
2022 YILI FAAL HAKEM LİSTELERİ - YILLIK SEMİNER UYGULAMASI VE HAKEM KURSLARI 

İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER

2022 Yılı Faal Hakem Listeleri Atletizm Hakem Talimatının 13-e maddesi gereğince aşağıda belirtilen 

esaslar dâhilinde yapılacaktır.

1.  İl Temsilcileri Hakem Talimatı gereği 01 Ekim - 30 Kasım 2021 tarihleri arasında, 2022 Yılı Faal 

Hakem Semineri düzenleyecekler ve seminerde MHK tarafından hazırlanarak TAF web sayfasında 

yayınlanan Yıl Sonu Hakem Semineri Sunumunu kullanacaklardır. Seminere katılan tüm hakemler 

vize ücreti dekontunu İl Temsilcisi veya İl Hakem Kurulu'na  teslim edeceklerdir. MHK tüm iller için 

on-line seminer uygulaması yapabileceği gibi seminer sonunda bazı pilot illerde Ölçme 

Değerlendirme Sınavı da yapılacaktır.

2.  Hakemler yukarıda belirtilen tarihler arasında İl Temsilciliklerinin düzenlediği seminere katılacak 

ve aşağıda yazılı olan  Atletizm Federasyonu hesabına; İl Hakemleri 50 TL (Elli TL) Ulusal ve 

Uluslararası Hakemler 100 TL (Yüz TL) vize ücreti yatırılacaklardır. Dekontlar İl Temsilciliği tarafından 

toplu olarak da yatırılabilir.  Vize ücretleri Türkiye Ekonomi Bankası TR09 0003 2000 0000 0088 

2757 73 IBAN numaralı hesaba yatırılacaktır.

3.  İl Hakem Kurulları Seminere katılan ve vize ücretini yatıran hakemlere ait bilgileri 1 Aralık 2021 

günü saat 17:00'e kadar https://forms.gle/L6PJK68kJSxj83UB7 link üzerinden giriş yapacaklardır. 

İl Temsilcileri hakem listesi ve dekontları en geç 20 Aralık 2021 tarihine kadar Gençlik ve Spor İl 

Müdürlükleri tarafından Atletizm Federasyonu İstanbul Şubesi Ataköy Atletizm Salonuna kargo ile 

göndereceklerdir. Federasyona kişisel olarak gönderilen dekontlar dikkate alınmayacaktır.

4.  Talimat gereği Merkez Hakem Kurulunca yayınlanacak olan 2021 Yılı Faal Hakem Listesinde, 

illerinde açılan seminere ve ölçme değerlendirme sınavına katılanlar ile vize ücretini yatıranların 

isimleri yer alacaktır. 

5.  Belirtilen tarihler dışında illerde vize amaçlı seminer açılmayacak, hakemlerin vize ücretini 30 

Kasım 2020 tarihine kadar yatırmamaları halinde kategorilerine göre vize ücretinin üç katını 

yatırarak faal hakem listelerinde yer almaları sağlanacaktır. İl temsilcileri yıllık seminer dışında, telafi 

semineri ve eğitim amaçlı seminerler düzenleyebilir.

6. İl temsilcileri Hakem talimatının 31/1 maddesi gereğince 65 yaş ve üzeri hakemlerin sağlık 

raporlarını MHK'na 20 Aralık 2021 tarihine kadar göndereceklerdir. 65 yaş üzeri ve faal hakem 

listesinde bulunan hakemlere mümkün olduğunca illerinde gözlemci olarak görev verilecektir.

7.  Verilen link üzerinden bilgilerin girişi İl Hakem Kurulları tarafından eksiksiz olarak yapılacaktır.

8.  Yönetim Kurulu kararı gereğince 2021 - 2022 sezonunda açılacak olan Atletizm Hakem Kurs 

ücreti olarak  150TL, Hakem Terfi Sınavı ücreti olarak 50TL, kaybolma veya yıpranma halinde yeni 

Lisans kart basımı için 50TL ücret yukarıda verilen IBAN hesabına yatırılacaktır. Kurs ücretini 

yatırmalarına rağmen yetersiz katılım vb nedenlerle iptal edilen kurslarla ilgili ücretler katılımcıların 

dilekçe ile müracaat etmeleri halinde hesaplarına geri yatırılacaktır. Kurs açılmasına rağmen kursa 

katılmayan ve sınav sonunda başarısız olanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu


