
Futsal Hakem Yönetmeliği 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Futsal branşının özelliklerine uygun olarak, 
yarışmaları yönetecek hakemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
 
Madde 2- Bu Yönetmelik; Görme Engelliler Spor Federasyonun, Gençlik ve Spor il ve 
ilçe Müdürlüklerinin veya Federasyonun izni ile Amatör Kuruluşların düzenleyecekleri 
resmi ve özel yarışmalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözülmesini, Merkez Hakem 
Kurulu ile il ve ilçe Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, 
hakemlerin derece, terfi ve cezalandırılmalarına dair usul ve esasları kapsar. 
 
Dayanak 
Madde 3-Bu yönetmelik; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 
ve Görevleri hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;  
Genel Müdürlük        : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,  
Genel Müdür             : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 
Federasyon            : Görme Engelliler Spor Federasyonunu Başkanlığını, 
Federasyon Başkanı : Görme Engelliler Spor Federasyonunu Başkanını, 
İl Başkanlığı            : Gençlik ve Spor İl Başkanlığını, 
İl Başkanı               : Gençlik ve Spor İl Başkanını, 
İl Müdürlüğü           : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
İl Müdürü               : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 
İl Temsilcisi            : Görme Engelliler Spor Federasyonunu İl Temsilcisini, 
İBSA                     : Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonunu ifade eder. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hakem Kurulları 

 
 
Madde 5- Hakem kurulları; Merkezde, Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem 
kurullarından oluşur. 
 

 
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu   
Madde 6- Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının teklifi ve yönetim 
kurulunun kararı ile oluşur. Kurul Başkan hariç 4 üyeden oluşur. 
 Kurul işlerini yürütmek üzere bir As başkan ve sekreter seçerler. Başkanın 
bulunmadığı zamanlarda kurul toplantılarına As başkan başkanlık eder.  
 



 
Merkez Hakem Kurulu’nun görev süresi 
Madde 7 — Merkez Hakem Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görev 
süresi ile sınırlıdır. Federasyon Başkanının herhangi bir nedenle bu görevden 
ayrılması halinde Merkez Hakem Kurulunun görev süresi de kendiliğinden sona erer. 
Ancak, yeni kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini sürdürür.  Kurul üyelerinin 
görev süresi aşağıda belirtilen durumlarda sona erer; 
 

Kurul üyelerinden herhangi birinin; 
 a) Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulunun üye tam sayısının 2/3 
oyu, 
 b) Üyenin istifa etmesi, 
 
Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aranacak şartlar 
Madde 8: Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 
a) T. C. vatandaşı olmak, 
b) 30 yaşından küçük olmamak 
c) Yüksek okul mezunu olmak ( bu talimatın yayımından önce MHK üyeliği ve Uluslar 
arası hakemlik yapanlarda bu koşul aranmaz) 
d) Trafik suçları hariç altı ay veya daha fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı 
hapis  cezalarıyla hükümlü bulunmamak, 
e) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, 
Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam 3 (üç) aydan 
fazla cezalandırılmamış olmak, 
f) En az beş yıl süreyle faal Futsal hakemliği yapmış olmak, ya da halen Faal hakem 
olmak  
g) Faal sporcu olmamak,   
h)MHK’ ye atanacak üyelerden en az 1 (bir) üyenin, uluslararası hakem lisansına 
sahip olması zorunludur, Ancak bu sınıfta hakem bulunmaması halinde ulusal 
ve/veya İl hakemi olmak 
Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınışı 
Madde 9- Federasyon Başkanı veya merkez hakem kurulu başkanı Merkez Hakem 
Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Başkanın daveti üzerine çoğunlukla 
toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın bulunduğu 
tarafın kararı kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce 
imzalanır. Başkan gerekli gördüğü toplantılara Federasyon Genel Sekreterinin de 
katılmasını sağlar. 
 
Merkez Hakem Kurulu’nun görev, yetki ve Sorumlulukları 
Madde 10 — Merkez Hakem Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır; 
 

 MHK Başkanı ilk toplantıda üyeler arasından bir Başkan Yardımcısı ve bir 
Genel Sekreter ataması yapar. 

Ayrıca üyeler arasında 
a) Eğitim, 
b) Atama, 
c) Sosyal İşler, 
d) Uluslararası İlişkiler, konularından sorumlu ve yetkili olacakların görev bölümünü 
yapar. Üyeler faaliyetlerinden dolayı Kurul Başkanı’na karşı sorumludurlar. MHK 



Başkanı gerekli gördüğü durumlarda üyeler arasında görev değişikliği yapabilir veya 
ek görevler verebilir. 

 Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir; 
    a) Lig, Kupa ve Yurtiçi Faaliyetleri ile yetki ve sorumluluk alanına giren 
organizasyonlar kapsamında yer alan maçların Hakem, atamalarını yapmak, hakem 
atamaları ile ilgili prensipleri belirlemek. 
     b) Türkiyede organizasyonu yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarının hakem 
organizasyonunu gerektiğinde yapmak 
      c) Atama yetkisi Ulusal Federasyonlara bırakılan uluslar arası müsabakalarda, 
görevlendirilecek hakem veya hakemleri belirlemek 

d) Federasyonun ihtiyacına göre, İllerden gelecek olan kurs tekliflerini 
inceleyerek uygun görülen yer ve tarihlerde, kurs açılmasını Federasyon 
Yönetim Kuruluna önermek, düzenlenecek Hakem kurslarında ve seminerler 
de kurs öğretmenliği ve sınav komisyon üyeliği yapmak ya da kurslarda görev 
yapacak eğitimcileri tespit etmek 

e) Hakemlerin, sorunlarıyla ilgilenmek varsa şikâyetleri incelemek ve 
cevaplandırmak, 

f) Yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak hakemleri uyarmak, 
g) ulusal seminer ve kurslara katılacak hakemleri saptamak ve önermek, 
h) Hakem ile eğitimcilerinin görevlendirme ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 
i) Gözlemci yetiştirmek üzere kurs ve seminer düzenlemek, 
j) Geçerli mazereti olmadan üç defa üst üste hakemlik görevini yerine 

getirmeyen hakemlere bir daha görev vermemek, 
k) Gerekli görülen zamanlarda düzenlenecek geliştirme seminerlerine katılacak 

hakemleri, İl Hakem Kurullarından gelen faal hakem listelerinden de 
yararlanarak belirlemek ve seminerlere davet etmek, 

l) Hakem Bilgi Formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili bilgileri içeren dosya 
tutmak, 

 
    m) Hakem, yetiştirme ve geliştirme programını hazırlamak ve bu yönde çeşitli 
projeleri uygulamaya sokmak, 
    n) Hakemleri ve masa görevlilerini bu yönergenin ilgili maddelerine göre 
belirlemek, 
    o) Gerektiğinde, uluslararası seviyede hakem teknik kursları açılmasına ve 
yabancı öğretici çağırılmasına, yabancı ülkelerde açılan geliştirme kurslarına Hakem, 
gönderilmesine karar vermek, 
    p) IBSA Hakemliği için bu yönergenin ilgili maddelerine göre aday belirlemek, 
    r) Hakemlerin giyeceği kıyafetleri belirlemek ve kullanmasını sağlamak, 
    t) Hakem, hakkındaki şikâyetler üzerine olayı incelemek, hatalı bulunanları hata 
boyutuna göre değerlendirmek, bu konuda gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde 
ilgilileri Disiplin Kurulu’na sevk etmek, 
   u) Müsabakalar ile ilgili usulüne uygun yapılan itirazları değerlendirmek, 
   v) İl Hakem Kurulları kararlarına karşı usulüne uygun yapılan itirazları inceleyerek 
son karara bağlamak, 
   y) Hakem Sınavlarını yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek 
   z)Müsabakalarda görev yapacak hakemler ile ilgili her türlü sınavları yapmak, 
sonuçları değerlendirmek ve lisansları vize etmek. 
  n) Uluslar arası IBSA futsal kurallarını yakından takip etmek ve bu kurallarda 
yapılan değişiklikler hakkında kulüplere ve hakemlere bilgi vermek, 



o) Hakemlerin faaliyetlerini takip etmek ve her yıl faal hakemlerin listesini yapmak, 
faal olmayan hakemleri listeden çıkarmak, faal ve başarılı hakemlerin terfilerini 
yapmak bunlara lisans vermek, 
Hakemliğe yakışmayan tutum ve davranışta bulunan hakemler hakkında soruşturma 
yapmak, Federasyonun Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri için Federasyona öneride 
bulunmak, gereken idari tedbirleri almak, 

 İl hakemlerini ve il hakem kurullarının faaliyetlerini izlemek, denetlemek veya 

denetlettirmek; aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, 

 İl hakem kurullarının görev yapmadığını veya yetkilerini kötüye kullandığını 

saptadığı durumda, il hakem kurulunun feshedilmesi için aldığı kararı gereği için 

Federasyona bildirmek. 

 
 
MHK Üyeliğinin Sona Ermesi 
Merkez Hakem Kurulu’nun görev süresi; Federasyon Başkanı’nın görevinden 
ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski kurul görevini 
sürdürür. 

 Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin görev süreleri; 
a) Üyenin istifa etmesi, çıkarılması ya da görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir 
mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının ortaya çıkması, 
b) Mazeret beyan etmeden üst üste üç toplantıya gelmemesi, 
d) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymesi, 
e) Kurul üyelerinde aranılan niteliklerden birinin yitirilmesi, durumunda Federasyon 
Başkanı’nın kararı üzerine son bulur 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
İl Hakem Kurulları 

 
 

İl Hakem Kurullarının oluşumu 
Madde 11 — İl hakem kurulunun lisanslı Futsal hakem sayısı en az on ve daha fazla 
olan illerde, il temsilcisi tarafından uluslararası, ulusal, il (bu kategorilerde yeterli 
sayıda hakemi olmayan illerde aday) hakemleri arasından kurulmak zorundadır. 
         İHK’nun başkanı İl Temsilcisi’dir. Kurul üç üyeden oluşur. Üyeler, il temsilcisinin 
önereceği ve İl Müdürünün uygun gördüğü altı kişi arasından MHK tarafından seçilir. 
İl Hakem Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir asbaşkan ve bir sekreter 
seçer. İHK Başkanı’nın bulunmadığı hallerde asbaşkan kurul toplantılarına başkanlık 
eder. Kurul sekreteri, toplantıları ve gündemi duyurmak, karar defterini yazmak, 
hakem sicillerini usulüne uygun olarak tutmak, her türlü yazılı evrak ve dokümanın 
tanzim ve takibini yapmakla yükümlüdür. Kurulda boşalan her üyelik için il 
temsilcisinin önereceği iki kişi arasından Merkez Hakem Kurulu tarafından atama 
yapılır. İHK asbaşkanı’nın herhangi bir nedenle üyelikten ayrılması durumunda bu 
görev için yeniden seçim yapılır. 
 
İl hakem kurullarının görev süresi  
Madde 12 — İl hakem kurullarının görev süresi Federasyon Başkanı’nın görev süresi 
ile sınırlıdır. Yeni kurul seçilinceye kadar eskisi göreve devam eder. 
İl Hakem Kurulu üyeliği;  
a) Üyenin istifa etmesi, 



b) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması, 
c)  İl Temsilcisinin bu görevden ayrılması,  
d) Hakem olabilme niteliklerini kaybetmesi, 
e) Merkez Hakem Kurulunun gerekçeli teklifi ve Federasyon Başkanının onayı 
halinde sona erer. 
 
İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılacak Şartlar 
Madde 13-  İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 
a)Uluslararası veya ulusal hakem olmak Uluslararası veya ulusal hakem (olmayan 
illerde ise il hakemi veya aday hakem) olmak," 
b)Yüksek okul mezunu olmak, bulunmadığı takdirde; lise veya dengi okul mezunu 
olmak, 
c)Futsal branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında üye, yönetici, antrenör veya 
sporcu olarak görevli bulunmamak, 
 d)7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç 
yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış 
olmak. 
 
İl hakem kurulu toplantıları ve kararların alınışı 
Madde 14 — İl hakem kurulu; 
a) İl temsilcisinin veya kurul asbaşkanının sözlü ya da yazılı çağrısı, 
b) Kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi 
c) Merkez Hakem Kurulu’nun talebi üzerine toplanır. 
 İl temsilcisinin bulunduğu toplantılarda kurula il temsilcisi, İl temsilcisinin 
bulunmadığı zaman İl Hakem Kurulu asbaşkanı kurula başkanlık eder. 
          Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olması halinde oturum 
başkanının oy kullandığı tarafın kararı geçerli kabul edilir. 
        Kuruldaki alınan kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce 
imzalanır. 
 
İl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 15- İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır; 
a) Federasyon veya 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, 
d)Hakem sicil dosyaları oluşturmak üzere gerekli belgeleri hazırlatmak ve hakemlere 
ait bilgi formunun bir nüshasını Federasyona göndermek,  
e)Hakemleri, yetkili kılacağı gözlemcilerle denetlemek, 
f)Faal hakemlerin listesini, her yıl vize yapılmak  üzere Merkez Hakem Kuruluna 
göndermek, ücreti mukabilinde lisanslara yapıştırılacak bandrolleri, Federasyondan 
temin etmek, 
g) Merkez Hakem Kurulunca yetki verildiği taktirde; Federasyon tarafından 
 düzenlenen yarışmaların, mahalli veya deplasman hakemlerini görevlendirmek ve 
Merkez Hakem Kuruluna bilgi vermek, 



h)İhtilaflı yarışmaların, teknik ve idari sonuçları hakkında, birinci derecede karar 
vermek, bu kararlara itiraz halinde kesin sonuca bağlanmak üzere Merkez Hakem 
Kuruluna göndermek,  
I)Yarışma sırasında hatalı görülen hakem veya hakemleri sözlü olarak uyarmak, 
tekrarı halinde yazılı olarak dikkatini çekmek, hatalı davranışında ısrar etmesi halinde 
Ceza Kuruluna sevk edilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna bildirmek ve bu kararı, 
karar defterine kaydetmek, 
İ)İl hakem kurulunun kendi içinde ihtilafa düşmesi halinde, Merkez Hakem Kurulu 
üyelerinin, yapılacak ilk toplantıya gözlemci olarak katılmalarını bir yazı ile talep 
etmek, 
 
İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 
Madde 16- İl hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer; 
a)İstifa etmesi 
b)Kabul edilebilir bir mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması, 
c)Üye olma şartlarından birini kaybetmesi, 
d)Bu Yönetmeliğe veya Merkez Hakem Kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket 
ettiğinin tespit edilmesi, bu tespitin Federasyonca onaylanması,  
Yukarıdaki şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde, il temsilcisinin gerekçeli teklifi ve 
il başkanının onayı ile il hakem kurulu üyeliği sona erdirilir. 
 
Madde 17- Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 
a) mahalli yarışmalar için gerektiğinde il hakem kurulu tarafından atanacak 
hakemlerin tespitini yapmak  
b)İl hakem kurullarının verdiği kararları incelemek ve sonuca bağlamak, 
c)İl hakem kurulu üyeleri arasındaki idari ve teknik anlaşmazlıkları incelemek ve 
sonuçlandırmak, 
d)Görevlerinde yetersiz bulunduğu tespit edilen il hakem kurulları ile ilgili dokümanları 
temin ederek il müdürlüklerinin görüşüne sunmak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlerle İlgili Diğer Konular 
 
Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri 
Madde 18- Hakemler bir araya gelerek yarışmadaki görevlerini tebellüğ ederler. 
Sporcuların kıyafetlerinin uygunluğu denetlenir. , özellikle reklam ve tanımlarla ilgili 
yasakların yerine getirip getirilmediğini tespit ederler. 
Hakemlerin Yarışma sırasındaki  Görevler 
Madde 19- Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yerine getirir. 
İBSA kurallarına ve Federasyonun kural, usul ve esaslarına göre yarışmaları 
yönetirler.  
Yarışmalarla ilgili her konudaki belge ve dokümanları yetki ve sorumluluk sınırları 
içerisinde hazırlayıp imzalayarak ilgililere teslim ederler. 
Yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek sporculara her bakımdan örnek 
olurlar. Organizasyonlarda sporcu, antrenör ve idarecilerle olumsuz diyaloga 
girmezler. 
 
 
 
 



Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri 
Madde 20- MHK başkanı olmadığı durumlarda asbaşkan, hakemlerle toplantı 
yaparak yarışmalar esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirme yapar. 
Yarışmalara ait verilmiş kararlar hakkında durum değerlendirmesi yapılır. Herhangi 
bir olumsuzluk var ise, nihaiyi karar için Federasyonun ilgili kurullarına rapor ederler. 
 
Hakemlerin Görevlendirilmesi 
Madde 21- Federasyonca düzenlenen müsabakaların hakemleri, Merkez Hakem 
Kurulu tarafından veya yetki verildiği takdirde il hakem kurulu tarafından, il ve 
İlçelerde düzenlenen müsabakaların hakemlerini il hakem kurulları tarafından veya 
gerekli görüldüğünde Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenerek görevlendirilir. 
Hakem kurulları bulunmayan illerde ise hakemleri, il temsilcisi belirler. 
Yıl içerisinde yapılan eğitim seminerine mazeretsiz katılmayan hakemlere o yıl 
boyunca görev verilmez.  
Hakem Olabilme Şartları 
Madde 22- Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; 
a)T.C Vatandaşı olmak,  
b)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,  
c)18 yaşından küçük, 31 yaşından büyük olmamak, 
d)Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir rapor ibraz etmek, 
e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa 
uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, 
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, 
f) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç 
yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış 
olmak, 
g)Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı 
sınavlarda başarılı olmak, 
 
Hakemlik sınıflamaları 
Madde 23– Hakemlik sınıflamaları aşağıda belirtilmiştir. 
a) Aday hakem, 
b) İl hakemi, 
c) Ulusal hakem, 
d) Uluslararası hakem, 

 Level 1 

 Level 2 
Hakemliğin başlangıç sınıfı aday hakemlik, en üst sınıfı uluslararası ikinci 
düzey (Level 2) hakemliktir. Bu sınıflar arasında yükselecek hakemlerin, 
hakemlik geçmişlerinde tam tarafsızlığını göstermiş olmaları ön koşuldur.  

 

A) Aday hakem:  
a) Bu Talimatın 19. maddesindeki koşulları taşımak, 
b) Aday hakemlik kursuna katılmak,  
c) Yapılacak olan hakemlik sınavlarında yetmiş puan ortalaması ile başarılı olmak,  



d) üç yıl içinde il hakemliğine terfii teklifi yapılmayan veya terfii edemeyen aday 
hakemin hakemliği sona erer. 
      
B) İl hakemi 
a) Aday Hakemi unvanını taşıyor olmak, 
a) Aday hakemlikte en az bir yıl görev almak.    

İl Hakemliğine yükseltilme; 
Aday hakemlik süresi en az bir en çok üç yıldır.  Sürenin başlangıcı, aday hakem kursu 
sonuçlarının illere tebliğ tarihidir. 
En az 3 resmî müsabakanın başhakemlik görevini yapan ve olumlu rapor alan Aday 
Hakemler, İHK’nin teklifi, MHK’nin kararı ile İl Hakemliğine yükseltilirler. İl hakem kurulu 
olmayan illerde MHK’nın kararı yeterlidir. 3 sezon üst üste saha denemelerinde başarılı 
olamayan adaylar futsal hakemi olamazlar. 
İHK’nin hakemlik derecelerinin yükseltilmesiyle ilgili olarak MHK’ye gönderdiği talep 
mektuplarına aşağıdaki belgeleri de ilave etmesi zorunludur;  
1. Başhakem olarak görev aldığı 3 resmî müsabakanın müsabaka cetveli, 
2. İHK’nin yükseltilme teklifine ait kararı veya İl Hakem Kurulu olmayan yerlerde İl 
Temsilciliği tarafından alınan karar, 
3. 4 adet vesikalık fotoğraf, 
4. Nüfus cüzdanı örneği, 
5. Öğrenim belgesi (tasdikli), 
6. Sağlık raporu, 
7.  Adayın kendi el yazısı ile dolduracağı bilgi formu. 
8. il spor müdürlüklerinden alınacak olan cezası olmadığına dair yazı 
9. savcılık iyi hal kağıdı 
 
C) Ulusal Hakem 
a) İl hakemi unvanını taşımak, 
 
Ulusal Hakemliğe Yükseltilme; 

a) İl hakemi olarak en az dört yıl görev almak, 
b) 41 yaşından gün almamak. 
C) MHK’nin şekil, tarih ile yerini tespit ve tayin edeceği sınavların her bölümünden (yazılı, 
sözlü ve uygulamalı) 80 ve üzeri puan alarak başarılı olan il hakemleri, Ulusal Hakem 
olurlar. 
d) MHK tarafından uygun görülen müsabakalarda en az üç maçta, mhk’den  “Ulusal 
Hakem olabilir” raporu alanlar, MHK’nin kararı ile Ulusal Hakemliğe yükseltilirler. Ancak 1. 
saha denemesinde başarılı olamayanlardan (yıl sonu itibarı ile) 36 yaşından gün almamış 
ve girmiş olduğu yazılı sınavdan 90 ve üzerinde puan almış olanlar ikinci kez saha 
denemesine tabi tutularak ve Hakem Gözlemcisinden; "Ulusal hakem olabilir." raporu 
alanlar ulusal hakemliğe yükseltilir. İki defa sınava girerek başarı gösteremeyen ayrıca İHK 
veya İHK’nın olmadığı illerde MHK tarafından teklif edildiği hâlde her ne suretle olursa 
olsun iki yıl üst üste sınava girmeyen hakemler, İl Hakem Kurulunca 3. kez teklif edilemez 
ve Ulusal Hakem olamazlar. 
 

         
 D) Uluslararası Hakem 
a) Ulusal hakem olarak en az iki yıl görev almış olmak 
b) İBSA tarafından düzenlenen Avrupa, Asya, Afrika, Dünya veya Paralimpik 
şampiyonaları ile en az beş ülkenin katıldığı uluslar arası müsabakalarda hakem 



olarak görev alan il hakemleri terfii süresi beklenmeden uluslar arası hakemliğe terfii 
ettirilir. 
c) İBSA tarafından kabul edilen dillerden en az birini yeter derecede bilmek, 
d)İBSA tarafından yapılacak olan Hakem Sınav Prosedürüne göre yapılacak 
sınavlarda başarılı olmak. 

   
Hakemlerin sigortalanması 
Madde 24–Hakemlerin sigortalanması federasyonun saptadığı esaslara göre 
düzenlenir. 
 
Yurtdışında görev yapan hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar 
Madde 25 –1)  Yurtdışına gidecek hakemler Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve 
Federasyonun onayı ile görevlendirilir. 

           2)Düzenleyici ülkeden isme gelen davetlere ise Federasyon Başkanının 
onayı yeterlidir. 

 
Hakem Lisansının Verilmesi ve Vizesi 
Madde 26- Hakemlik kurslarını başarı ile bitirenlere kurs öğretim kurulunca aday 
hakem belgesi yerinde verilir. 
Hakemlik lisansı her yılın Ocak ayı içinde düzenlenecek bir liste ile Merkez Hakem 
Kuruluna tarafından onaylanır.   
 
Hakem Lisansının İptali 
Madde 27- Hakem lisanslarını vermek ve iptal etmek yetkisi, Merkez Hakem 
Kuruluna aittir. Hakemlik lisansı aşağıdaki hallerde iptal edilir; 
a)İstifa etmek, 
b)Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 
c)Gerçeğe uymayan rapor tanzim etmek veya gerçeği gizlemek ya da sporculardan 
maddi veya manevi bir çıkar sağlamak, 
 d)Haysiyet kırıcı veya hakemliğe yakışmayan davranışlarda bulunduğunun tespit 
edilmesi,  
e)Görsel veya yazılı basın yolu ile izinsiz olarak beyan vermek, 
f)Merkez Hakem Kurulu veya il hakem kurulu tarafından verilen hakemlik görevlerini 
yapmamak, seminerlere katılmamakta ısrar etmek. 
g) Özürsüz olarak iki defa hakemlik görevine gelmemek, 
h) Özürsüz olarak iki defa hakemlik seminerine gelmemek, 

 
        Hakem Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen ve cezası kesinleşen 
hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler 
Müsabakalarda görev alamazlar. 
        Futsal eğitim seminerlerin herhangi birine geçerli bir mazeret bildirmeden 
katılmayan ya da özürsüz olarak bir defa hakemlik görevine gelmeyen aday 
hakemlerin adaylıkları sona erer. 
         Hakemlik için gerekli belgeleri eksik olan ve bunu belirtilen sürede 
tamamlamayan aday ve il hakemlerinin lisansları iptal edilir. 
 
    Yukarıda sayılan maddelerden birine aykırılık halinde, Merkez Hakem Kurulunca 
hakemlik yapma hakkı sona erdirilir, lisansları iptal edilir. 

 
 



Hakemlerin Görevlendirilmesi ve Görev Yerleri 
Madde 28- Merkez Hakem Kurulunca veya yetki vermesi halinde il hakem 
kurullarınca kendilerine görevi tebliğ edilen hakemler, yarışmadan önce yarışma 
mahallinde hazır bulunarak yapılacak teknik toplantıya katılırlar.  

 
Yarışmalar lisanslı hakemlerce yönetilir. Federasyonca organize edilen resmi veya 
özel yarışmalar, yabancı takımlarla yapılacak resmi ve özel yarışmalar ile Dış 
ülkelerde yapılacak resmi ve özel yarışmalara (Düzenleyici ülkeden isme gelen 
davetler dışında) .katılacak hakemleri, Merkez Hakem Kurulu belirler. 

 
          İl içi resmi ve özel her türlü yarışmalar, Merkez Hakem Kurulu tarafından, yetki  
Verilen yarışmaların hakemleri, il hakem kurullarınca belirlenir. İl hakem kurulu 
bulunmayan illerde bu görev il temsilcisi tarafından yapılır. 
 Uluslararası resmi ve özel yarışmalara katılmak için giden kafilelere katılacak 
hakemleri (Düzenleyici ülkeden isme gelen davetler dışında) Merkez Hakem Kurulu 
tespit ederek görevlendirir. 
 
Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi ve İtiraz Süresi 
Madde 29- Futsal Hakemliğinde yaş sınırı 50’dir.  
Sağlık durumu nedeniyle hakemlik görevini yapmaya elverişli olmayan, uluslararası 
kuralların uygulanmasında yetersiz kalan, yarışmalarda görevlendirildiği halde 
mazeretsiz olarak bir yıl içinde iki kez görev yapmayan, düzenlenen seminerlerde ve 
seviye tespit sınavlarında başarılı olamayan veya katılmayan hakemlerin lisansları 
vize edilmez. 
 Ancak; düzenlenen gelişim seminerlerine mazeretsiz olarak katılmayan hakemlere, 
Merkez Hakem Kurulunun kararı ile yeniden düzenlenecek seminere kadar 
yarışmalarda hakemlik görevi verilmez. 
 Herhangi bir nedenle (faal hakem listelerinde belirtilmeyen) lisansları vize edilmeyen 
hakemler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren, bir ay içerisinde itiraz ederler. 
Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.  

 
Hakemlikten İstifa 
Madde 30-Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçeyle merkez Hakem 
Kuruluna bildirirler. Merkez Hakem Kurulu bu dilekçeyi hakemin sicil dosyasına işler  
Hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamaz. Bu 
hakemlere tekrar görev verilebilmesi için, ilk hakem gelişim seminerine ve seviye 
tespit sınavına katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. İstifasının tekrarı halinde ise 
Merkez Hakem Kurulu tarafından lisansı iptal edilir. 

 
Hakemlerin Ceza Kuruluna Sevk inde Uyulacak Kurallar 

 
Madde 31-Hakemlere verilecek cezalar, 7/1/l993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Amatör Spor Dalları Ceza 
Yönetmeliği hükümlerine göre Ceza Kurulunca belirlenir. 

İl hakemleri ile ulusal hakemlerin; Yarışmalarda Uluslararası kuralları iyi tatbik 
edememekten doğan hatalarını tetkik ve karara bağlamak, birinci derecede İl Hakem 
Kuruluna, son olarak ta Merkez Hakem Kuruluna aittir. 

Uluslararası hakemlerin denetimi, yalnız Merkez Hakem Kurulu tarafından 
yapılır. Yönettikleri resmi yarışmalarda, uluslararası kuralları ihlal eden hakemler 
hakkında; il hakem kurullarınca, il hakem kurulu bulunmayan illerde il temsilcisi 



tarafından Federasyona gönderilen raporları, Merkez Hakem Kurulu inceler ve karara 
bağlar. 
Hakemler; il hakem kurulu tarafından verilmiş olan kararlara, kararın kendilerin tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları il müdürlükleri kanalı ile Merkez 
Hakem Kuruluna itiraz edebilirler. Merkez Hakem Kurulunun kararı kesindir. 

 
Hakemlerin Denetimi 
Madde 32- Federasyonca düzenlenen yarışmalarda görevli hakemlerin denetimi 
Merkez Hakem Kuruluna aittir. Merkez Hakem Kurulu bu yetkisini gerekli gördüğünde 
il hakem kuruluna verebilir. 
İl müdürlüklerince düzenlenen yarışmalarda hakemlerin denetimi il hakem kuruluna, il 
hakem kurulu bulunmayan illerde, il temsilcisine aittir. 
 
Hakem kıyafetleri  
Madde 33– Hakem kıyafetleri, prosedür ile belirlenir. Bütün hakemler prosedür 
hükümlerine uymak zorundadırlar.  
 
Hakemlerin İl Değişimi    
Madde 34 –Hakemler bulundukları İlden başka bir İle ikametlerinin değişmesi 
durumunda ayrıldıkları ve geldikleri İllerin il temsilcileri tarafından Merkez Hakem 
Kurulu bilgilendirilir. 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 
Yürürlük 
Madde 35 – Bu Talimat yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
    
Yönetmelikte Yer Almayan Hükümler  
Madde 36 – Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda; İBSA ilke kararları 
doğrultusunda MHK tarafından verilir ve Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onayı 
ile uygulanır. 
 
Yürütme 
Madde 37 –Bu talimat hükümlerini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 
 Başkanı yürütür. 
. 
 
 
 


