TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU
HAKEM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç,Kapsam,Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde -1 (1) Bu talimatın amacı ; Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev yapacak
gözlemci ve hakemlerin görev ,yetki ,sorumlulukları ile hakemlerin sınıflandırmasında
uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde – 2 (1) Bu talimat ;Hakem yetiştirme kursları, Merkez ve İl Hakem kurullarının
oluşumunu, görev ve sorumluluklarını ,çalışma esaslarını, sınıflandırılmasını, disiplin
kurallarını, kurs ve seminerlerde uygulanacak hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde – 3 (1) Bu talimat ,02.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Federasyon Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde – 4 (1) Bu talimatta geçen;
a)Federasyon
:Türkiye Dağcılık Federasyonunu,
b)Federasyon Başkanı
:Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanını,
c)Yönetim Kurulu
:Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ç)Ana Statü
:Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsünü,
d)Disiplin ve Ceza Kurulu :Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin ve Ceza Kurulunu,
e)Merkez Hakem Kurulu :Bu talimat hükümlerine göre oluşturulacak Merkez Hakem
Kurulunu,
f)İl Hakem Kurulu
:Bu talimat hükümlerine göre oluşturulacak İl Hakem Kurulunu,
g)İl Temsilcisi
:Tescilli Spor Kulüpleri ve diğer Kuruluşlarla uyumlu
çalışabilecek, Federasyon taşra bağlantısını sağlamak üzere fahri olarak görevlendirilen kişiyi,
ğ)Spor Kulübü
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatına ve Federasyon
Ana Statüsüne göre tescil edilmiş spor kulüplerini,
h) ISMC
: Uluslar arası Dağ Kayağı Komisyonunu,
ı)IFSC
:Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hakem Kurs ve Seminerleri
Hakem Kursuna Katılacaklarda Aranacak Şartlar
Madde – 5 (1) Hakem kursuna katılacak adayda aşağıdaki şartlar aranır.
a)Türk vatandaşı olmak,
b)Milli Sporcular hariç,lise mezunu olmak
c)18 yaşını doldurmuş olmak
ç)Görevi devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel engeli bulunmamak,
d)Federasyon Disiplin ve Ceza talimatı ve sporla ilgili mülga veya yürürlükte bulunan
her türlü ceza yönetmeliğine göre son üç yıl içerisinde bir defada altı aydan fazla
ve/veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
e)Dağcılık , Spor Tırmanış ve Dağ Kayağı sporunu yapmış olmak,
f)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa
uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla;zimmet, ihtilas, irtikap,
ırkçılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet
sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
g)Hakem kursuna başvuruda bulunan adayların fazla olması halinde ,yukarıda
belirtilen şartlara ilaveten Spor Tırmanış branşında Milli olmak, yabancı dil bilmek
(İngilizce,Fransızca,Almanca) ,Üniversitelerin Beden Eğitimi bölümü ve spor eğitimi
veren Yüksek Öğrenim Kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullardan mezun
olmak tercih sebebi olacaktır.
Hakem Kursuna Katılacaklardan İstenecek Belgeler
Madde – 6 (1) Hakem kursuna katılacaklardan istenecek belgeler şunlardır.
a)TC.kimlik fotokopisi,
b)Noter tasdikli diploma sureti,
c)Sağlık raporu,
ç)Sabıka kaydı,
d)Disiplin ve Ceza talimatına göre ceza alıp almadığına dair belge,
e)İkametgah belgesi,
f)5 adet vesikalık fotoğraf,
g)Başvuru dilekçesi,
ğ)Başvuru harcının yatırıldığına dair banka dekontu.
Hakem Sınıflandırması
Madde – 7 (1) Hakem sınıfları şunlardır.
a)Aday Hakem,
b)İl Hakemi,
c)Ulusal Hakem,
ç)Uluslar arası Hakem.
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Kurs Düzenlenmesi
Madde – 8 (1) Hakem yetiştirme kursu Federasyonca düzenlenir.Kursun süresi beş gün olup,
kursiyerlerin bu süre içerisinde devam zorunluluğu vardır.Kurs da yapılacak yazılı ve
uygulamalı sınavda yüz puan üzerinden yetmiş puan alan aday başarılı olmuş sayılır ve bir ay
içerisinde istenilen belgeleri Federasyona gönderen adaya hakem lisansı düzenlenir.Lisans
düzenlenen aday hakem faaliyetlerde görev alabilir.
Hakem Terfilerinin Yapılması
Madde – 9(1) Hakem terfileri Merkez Hakem Kurulunca aşağıda belirtilen şartlara göre
yapılır.
2)Aday Hakemlik süresi iki yıldır.bu süre içerisinde en az üç özel veya resmi yarışmada görev
yapan hakem yarışmadaki performans değerlendirmesine göre İl Hakemliğine terfisi yapılır.
3)İl Hakemliği süresi iki yıldır.İki yıl içerisinde resmi ve özel yarışmalarda toplamda üç
yarışta görev yapan ve yarışmadaki performanslarına göre Ulusal Hakemliğe terfisi yapılır.
4)Ulusal Hakemliğin süresi üç yıldır.Bu süre içerisinde resmi ve özel yarışmada toplamda beş
yarışta görev yapması ve yarışmadaki performansı da dikkate alınarak Merkez Hakem
Kurulunun teklifi ,Yönetim Kurulunun kararı ile Uluslararası Federasyonca açılacak kursa
katılması sağlanır.
5)Uluslararası lisanslar ,Uluslararası Federasyonun ilgili Kurullarınca verilir.
Hakemlerin Görevlendirmesi
Madde – 10 (1) Federasyonca yapılacak veya Federasyonun izniyle düzenlenecek resmi ve
özel tüm yarışmalarda hakem görevlendirmesi Merkez Hakem Kurulunca ,Bölgesel
faaliyetlerde ise İl Hakem Kurulunca görevlendirme yapılır ve Federasyona bildirilir.
Seminer Düzenlenmesi
Madde - 11 (1) Merkez Hakem Kurulunun teklifi,Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak
hakem seminerine katılmak zorunludur.Seminere katılmayan hakemin lisansı vize edilmez ve
o yıl içerisindeki faaliyetlerde görev verilmez.
Lisanın Vize Edilmesi
Madde – 12 (1) Hakem lisansını her yıl Ocak –Şubat ayları içerisinde Federasyona vize
ettirmek zorundadır.Bu süre içerisinde lisansını vize ettirmeyen hakeme o yıl içerisinde görev
verilmez.İki yıl üst üste vize yaptırmayan hakemin lisansı Merkez hakem kurulunun teklifi
doğrultusunda Yönetim Kurulunca iptal edilir.
Kurs ve Vize Ücretleri
Madde – 13 (1) Federasyonca açılacak hakem kursu ve vize işlemlerinde alınacak ücretler
Merkez Hakem Kurulunun teklifi doğrultusunda Yönetim Kurulunca belirlenir.
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Gözlemci
Madde – 14 (1) Gözlemci ,Ulusal ve Bölgesel yarışmalarda görevlendirilen hakem ve diğer
görevlilerin kurallara uygun olarak görevlerini yapıp yapmadıklarını gözler ve izlenimlerini
bir raporla Federasyona bildirir.
2) Gözlemci, görevi süresince organizasyona ve hakemlerin görevine müdahale
edemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakem Kurulları ve Sorumlulukları
Hakem Kurulları
Madde -15 (1) Federasyonda hakem işlemleri aşağıdaki Kurullar tarafından yapılır.
a)Merkez Hakem Kurulu,
b)İl Hakem Kurulu,
c)Gerek görülmesi halinde Merkez Hakem Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulunca
oluşturulacak alt komitelerce.
Merkez Hakem Kurulunun Oluşumu
Madde – 16 (1) Yönetim Kurulunca beş asil ,üç yedek üyeden Merkez Hakem Kurulu
oluşturulur.Federasyon Başkanı Kurulun doğal başkanıdır.Oturumlarda başkanlık edebilir
ancak oy hakkı yoktur.Kurul Üyeleri aralarında bir başkan, as başkan,sekreter ile hakem kayıt
ve sicil işlemlerini yürütmek üzere iki üye seçer.Federasyon Başkanının katılmadığı
toplantılarda ilgili branş dan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi kurula başkanlık yapabilir.
2) Kurul üyeliğini kaybeden üyenin yerine yedek üyelerden Yönetim Kurulunca atama
yapılır.
3) Merkez Hakem Kurulunun görev süresi , Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır.
4)Görev süresi sona ermesine rağmen yeni Merkez Hakem Kurulu teşkil edene kadar kurul
görevine devam eder.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde – 17(1) Merkez Hakem Kurulu, bu talimatın beşinci maddesindeki şartları taşıyan ve
yedinci maddesindeki sınıflardan Ulusal ve Uluslar arası hakemlerden oluşur.Ancak bu
sınıflarda hakem bulunmaması halinde diğer sınıflardan oluşturulur ve ilgili branşın Teknik
Kurulu ile birlikte görevlerini yaparlar.
2) Gerek görülmesi halinde Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem
Kurulunu toplantıya çağırır.Kurul salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğuyla
alınır,oyların eşit olması halinde kurul başkanı oyu yönünde çoğunluk sağlanmış
sayılır.Kararlar deftere yazılır ve üyelerce imzalanır.
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Sorumlulukları
Madde -18 (1) Merkez Hakem Kurulunun görev ve sorumlulukları şunlardır.
a)Uluslararası Federasyonca hakem kurallarında yapılacak değişiklerin tercümesi
yapılarak en kısa sürede hakemlere duyurulmasını sağlamak,
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b)Uluslararası Federasyonca düzenlenecek kurs ve seminere gönderilecek hakemleri
belirlemek,
c)Federasyonca düzenlenecek kurs ve seminerde eğitici olarak görev yapacak
hakemleri belirlemek,
ç)Hakemlerin kayıt, sicil, lisans , vize ve terfi işlemlerini yapmak,
d)Hakemlerin başvuru dilekçelerini incelemek ve gereğini yapmak,
e)Resmi ve özel yarışmalarda hakem görevlendirmelerini yapmak,
f)Talimatlar ve Merkez Hakem Kurulu kararlarına aykırı hareket eden ve suç sayılan
davranışlarda bulunan hakemleri ceza kuruluna sevk etmek için karar almak ve Yönetim
Kuruluna bildirmek,
g)Hakemlerin tarafsızlık içinde yarışma yönetmesini sağlamak,
ğ)Yarışma jürisini oluşturmak,
h)Açılacak kurs ve seminerlerde görev yapmak üzere Yurtdışında eğitici veya
çalıştırıcı getirmesi hususunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,
ı)İl Hakem Kurulunca yapılan hakem terfilerini incelemek ve sonuca bağlamak,
i)İl Hakem Kurulunu denetlemek,
j) İl Hakem Kuruluna karşı yapılacak eylemler hakkındaki itirazları inceler ve karara
bağlar,
k)İl Hakem Kurulundan gelecek kurs ve seminer tekliflerini değerlendirmek ,
l)Hakemlik şartlarını kaybeden ve istifa eden hakemlerin lisanslarını iptal etmek,
m)Geçerli mazereti olmadan iki defa üst üste hakemlik görevini yerine getirmeyen
hakemlere bir daha görev vermemek,
n)Hakemlikle bağdaşmayan davranışlarda buluna,tarafsızlığa aykırı harekette
bulunduğu tespit edilen , gerçek dışı beyanda bulunan , taraflardan menfaat sağlanması
hususlarında işlenen suçun niteliğine ve özelliğine göre Disiplin ve Ceza Kuruluna sevk
edilmeden önce, savunmaları alınır.Savunması kabul edilmeyen hakemlerin disiplin ve Ceza
Kuruluna sevk edilmesi için Yönetim Kuruluna teklif etmek,
o)Federasyon Başkanının vereceği diğer işleri yapmak,
Merkez Hakem Kurulu Üyeliğinin sona Ermesi
Madde – 19 (1) Merkez Hakem Kurulu Üyeliği aşağıdaki şartlarda sona erer.
a)Üyenin ölümü veya istifa etmesi,
b)Mazeretsiz bir yıl içerisinde üç toplantıya katılmaması,
c)Bu talimatın beşinci maddesindeki şartları kaybetmesi,
ç)Bu talimatın onyedinci maddesindeki hükümlere göre hareket etmediğinde,
d)Federasyon Yönetim Kurulunca verilen görevi yapmadığında.
İl Hakem Kurulu
Madde -20 (1) Lisanslı hakem sayısı ondan fazla olan İllerde İl Hakem Kurulunun Kurulması
zorunludur.İl Temsilcisinin teklifi Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü Federasyon
Başkanının onayı ile hakem kurulu oluşturulur.İl Temsilcisi kurulun doğal
başkanıdır.Toplantıya başkanlık eder ancak oy hakkı yoktur.
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2)Hakem sayısı on ile elli arasında olan İllerde üç kişiden ,elliden fazla olan İllerde ise beş
kişiden İl Hakem Kurulu oluşur.Kurul üyeleri kendi aralarından bir as başkan, bir
sekreter,sicil ve kayıt işlemlerini yürütecek üyeleri belirler.
3)İlde Hakem sayısı ondan az ise ,o İl’de hakemlik hizmetleri İl Temsilciliğinin
başkanlığında, İl hakemlerinden oluşacak bir kurul tarafından yürütülür.
4)İl Hakem Kulunun görev süresi ,Merkez Hakem Kurulunun görev süresi kadardır.Kurulun
görev süresi bittiği halde yeni kurul teşkil edene kadar görevine devam eder.
5)İl Temsilcisi veya Kurul as başkanın daveti üzerine salt çoğunlukla toplanılır.Kararlar
çoğunlukla alınır.Oyların eşit olması halinde as başkanın oyu doğrultusunda çoğunluk
sağlanır.Kararlar deftere yazılır ve üyelerce imzalanır.
6)İl Hakem Kurulu üyelerinde bu talimatın beşinci ve yedinci maddesindeki şartlar aranır.
İl Hakem Kurulunun Görev,Yetki ve Sorumlulukları
Madde – 21 (1) İl Hakem Kurulunun görev ,yetki ve sorumlulukları şunlardır.
a)Hakem kursu açılması için Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunmak,
b)Hakemlerin kayıt ve sicillerini tutmak,terfi eden hakemlerle ilgili işlemleri yapmak,
c)Seminer düzenlemek, hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı
eğitimler düzenlemek,
ç)İtilaflı yarışma sonuçlarının ,karara bağlanması için Merkez Hakem Kuruluna
gönderilmesini sağlamak,
d)İldeki resmi ve özel yarışmalarda hakem görevlendirilmesini yapmak,
e)Talimatlara aykırı hareket eden hakemleri Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,
f)İlde yapılacak yarışma sonuçlarını, hakemlerle ilgili düşüncelerini yarışmadan sonra
bir hafta içinde Federasyona göndermek,
g)Merkez Hakem Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak,
ğ)İlde düzenlenecek yarışmalarda jüriyi oluşturmak,
İl Hakem Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi
Madde- 22 (1) İl Hakem Kurulu üyelerinin görevleri aşağıdaki şartlarda sona erer.
a)Üyenin istifa etmesi,
b)Kurulun görev süresinin sona ermesi,
c)Geçerli mazereti olmadan bir yıl içerisinde üç toplantıya katılmamak,
ç)Bu talimarın beşinci ve yedinci maddesindeki şartlardan birini kaybetmesi,
d)Talimatlara ve Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kararlara aykırı hareket
ettiğinin Federasyon Başkanının yazılı kararı ile onaylanması.
Hakemlerin Uyması Gereken Hususlar
Madde – 23 (1) Federasyonda kayıtlı ve lisanslı tüm hakemler , yazılı ve görsel basın ve
yayın organlarında, internet ortamında ve benzeri yayın organlarında Federasyon ve resmi
görevliler hakkında suçlayıcı demeç ve yazı yazamazlar.Yazmaları halinde Yönetim Kurulu
kararı ile lisansları iptal edilir.Bir daha hakemlik yapamazlar.
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2)Merkez Hakem Kurulunca herhangi bir yarışmada görevlendirilen hakem Federasyona
bildirdiği mazereti kabul edilmediği takdirde görevlendirildiği faaliyete gitmek zorundadır.
3)Yıl içinde üst üste iki yarışma görevini kabul etmeyen hakemin lisansı askıya alınır ve bir
sonraki yıl vizesi yapılmaz.
4) Yarışmada görevlendirilen hakem görevini tarafsızlık içerisinde ve kurallara uygun olarak
yapmak zorundadır.
Hakeme Ödenecek Ücret
Madde -24 (1) Yarışmalarda Görevlendirilen Hakemlere bütçe uygulama talimatı kapsamında
Yönetim Kurulunca belirlenen ücret ödenir.
Yurtdışından Alınan Hakemlik Lisanları
Madde – 25 (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Yurtdışında herhangi bir Ülkede açılan
hakem kursunu bitiren ve ilgili Ülke Federasyonundan onaylı hakemlik belgesi almış
olanların denkliği ,Eğitim Kurulu denklik komisyonunca incelenir ve Federasyon Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
Kazanılmış Haklar
Madde – 26 (1) Bu talimattan önce, Federasyonca açılmış hakem kursunda başarılı olan
hakemlerin hakları aynen devam eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Hallerde
Madde – 27 (1) Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulunca belirlenecek
hususlar doğrultusunda işlem yapılır.
Yürürlük
Madde – 28 (1) Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun resmi
Internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde – 29 (1) Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.
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