi teklifleri Merkez Hakem Kuruluna yapılır;  

 a) İl hakem kurulu karar fotokopisi, 

 b) 4x6 vesikalık fotoğraf  (4 adet) 

 c) Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. kimlik numaralı), 

            ç) Hakem Bilgi Formu (EK 1) 

 

Ulusal hakem 

MADDE 17- (1) Merkez Hakem Kurulunca terfi teklifleri uygun bulunan il hakemleri, 

sınav komisyonu tarafından yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulur. Sınavlarda 100 

üzerinden ortalama en az 85 puan alanlara ulusal hakem lisansı verilir.  

2) Ulusal hakemler; tüm atletizm yarışmalarında hakemlik veya liderlik yapar. 

MHK’ca görev verilmesi durumunda Başhakemlik görevi de yapabilir. Bulunduğu hakemlik 

kategorisinde en az beş yıl faal hakemlik yapan ve terfi sınavına gireceği yıl faal hakem olan 

terfi sınavına girmeyi hak kazanır. Bulundukları ilin il hakem kurulu tarafından, aşağıdaki 

belgelerle birlikte uluslararası hakemliğe terfi teklifleri Merkez Hakem Kuruluna yapılır;   

a) İl hakem kurulu karar fotokopisi, 

 b) 4x6 vesikalık fotoğraf  (4 adet)  

 c) Nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. kimlik numaralı), 

            ç) Hakem Bilgi Formu (EK1) 

             

Uluslararası hakem  

MADDE 18- 1) Merkez Hakem Kurulunca terfi teklifleri uygun bulunan ulusal 

hakemler, yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınavlarda 100 üzerinden 

ortalama en az 90 puan alanlara uluslararası hakem lisansı verilir.     

2)Uluslararası hakem; atletizmin bütün branşlarında başhakemlik, liderlik ve diğer 

hakemlik görevi yaparlar. Merkez Hakem Kurulu üyesi bulunmadığı zamanlarda jüri üyeliği 

görevini de üstlenebilirler.  

3)Yurt dışında yapılan uluslararası yarışmalar için, uluslararası hakemler içerisinden 

en yüksek derecede yabancı dil bildiğini belgeleyenlerden uygun olanlar görevlendirilir.  

 

Hakem olacaklarda aranan şartlar 

MADDE 19- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; 

a)T.C. Vatandaşı olmak,  

b)En az lise ve dengi okul mezunu olmak,  

c)18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak, 

ç)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek, 

d)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, 

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya 
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şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi 

ihale ve satın almalara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil 

edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak, 

e)Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı’na göre altı aydan fazla veya son üç yıl 

içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış 

olmak, 

f)Açılacak hakem kursunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı 

olmak.  

g)Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu’nca belirlenen kurs katılım ücretini 

Federasyon hesabına yatırdığını gösterir banka dekontu ibraz etmek.  

 

Hakem kursları 

MADDE 20- 1) İllerde açılacak hakem yetiştirme kurslarını ve seminerlerini Merkez 

Hakem Kurulu üyeleri ve hakem eğitmenleri verir. 

2) İllerde açılacak hakem kursları ile hakem terfi seminer ve sınavlarının eğitmen 

ücretleri Federasyon tarafından ödenir.   

3) Hakem Kurslarına müracaat edecek hakem adayının; 

a)Kursun yapılacağı il müdürlüğüne dilekçe, 

b)Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

c)4 Adet Vesikalık resim (fotokopi olmayacak), 

ç)Adli sicil kaydı, (Devlet Memuru ve Üniversite Öğrencisi olduğunu belgeleyenler 

hariç) 

d)Sağlık raporu, 

e)Öğrenim belgesi fotokopisi, 

f)Federasyonca belirlenen kurs katılım ücreti dekontu, 

g)Mavi renkli plastik dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı gerekmektedir. 

  

Terfi için sınav komisyonlarının oluşturulması 

MADDE 21- (1) Sınav komisyonunu, Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilen 

Kurul Üyesi belirler. Komisyon, aşağıdaki üyelerden en az 2 kişiden oluşur: 

a)Merkez Hakem Kurulundan en az 1 üye, 

b)İl müdürlüğü spor şube müdürü, 

c)İl temsilcisi,  

ç)Uluslararası hakem.  

 

Hakem lisansının verilmesi ve vizesi 

MADDE 22- 1) Hakemlik kurslarını başarı ile bitirenlere Merkez Hakem Kurulunca 

İl Hakemliği Lisansı verilir.  

2)Tüm illerde yıllık hakem seminerleri 1 Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında yapılır.  

3)Seminere katılan il, ulusal ve uluslararası hakemlerin hakem kategori ve sicil 

numaraları belirtilerek vize edilmek üzere il hakem kurulunca Merkez Hakem Kuruluna 

gönderilir. Hakemlerin yıllık vize ücretleri tek tek veya toplu olarak Federasyon hesabına 

yatırılır. 

4)Atletizm de faal sporcu olan hakemlere, bulundukları ilin il müdürlüklerine faal 

sporculuğu bıraktıklarına dair dilekçe verdikleri takdirde görev verilir.  Ancak, görev alan 

hakem atletizm sporuna dönerek bir yarışmaya katılırsa, yarışma tarihinden 6 ay geçmeden bir 

daha hakemlik yapamaz. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlerin Görevleri 

 

Hakemlerin görevlendirilmesi 

  MADDE 23-  (1) Federasyonca organize edilen resmi veya özel yarışmalar, yabancı 

takımlarla yapılacak resmi ve özel yarışmalar ile dış ülkelerde yapılacak resmi ve özel 

yarışmalara katılacak hakemleri Merkez Hakem Kurulu belirler. 

2)Atletizm Federasyonu faaliyet programında yer alan resmi ve özel yarışmaların 

hakemleri Merkez Hakem Kurulu veya yetki verildiğinde il hakem kurulunca belirlenir.  

3)İllerin faaliyet programında yer alan müsabakaların hakemleri ise il hakem kurulu 

tarafından belirlenerek görevlendirilir.             

4)İllerde yapılacak kros yarışmaları en az 40 hakemle, pist yarışmaları en az 60 

hakemle yapılır.             

5)Uluslararası yarışmalar ile Süper Lig ve Lig kros yarışmaları ve pist yarışmalarının 

hakem sayıları yarışmanın özelliklerine göre Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.   

6)Hakem görevlendirmelerinde il hakem kurulları Merkez Hakem Kuruluna karşı 

sorumludur.  

7)Federasyon yarışmalarında görevlendirilen yerel hakem listeleri Merkez Hakem 

Kuruluna gönderilir.  

8)Merkez Hakem Kurulunca veya yetki verilmesi halinde il hakem kurullarınca 

kendilerine deplasman görevi tebliğ edilen faal hakemler, bildirilecek zamanda yarışma 

mahallinde hazır bulunarak, yapılacak yarışma ile ilgili hakem bilgilendirme toplantısına yerel 

hakemlerle birlikte katılırlar. 

9)Kendilerine görev verilen hakemler,  görev yerleri ile ilgili hazırlıkları kontrol eder, 

varsa eksiklerin giderilmesi için ilgili lider ve başhakem aracılığı ile yarışma direktörlüğüne 

bilgi verilmesini sağlarlar.      

 

Yurt dışında ikamet eden hakemlerin görevlendirilmesi  

MADDE 24- 1)Federasyonca verilmiş hakemlik lisansına sahip olan ve çeşitli 

nedenlerle yurt dışında ikamet eden hakemler Federasyondan izin almak kaydıyla 

bulundukları ülkede hakemlik yapabilirler. 

2)Yabancı ülke federasyonundan hakem lisansı alan Türk vatandaşlarının lisanlarının 

denkliği yapıldıktan sonra Türkiye’de hakemlik yapmalarına müsaade edilir.  

 

Yabancı uyruklu hakemlerin görevlendirilmesi  

MADDE 25- (1)Yabancı ülke federasyonundan hakem lisansı alan yabancı uyruklu 

hakemler; kendi federasyonlarından izin almak koşulu ile Merkez Hakem Kurulu tarafından 

hakemlik belgelerinin denkliği yapılarak lisans verilir ve hakemlik yapmasına müsaade edilir. 

Ancak yabancı uyruklu hakemlerin Federasyonca hakem olarak görevlendirilebilmesi için 

Emniyet makamlarından daimi ikamet tezkeresi almaları zorunludur. 

   

Hakemlerin yarışma öncesi görevleri 

MADDE 26- (1) Merkez Hakem Kurulunun yarışma öncesi görevleri şunlardır;  

a)Yarışma öncesinde görev yapacak hakemleri seçmek, 

b)Görev dağılımını yapmak,  

c)Hakemlerin görevleri ile ilgili konuları içeren seminer vermek, 

ç)Hakemlere uygun koşulları sağlamak. (Yarışma alanında dinlenme yeri, yarışma 

bittikten sonra toplanma ve dinlenme yeri belirlemek.)  
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2) Yarışma sekretaryası hakemleri, yapılacak yarışmalar ile ilgili yarışma öncesi teknik 

toplantıda takım ve sporcu kayıt işlemleri ve start listelerinin hazırlanması ile görevlidirler. 

3) Teknik direktörün yarışma öncesi görevleri şunlardır;  

a)Sektörlerde kullanılacak malzemelerin listesini yapar, malzemeler kontrol edildikten 

sonra yarışma mahalline çıkarılmasını sağlayarak sektörü yarışmaya hazır hale getirir, 

b)Sektörlerin hazırlanıp hazırlanmadığını, yarışma aletlerinin ölçülere uygun olup 

olmadığını kontrol eder.  

4) Başhakemin yarışma öncesi görevleri şunlardır; 

a)Malzemeler sektörlerine yerleştirildikten sonra teknik ekibin dışında, gerekli tüm 

malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol eder. (Kullanılan tüm malzemeler, elektronik 

malzemeler de dâhil, IAAF sertifikalı olmalıdır.) 

b)Pist ve saha yarışlarının başhakemleri, yarışlardaki hakemlik işlerini koordine eder. 

Yarışmalarla ilgili tüm start ve sonuç listeleri kontrol eder. Doğabilecek itirazların önlenmesi 

için tedbir alır.   

4)Liderlerin yarışma öncesi görevleri şunlardır; 

a)Sektörlerde görevli hakemlerin yerlerini belirler, 

b)Görevli bulunduğu sektörde yapılacak yarışla ilgili bilgileri alır. 

5) Hakemlerin yarışma öncesi görevleri şunlardır; 

a)Merkez Hakem Kurulunun ve il hakem kurulunun önceden yapacağı seminere 

katılarak yarışmadaki görevini tebellüğ ederler,  

b)Kuralların uygulanmasında liderlere yardımcı olurlar.   

6) Çağrı odası (kontrol) başhakeminin görevleri şunlardır; 

a)Kontrol hakemleri ve görevlilerin sayısını önceden belirler ve görev bölümünü 

yapar, 

b)Kontrol odası ve yeterli sayıda kontrol kabinini kontrol eder, 

c)Bu kontrol kabinlerinde aynı anda kaç sporcu veya takımın alınacağını önceden 

belirler, 

ç)Gerekirse yedek kabinler oluşturulmasını sağlar, 

d)Yarışma programına göre atletlerin kontrol odasına giriş saati ve yerini belirler, 

e)Atletlerin ısınma yerlerini kontrol eder çağrı odası ile ilgili, TV Monitörleri, masa, 

sandalye, emanet torbaları veya çantaları ile su meyve vb. alet ve malzemeleri kontrol eder, 

f)Yarışma alanına girmemesi gereken sporculara ait malzemelerin koyulacağı yer ve 

emanet dolapları, Emanet Tutanakları, kalem ve benzeri malzemeleri temin eder,   

g)Çağrı Odası’na hangi grupların hangi saatte gireceklerini gösteren bir skorbordun 

ve/veya koşular, atmalar ve atlamalar branşları için farklı renklerde ilan panolarının uygun 

yerlere konulduğunu kontrol eder.  

7) Fotofiniş ve starter hakemleri yarışma öncesi yapılacak yarışmalar ile ilgili kamera, 

bilgisayar, fotofiniş sistemi, skorbord, çıkış takozları, kulvar küpleri, rüzgar ölçer, kablolu 

veya kablosuz sistem kurulumu, tabanca veya onaylanmış olan start verme cihazı, yedek 

göğüs ve bacak numaraları ve diğer ekipmanı hazırlar. 

8) Elektronik ölçüm hakemleri yarışma öncesi yapılacak yarışmalar ile ilgili optik 

ölçüm aletlerinin ayarlarını yapar, uygunluk tutanaklarını hazırlar ve aletleri kullanıma hazır 

hale getirir. 

Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri                          

MADDE 27- (1) Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yerine 

getirir. IAAF kurallarına ve Federasyon’un kural, usul ve esaslarına göre yarışmaları 

yönetirler.  
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2) Yarışmalarla ilgili her konudaki belge ve dokümanları yetki ve sorumluluk sınırları 

içerisinde hazırlayıp imzalayarak başhakem kanalı ile yarışma direktörlüğüne ulaşmasını 

sağlarlar.  

3) Yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek sporculara her bakımdan örnek 

olurlar. Organizasyonlarda sporcu, çalıştırıcı ve idarecilerle olumsuz diyaloga girmezler. 

4) Görevi biten hakemler, yarışma direktörünün belirleyeceği yerde yeni görevler 

almak üzere beklerler, yarışma alanını müsabakalar bitimine kadar terk edemezler. 

 

Hakemlerin yarışma sonrası görevleri 

MADDE 28- (1)Yarışma direktörü, hakemlerle toplantı yaparak yarışmalar esnasında 

karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirme yapar.  

2) Sektör hakemleri, lider hakemler, başhakemler, yarışma direktörü ve jüri tarafından 

kararlaştırılmış ve hala çözülmemiş konular varsa, tutulacak rapor ve alınmış kararlar bir 

dosya halinde, nihai karar alınmak üzere tüm müsabaka evrakları ile birlikte yarışmanın 

Federasyon temsilcisine imza karşılığı teslim edilir.  

3) Federasyon temsilcisi hazırlayacağı kendi raporu ile dosyayı Federasyon 

Başkanlığı’na teslim eder.   

 

Hakemlerin IAAF’ın kurs, seminerine katılması 

MADDE 29- (1) Atletizm il hakemi, ulusal ve uluslararası hakemlerin yarışma 

deneyimlerini artırmak, uluslararası hakemlik sınavlarına hazırlık amacıyla iyi derecede 

yabancı dil bilen hakemlere kurs ve seminerler düzenlenerek, IAAF tarafından açılacak 

uluslararası hakemlik sınavlarına katılmaları sağlanır.  

 

Raporlara dayanılarak hakemler hakkında alınacak kararlar 

MADDE 30-  (1) Yarışma sonrası denetleyiciler tarafından verilen hakem raporları ile 

il hakem kurullarınca verilen hakem raporları doğrultusunda, gerekli kararları almaya ve 

gereğini yapmaya Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. 

 

Hakemlerin lisanslarının vize edilmemesi ve itiraz süresi 

MADDE 31-(1) Hakemlikte yaş sınırı yoktur. Ancak 65 yaş ve üzerindeki hakemler 2 

yılda bir sağlık kurulu raporu ile görev alabilirler. 

2) IAAF yarışma kurallarını uygulanmasında yetersiz kalan, yarışmalarda 

görevlendirildiği halde mazeretsiz sezon içinde üç kez göreve gelmeyen, düzenlenen 

seminerlere katılmayan hakemlere, o sezon içinde hakemlik görevi verilmez. 

3) Herhangi bir nedenle lisansları vize edilmeyen (faal hakem listelerinde 

belirtilmeyen) hakemler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde 

yazılı olarak itiraz edebilirler.  İtirazlar Merkez Hakem Kurulu tarafından bir ay içerisinde 

incelenerek kesin karara bağlanır. 

4) Hakemler, Federasyona ve Merkez Hakem Kuruluna her türlü müracaatlarını bağlı 

bulundukları il müdürlükleri kanalı ile yaparlar. Doğrudan yapılan başvurular için herhangi 

bir işlem yapılmaz. 

 

Hakemlik görevine ara verilmesi              

MADDE 32- (1)  Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen 

hakemler, il müdürlüğü kanalı ile Merkez Hakem Kuruluna yazılı olarak müracaat ederler. 

2) Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen kararlar ilgililerin sicil dosyasına işlenir.  
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3) Sağlık nedeniyle hakemlik görevi yapamayacak durumda olanlar, bu sürede ara 

vermiş sayılmaz. Ancak, bu durumdaki hakemler alacakları sağlık raporunu Merkez Hakem 

Kuruluna iletir.  

 

Hakemlik lisansının iptali 

MADDE 33-  (1) Hakemlik lisanslarını vermek ve iptal etmek yetkisi, Merkez Hakem 

Kuruluna aittir. Hakemlik lisansı, il hakem kurulunun teklifi ile aşağıdaki hallerde iptal edilir; 

a)İstifa etmek, 

b)Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,  

c)Tarafsızlığı zedelemesi, taraflardan maddi çıkar sağladığının ve sonucu etkileyecek 

kararlar verdiğinin Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunca tespit edilmesi, 

ç)Yapılan yarışmalarda IAAF yarışma kurallarını uygulamakta yetersiz kaldığının 

Merkez Hakem Kurulunca tespiti ve Yönetim Kurulunca karar verilmesi,  

d)Sporcular,  yöneticiler, teşkilat ve hakemler aleyhinde yazılı ve sözlü gerçek dışı ve 

izinsiz beyanat vererek,  hakemliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğunun Türkiye 

Atletizm Federasyonu Ceza Kurulunca tespit edilmesi,  

e)Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulu tarafından verilen hakemlik görevlerini 

yapmamak, yurtdışında resmi görevlerde bulunanlar hariç olmak üzere yıllık gelişim 

seminerlerine üç yıldan fazla katılmamak,  

f)Federasyon’dan veya il müdürlüğünden izin almadan yapılan atletizm yarışmalarında 

görev aldığının tespit edilmesi.    

2) Bu Madde kapsamında lisans iptali için, Merkez Hakem Kurulu kararının 

Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanması gerekir.   

 

Hakemlikten istifa 

  MADDE 34- (1) Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçeyle il müdürlüğü 

kanalı ile il hakem kuruluna bildirirler. İl hakem kurulu bu dilekçeyi hakemin sicil dosyasına 

işlenmek üzere, Merkez Hakem Kuruluna iletir. 

2) Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamaz. 

Bu hakemlere tekrar görev verilebilmesi için, illerinde açılacak olan ilk hakem seminerine 

katılmaları şarttır.  

3) İstifanın tekrarı halinde ise Merkez Hakem Kurulu kararı ve Federasyon Yönetim 

Kurulu onayı ile lisansı kesin olarak iptal edilir.  

 

Hakemlerin ceza kurullarına sevki 

MADDE 35- 1) Hakemlere verilecek cezalar, Atletizm Federasyonu Ceza Talimatı 

hükümlerine göre Federasyon Ceza Kurulunca belirlenir.  

2) Federasyon faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetlerde IAAF yarışma 

kurallarını hatalı tatbik eden,  spor ahlakı veya disiplinine aykırı hareket eden hakemlerin 

Federasyon Ceza Kurulu’na sevk edilmelerine Merkez Hakem Kurulu karar verir.  

3) Federasyonun faaliyet programında yer almayan gençlik ve spor il müdürlüklerince 

düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde IAAF yarışma kurallarını hatalı tatbik eden, spor ahlakı 

veya disiplinine aykırı hareket eden hakemlerin, il ceza kuruluna sevk edilmelerine il hakem 

kurulu tarafından karar verilir. İl ceza kuruluna sevk edilen hakemler Merkez Hakem 

Kuruluna bildirir. 

4) Federasyon Ceza Kurulu kararlarına karşı 28/5/2004 tarihli ve  25475 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim  Kurulu Yönetmeliği 

hükümlerine göre yazılı bildirim tarihinden itibaren on gün içerisinde Tahkim Kuruluna,  il 

ceza kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî 
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Gazete'de  yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza 

Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Genel Müdürlük Ceza Kuruluna itiraz edilebilir. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Hakemlerin ve Organizasyonun Denetimi 

 

Hakemlerin denetimi 

MADDE 36- 1) Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görevli hakemlerin denetimi 

Merkez Hakem Kurulu tarafından atanan hakem denetleyicisi tarafından yapılır.  

2) İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmalarda görevli hakemlerin denetimi il 

temsilcisinin atayacağı hakem denetleyicisi tarafından yapılır. 

 

Hakem denetleyicisinde aranan nitelikler 

MADDE 37- 1) Hakem denetleyicisi Merkez Hakem Kurulu tarafından açılan hakem 

denetleyicisi seminerini başarı ile bitiren uluslararası hakemler arasından atanır. Hakem 

denetleyicisi Merkez Hakem Kurulunu temsil eder.  

2) Hakem denetleyicisinde aşağıdaki şartlar aranır;  

a)En az lise mezunu olmak, 

b)Uluslararası hakem olmak. 

 

Hakem denetleyicisinin atanması,  görev ve yetkileri 

MADDE 38- 1) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışmalarda hakem 

denetleyicisi, Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilir.   

2) Atletizm il temsilcileri illerinde yapılan yarışmalarda hakem denetleyicisini il 

hakem kurulu üyeleri arasından belirler. 

3) Hakem denetleyicisinin görev süresi müsabaka başlamasından bir saat önce başlar, 

müsabakayı yöneten hakemler sahayı terk edinceye kadar devam eder. 

4) Hakem denetleyicileri yarışmanın bitiminden itibaren EK 2’deki raporu tanzim 

ederek, il yarışmalarında yarışma bitiminde il temsilciliğine, federasyon yarışmalarında ise üç 

gün içinde Merkez Hakem Kuruluna gönderir veya elden teslim eder.  

5) Hakem denetleyicileri yarışma sırasında hakemlere herhangi bir şekilde karışamaz, 

müdahale edemez ve tartışamazlar. 

   

Organizasyon denetleyicisinde aranan nitelikler 

MADDE 39- (1) Organizasyon denetleyicisinde aşağıdaki şartlar aranır;  

a)En az lise mezunu olmak, 

b)Uluslararası hakem olmak. 

2) Organizasyon denetleyicisi Merkez Hakem Kurulunca açılan organizasyon 

denetleyicisi seminerini başarı ile bitiren uluslararası hakemler arasından atanır, organizasyon 

denetleyicisi Merkez Hakem Kurulunu temsil eder.  

 

Organizasyon denetleyicisinin atanması,  görev ve yetkileri 

  MADDE 40- 1)  Federasyonun faaliyet programında yer alan yarışmalarda,  

organizasyon denetleyicisi Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilir. 

2) İl müdürlüklerinin faaliyet programında yer alan yarışmalarda organizasyon 

denetleyicisi il temsilcileri tarafından il hakem kurulu üyeleri arasından belirlenir. 

3) Organizasyon denetleyicisinin görev süresi müsabaka başlamasından bir gün önce 

başlar, müsabakayı yöneten hakemler sahayı terk edinceye kadar devam eder. 
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4) Organizasyon denetleyicisi EK 3’deki raporu tanzim ederek il yarışmalarında 

yarışma bitiminde il temsilciliğine teslim eder, Federasyon yarışmalarında ise üç gün içinde 

Merkez Hakem Kuruluna gönderir veya elden teslim eder.  

5) Organizasyon denetleyicileri yarışma sırasında yarışmayı organize edenlere 

herhangi bir şekilde karışamaz, müdahale edemez ve tartışamazlar. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hakem kıyafetleri 

MADDE 41- 1) Hakem kıyafetleri Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir.  

Belirlenmediği takdirde yaz ve kış için aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 

a) Yaz uygulaması; 

1) Erkekler; Gri pantolon veya gri şort, kısa kollu beyaz gömlek veya beyaz tişört, siyah 

ayakkabı ve siyah kemer.  

2) Bayanlar;  Gri etek veya gri pantolon veya gri şort, beyaz gömlek veya bluz, beyaz 

tişört, topuksuz siyah ayakkabı ve siyah kemer.  

b) Kış uygulaması; 

1) Erkekler; Lacivert pantolon, beyaz gömlek, lacivert kravat ve lacivert ceket, siyah 

ayakkabı ve siyah kemer (Takım elbise üzerine palto, mont veya yağmurluk giyilebilir). 

2) Bayanlar; Lacivert etek veya lacivert pantolon, beyaz gömlek, lacivert kravat veya bluz, 

lacivert ceket (Takım elbise üzerine palto, mont veya yağmurluk giyilebilir). 

3) Bu kıyafetlerin dışında, Merkez Hakem Kurulunca uygun görülmesi halinde, resmi, özel 

ve uluslararası yarışmalarda sponsor firmalarca mevsime uygun yapılacak hakem kıyafetleri 

giyilebilir. 

4) Hakemler yarışma sırasında, sınıflarına göre hakem lisanslarını yakalarına veya 

boyunlarına takmak zorundadırlar.  

5) Starterler ve yardımcıları yazın kırmızı gömlek giyer ve kırmızı şapka takarlar. Kışın ise 

kırmızı kolluk ve kırmızı şapka takarlar.  

 

Hakem ücretleri 

MADDE 42- 1) Federasyonunun faaliyet programında yer alan müsabakalarda görev 

alan hakemlerin hakemlik ücretleri Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun 

onayı ile belirlenir.  

2)Hakem denetleyicileri ve organizasyon denetleyicileri hakem ücreti alır. 

3)Federasyon faaliyet programında yer almayan özel organizasyonlarda 

görevlendirilecek her kategorideki hakemlere ödenecek ücretler, müsabakayı düzenleyen 

kulüp veya organizatör tarafından karşılanır. Bu ücretler, resmi müsabakalar için 

Federasyonca belirlenen ücretlerin altında olamaz.  

4)İl müdürlükleri tarafından organize edilen resmi yarışmaların ücretleri ise GSGM 

tarafından belirlenmiş esaslara göre ödenir.   

 

GEÇİCİ MADDE 1- 1) Bu Talimattan önce kazanılmış haklar saklıdır.  

2) Bu Talimatın yayım tarihinde,  28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan Atletizm Hakem Yönetmeliği'ne göre Aday Hakemlik kategorisinde yer alan 

hakemler, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın il hakemliğine terfi ederler ve yeni 

lisansları Merkez Hakem Kurulu tarafından tanzim edilir. 

3) Bu Talimatın yayım tarihinde,  28/5/2004 tarihli ve 25475 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Atletizm Hakem Yönetmeliği çerçevesinde herhangi bir branşta ulusal ya da 
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uluslararası hakem lisansına sahip hakemler, işbu Talimat ile kendi hakemlik kademelerinde 

belirlenen tüm görevleri yaparlar.  

 

Yürürlük 

MADDE 43- Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün ve Federasyonun 

resmi internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 44- Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 

 


