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TÜRKĠYE 

CĠMNASTĠK FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

 HAKEM TALĠMATI 

 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

Madde 1- Bu talimatın amacı, Cimnastik Federasyonunun bünyesinde bulunan branşların 

özelliklerine uygun olarak yarışmalarda görev alacak hakemlerin belirlenmesi, eğitimi, 

sınıflandırılması ve hakem kurulları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat, Cimnastik Federasyonu bünyesinde bulunan branşlardaki hakemlerin 

yetiştirilmesi, eğitimi, sınıflandırılması konuları ile Cimnastik Federasyonunun, Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüklerinin ya da Cimnastik Federasyonunun izni ile Amatör kuruluşların 

düzenleyecekleri resmi ve özel yarışmalarla ilgili teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez 

Hakem Kurulu ve İl Hakem kurulunun, kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin 

derece, terfi ve cezalandırılmasına dair usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 08 Şubat 2007 tarihli ve 26428 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü 

Genel Müdür    : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü 

Federasyon    : Cimnastik Federasyonu Başkanlığını 

Federasyon Başkanı   : Cimnastik Federasyonu 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    : Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisini 

FIG     : Uluslar arası Cimnastik Federasyonunu 

UEG     : Avrupa Cimnastik Federasyonları Birliğini  

BGA     : Balkan Cimnastik Birliğini 

  ifade eder 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Hakem Kurulları 

 

 

 

Hakem Kurulları 

Madde 5- Hakem kurulları, Merkezde, Merkez Hakem Kurulları, İllerde İl ve İlçelerde İlçe 

Hakem Kurullarından oluşur. 

 

Merkez Hakem Kurulunun KuruluĢu 

Madde 6- Cimnastik Federasyonu bünyesinde bulunan tüm branşlarda Merkez Hakem 

kurulları, Cimnastik Federasyonu Başkanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluşur. 

Kurul üye sayısı ve kurul başkanı, Federasyon başkanı tarafından branşın durumuna göre 

belirlenir. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. 

 

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi 

Madde 7- Merkez Hakem Kurulunun görev süresi, Federasyon başkanının görev süresi ile 

sınırlıdır. Federasyon Başkanının görevden ayrılması veya görev süresinin bitimi ile görev 

süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar kurul görevine devam eder. 

 

 Merkez Hakem Kurulu üyelerinin üyelikleri; 

a- Üyenin istifa etmesi, 

b- Federasyon başkanının teklifi, Yönetim kurulunun kararı ile üyelikten alınma, 

c- Kabul edilebilir mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeme, 

d- Üyelik koşullarından herhangi birini kaybetmesi durumlarında sona erer. 

 

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak KoĢullar 

Madde 8- Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıda belirtilen koşullar aranır: 

a- 25 yaşından küçük olmamak, 

b- Uluslararası Hakem kategorisinde olmak, (Ancak, branşta bu koşulda hakem 

olmaması durumunda Ulusal (Milli) hakemler görevlendirilebilinir.) 

c- Faal sporcu olmamak, 

d- Cimnastik branşı olan kulüplerin yönetim, denetim kurullarında görevli olarak 

bulunmamak, 

e- En az Lise veya Dengi Okul Mezunu olmak,  

f- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği göre 

altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

g- Faal antrenör olmamak, 

 

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların AlınıĢı 

Madde 9- Federasyon Başkanı, Başkan Yardımcısı, Branşın As Başkanı veya Kurul 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. 
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Merkez Hakem Kurulunun Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a- Uluslar arası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile 

ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak, 

b- Hakem adaylarından sınavlarda başarı gösterenleri tescil ederek lisanslarını 

vermek, 

c- Hakemlerin sicil kayıtlarını tutmak, 

d- Hakemlerin terfilerini yapmak, 

e- İl, ulusal ve uluslar arası hakemlik terfi tekliflerini incelemek, durumları uygun 

bulunanların yazılı ve uygulamalı sınavlarını yapmak, sonuçlarını duyurmak, tescil 

etmek, 

f- Hakemleri denetlemek veya denetlettirmek, 

g- Hakemlerin dilek ve şikâyetlerini incelemek, inceleme sonucundan bilgi vermek, 

h- Hakemler hakkında şikâyetleri incelemek, cezayı gerektiren hallerde gerekli 

inceleme ve raporları hazırlayarak Ceza Kuruluna sevk etmek üzere Federasyona 

bildirmek, 

i- Federasyonca düzenlenen yarışmaların hakemlerini tespit etmek, gerektiğinde bu 

hususta il hakem kurullarına yetki vermek, 

j- Hakem kıyafetlerini belirlemek, 

k- Kurs eğitmenlerini belirlemek, 

l- Kurs tekliflerini incelemek, uygun görülen yerlerde kurs açmak ve kurs 

eğitmenlerini görevlendirmek, aday hakem kurslarının sınav sorularını hazırlamak, 

yazılı ve uygulamalı sınav yapmak, 

m- FIG tarafından 4 yıllık dönemlerde ve ara dönemlerde yapılan kural değişiklikleri 

doğrultusunda sınav yapılmasına karar vermek (Aday, bölge, milli ve uluslararası 

hakemler için). 

n- Seminer eğitmenlerini belirlemek, 

o- Seminer tekliflerini incelemek, uygun görülen yerlerde seminer açmak ve seminer 

eğitmenlerini görevlendirmek, aday, bölge, milli ve uluslararası hakem terfi ve 

vize sınav sorularını hazırlamak, yazılı ve uygulamalı sınav yapmak, 

p- Uluslararası ve ulusal Federasyonların düzenleyeceği seminerlere katılacak 

eğitmen hakem ve hakemleri, eğitim komiteleriyle iş birliği yaparak tespit ve teklif 

etmek, 

q- Uluslararası düzeyde hakem teknik kursları açmak, yabancı eğitmen, gözlemci ve 

hakem davet etmek, 

r- Uluslar arası yarışmalara katılacak hakemleri tespit etmek, 

s- Yarışmalarda gerektiğinde, jüri üyeliği, gözlemci, yarışma yönetmenliği veya 

başhakemlik yapmak, 

t- Hakem kurslarında, seminerlerde, eğitmenlik ve sınav komisyon üyeliği yapmak, 

 

Merkez Hakem Kurulunun Ġl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 

Madde 11- Merkez hakem kurulunun il hakem kurulları üzerindeki yetkileri şunlardır: 

a- İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek, 

b- İl hakem kurullarının verdiği kararları incelemek ve sonuca bağlamak, 

c- İl hakem kurulu üyeleri arasındaki idari ve teknik anlaşmazlıkları incelemek ve 

sonuca bağlamak, 

d- İl hakem kurulları arasındaki koordinasyonu sağlamak, 

e- Görevlerinde yetersiz bulunduğu tespit edilen il hakem kurulları ile ilgili 

tespitlerini Merkez Hakem Kuruluna görüşüne sunmak, 
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Ġl Hakem Kurullarının KuruluĢu 

Madde 12- Cimnastik Federasyonu bünyesinde bulunan tüm branşlarda lisanslı hakem sayısı 

en az on olan illerde hakem kurullarının kurulması zorunludur. Hakem sayısı ondan az ise bu 

hizmetler il temsilcilerince yürütülür. 

 Branşlarda belirtilen sayıdan az hakem bulunduğu takdirde bu hizmetler mevcut 

hakem kurullarınca yürütülür. Bu kurullarda o branşlardan hakem bulundurulur. 

 İl hakem kurullarının başkanı il temsilcisidir. 

 

Ġl Hakem Kurullarının Atanma Usulü 

Madde 13- İl hakem kurulları il temsilcisinin belirlemesi, merkez hakem kurulu kararı ile 

oluşur. 

 

Ġl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılacak KoĢullar 

Madde 14- İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki koşullar aranır: 

a- Uluslararası, ulusal hakem olmak, 

b- En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c- Cimnastik branşı bulunan kulüplerin yönetim kurullarında üye, yönetici, antrenör veya 

sporcu olarak görev almamak, 

d- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği göre altı ay 

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

cezası almamış olmak, 

 

Ġl Hakem Kurullarının Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Madde 15- İl hakem kurullarının görev ve yetkileri şunlardır: 

a- Federasyon veya Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek görevleri yapmak, 

b- Hakem kursu açılması için talepte 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 gözlemcilere denetletmek, 

f- Yıllık hakem seminerine katılacak hakemleri merkez hakem kuruluna bildirmek, 

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- Yarışmalarda hakemlerin uluslar arası kurallara uygun giyinmelerini sağlamak, 

j- Yarışmalar sırasında hatalı olduğu görülen ve kurula sevk edilen hakemlerle ilgili 

soruşturmayı yaparak, karar verilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek, 

k- Aday hakemleri, İl hakemliğine terfi ettirilmesi ve çeşitli nedenlerle il hakemliğine 

terfi ettirilmesi uygun bulunmayan aday hakemlerin lisanslarını iptali için gerekçeli il 

hakem kurulu kararını Merkez Hakem Kuruluna göndermek, 

l- İl Hakemliğinden ulusal hakemliğe, ulusal hakemlikten uluslararası hakemliğe terfi 

edebilecek hakemleri belirleyerek Merkez Hakem Kuruluna bildirmek, 
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Ġl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 

Madde 16- İl hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen hallerde sona erer: 

a- Üyenin istifa etmesi, 

b- Üyenin Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması, 

c- Üye olma şartlarından birini kaybetmesi, 

d- Bu talimat veya merkez hakem kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin 

tespit edilmesi, bu tespitin Federasyonca onaylanması, 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Hakemlerin YarıĢma öncesi Görevleri 

Madde 17- Yarışmada görevli hakemler, yarışmaya iyi hazırlanmak, yarışmalarda belirlenen 

zamanda hakem toplantısına katılmak ve yarışmalara hakem kıyafeti ile katılmak 

zorundadırlar.  

Görevlendirildikleri yarışmalara katılamayacak olan hakemler, mazeretlerini bildiren 

dilekçelerini yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesine kadar Cimnastik Federasyonuna 

bildirmek zorundadır. 

 

Hakemlerin YarıĢma Sırasındaki Görevleri 

Madde 18- Hakemler yarışmadan önce veya yarışma günü yapılan toplantıda belirlenen 

aletlerde görev yaparlar. FIG Yarışma Yönetmeliği, FIG Teknik Yönergesi, FIG Statü, FIG 

Hakem Yönetmeliği ve Cimnastik Federasyonu Yarışma talimatında belirlendiği şekilde 

yarışmada hakemlik görevini yerine getirir. Yarışma süresince hakemler kendi aralarında ve 

sporcu, antrenör v.s. konuşamazlar. 

Yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek sporculara her bakımdan örnek olurlar. 

 

Hakemlerin YarıĢma Sonrası Görevleri 

Madde 19- Hakemler yarışma bittikten sonra, yarışmalarla ilgili resmi başvurular dışında 

velilere ve basına bilgi veremezler. Önemli konuları raporla yarışma jürisine bildirirler. 

 

Hakem Görevlendirilmesi 

Madde 20- Federasyonca düzenlenen yarışmaların hakemleri, merkez hakem kurulu 

tarafından ya da yetki verildiği takdirde il hakem kurulu tarafından belirlenir. İl yarışması 

hakemleri il hakem kurullarınca belirlenir. Hakem kurulları bulunmayan illerde hakemler il 

temsilcisi tarafından belirlenir. 

 

Hakem Olabilme KoĢulları 

Madde 21- Hakem olacaklarda aşağıdaki koşullar aranır: 

a- T.C.Vatandaşı olmak, 

b- En az lise veya lise dengi okul mezunu olmak, 

c- 18 yaşından küçük olmamak, 

d- Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu belirtir rapor ibraz etmek, 

e- Cimnastik sporu ile ilgili olmak, 

f- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlarla çevrilmiş veya 

aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı 

aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile, devletin güvenliğine karşı işlenen 

suçlarla, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı 

suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, 
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güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı 

suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal 

edinme suçlarından hükümlü bulunmamak, 

g- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği göre altı ay 

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

cezası almamış olmak, 

h- Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak, 

 

Hakemlik Kademeleri 

Madde 22- Hakemlik kademeleri şunlardır: 

a- Aday Hakem; Merkez Hakem Kurullarınca açılan aday hakem kurslarında yazılı ve 

uygulamalı sınavda başarılı olanlar aday hakem olurlar. Aday hakemler illerinde ve 

Federasyon yarışmalarında iki yıl denemeye tabi tutulurlar. Yarışmalarda mümkün 

olduğunca uygulama hakemi olarak görevlendirilirler. Aday hakemler iki seminer 

döneminde bölge hakemliğine terfi edecek puanı alamadıkları takdirde hakemlikleri 

düşürülür. 

b- Ġl Hakemi; Aday hakemlik süresini dolduranlar Merkez Hakem Kurullarınca açılan 

sınava tabi olurlar. Başarılı olanlar il hakemliğine terfi ederler. İl Hakemlik süresi 2 

yıldır. Bu sürede İllerde düzenlenen yarışmalarda ve Federasyon yarışmalarında 

merkez hakem kurullarınca görevlendirildikleri aletlerde hakemlik yaparlar. 

c- Milli (Ulusal) Hakem; İl hakemliği süresini tamamlayan hakemler, il hakem 

kurullarının teklifi ile merkez hakem kurullarınca açılacak terfi sınavlarına tabi olurlar. 

Bu sınavlarda başarılı olanlar Ulusal (Milli) hakem olurlar. Ulusal hakem süresi 3 

yıldır. Ulusal hakemler yurtiçi ve yurtdışı özel tüm yarışmalarda görev yapabilirler. 

Gerektiği durumlarda başhakemlik yaparlar. 

d- Uluslararası Hakem; Ulusal hakemlikte 3 yıllık süreyi tamamlamış olanlar merkez 

hakem kurulları tarafından açılan sınav sonucu seçilenler, FIG tarafından açılan 

uluslar arası hakem kurslarına katılabilirler. Bu sınavda başarılı olanlar FIG’nin onayı 

ile Uluslararası hakem unvanı alırlar. Yurtiçi ve yurtdışı yarışmalarda hakem olarak 

görev yaparlar. Başhakemlik yaparlar. 

 

Hakem kademeleri ve vize durumları tüm zamanlar müddetince kazanılmış hak 

doğurmaz. F.I.G’nin hakem kriterleri ile ilgili puanları esas alınarak, Merkez Hakem 

Kurullarının belirleyeceği puan esaslarına göre, dönemler ve ara dönemler itibariyle yapılacak 

sınavda puan durumuna göre hakem kademeleri yeniden oluşur. Hakem kademesini 

yükseltmek isteyen hakemler açılacak olan ilk hakem seminerinde tekrar sınava girmek için 

başvurabilirler. Terfi dönemlerinde yapılacak sınavlarda da aynı puanlar geçerlidir. 

 

Hakemlerin Sigortalanması 
Madde 23- Federasyonun organize edeceği uluslararası yarışmalarda görev verilecek 

hakemler yolculuk süreleri dahil olmak üzere Federasyonca anlaşma yapılacak sigorta 

şirketlerine sigorta ettirilir. 

 

YurtdıĢında Görevli Hakemlerin Görevlendirilmesi Ġle Ġlgili Esaslar 

Madde 24- Yurtdışı yarışmalarda görevlendirilecek hakemler için FIG, UEG ya da 

organizatör ülkenin isme olmayan daveti durumunda Merkez Hakem Kurullarının teklifi ve 

başkanın onayı gereklidir. 

Hakemin ismine gelen davet durumunda yalnızca Federasyon Başkanının onayı 

yeterlidir.  
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Görevini tamamlayan hakem 15 gün içerisinde Merkez Hakem kuruluna yazılı rapor 

vermek zorundadır. 

 

Hakem Lisanslarının Verilmesi: 

Madde 25- Uluslararası lisans ve vize işlemleri hariç olmak üzere diğer kademe hakem lisans 

ve vize işlemleri Merkez Hakem Kurullarınca yapılır. Lisans ve vize işlemleri her yıl 

yarışmalar başlamadan yapılır. Federasyonca hakemlere bildirilir. Vizelerden ücret alınıp 

alınmaması yönetim kurulunun yetkisindedir. 

 

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri: 

Madde 26- Hakemler, Merkez Hakem Kurulunca uygun görülen yerlerde görev yapmakla 

yükümlüdürler. Görev yaptıkları yarışma aleti hakemin görev yeridir. Hakem yarışma 

süresince görev yerini terk edemez. Zorunlu hallerde yarışma yönetmeni veya başhakemin 

izniyle görev yeri terk edilebilinir. 

Aktif olarak antrenörlük yapan hakemlere yarışmalarda görev verilmez. Aktif 

antrenörlüklerinin sona ermesi halinde Cimnastik Federasyonuna yazılı olarak bildirmeleri 

durumunda bir sonraki dönemde hakemlik yapabilirler.  

Branşlarda Merkez Hakem Kurulunun kararı doğrultusunda ilgili yarışmada sporcusu 

olmayan antrenörlere zorunlu durumlarda görev verilebilir.   

Cimnastik Federasyonu bünyesinde bulunan branşların bir ya da birden fazlasında 

hakemliği bulunanlarla ilgili görevlendirmelerde, hakemin öncelikli olarak aktif olduğu branş 

esas alınır. Bu hususta yetki ilgili branş Merkez Hakem Kurulundadır. 

 

YurtdıĢındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi 

Madde 27- Yurtdışında bulunan hakemler Federasyondan izin almak koşulu ile bulundukları 

ülkede hakemlik yapabilirler. 

 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 

Madde 28- Yarışmalarda ya da yarışma dışında talimat hükümlerine aykırı hareket eden 

hakemlerle ilgili raporlar Federasyona iletilir. 

 * Hakem Kurulunca raporlar incelenerek, Disiplin Kuruluna sevki uygun görülen 

hakemler Federasyona bildirilir, Federasyon Başkanının bulunmadığı hallerde, Başkan 

Vekilinin uygun görmesi halinde, hakem ve/veya hakemler Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

Bu durumdaki hakemlere o sezon yarışmalarda görev verilmez ve terfi ettirilmez. 

* Yönetim Kurulunun 03/05/2009-07 sayılı kararı ile değiĢik Ģekli. 

 

Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi: 

Madde 29- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez: 

 

a- İstifa etmek, hakemlikten istifa edip,6 ay içerisinde istifasını geri alanlar, o sezon 

yarışmalarda hakem olarak görev alamazlar. Tekrar hakemlik yapabilmeleri için 

açılacak ilk seminere katılmak zorundadırlar. İstifanın tekrarı halinde lisansları iptal 

edilir. 

b- Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek, 

c- Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, 

d- Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, 

e- Taraflardan birinden maddi ve manevi çıkar sağlamak, 

f- Kurum mensupları ve cimnastik camiası aleyhinde demeçler vermek. 
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Sağlık durumu nedeniyle hakemlik görevini yapmaya elverişli olmayan, uluslararası 

kuralların uygulanmasında yetersiz kalan, düzenlenen seminerlerde ve seviye tespit 

sınavlarında başarılı olamayan veya mazeretsiz olarak katılmayan hakemlerin lisansları vize 

edilmez.  

Yarışmalarda görevlendirildiği halde mazeretsiz olarak bir yıl içinde iki kez görev 

yapmayan hakemlere bir sonraki sezon için görev verilmez. İki yıl ve daha fazla süre ile 

mazeretsiz olarak seminerlere katılmayan hakemlerin lisansları iptal edilir. Yeniden 

başvuruları halinde Hakem Kademeleri ile ilgili 22. madde doğrultusunda işlem yapılır.  

Mazeretlerini yazılı olarak Cimnastik Federasyonuna bildiren hakemler, mazeretleri 

Merkez Hakem Komitesince uygun görüldüğü takdirde vizeli kabul edilir. 

Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, Merkez Hakem 

kuruluna yazılı olarak başvururlar. Merkez hakem kurulunun ara verme ile ilgili vermiş 

olduğu karar, hakem kütüğüne işlenir. Hakemler o sezon hakemlik yapamazlar. 

Herhangi bir nedenle (Faal hakem listelerinde belirtilmeyen) lisansları vize edilmeyen 

veya lisansları iptal edilen hakemler, kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 

gün içerisinde itiraz ederler. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. Hakemler, 

Federasyona veya Merkez Hakem Kurullarına yapacakları her türlü itirazı il temsilcilikleri 

aracılığı ile yaparlar. İl Temsilcisi bulunmadığı durumlarda bizzat yaparlar. 

 Yabancı uyruklu hakemlerin Türkiye’de hakemlik yapmaları Yönetim Kurulu iznine 

bağlıdır. Çift vatandaş olan hakemler TC vatandaşlığı ile ilgili hakemlik yapma istemlerini 

beyan etmeleri halinde hakemlik yapmalarına Yönetim Kurulunca izin verilir. Diğer 

vatandaşlığı ile ilgili hakemlik yapması durumunda hakkında disiplin işlemleri yapılır. 

 

Hakemlerin Denetimi 

Madde 30- Merkez hakem kurulu hakemler hakkında gerekli değerlendirmeye yapmak üzere 

alet başhakemlerini görevlendirebilir. Bunların yarışmadan sonra bir gün içerisinde verdikleri 

rapor merkez hakem kurallarınca değerlendirilir. Rapor doğrultusunda gerekli tedbirler alınır. 

 

Hakem Giysileri 

Madde 31- Hakem giysileri uluslararası cimnastik Federasyonunun belirlediği şekilde 

uygulanır.  

 

Madde 32- Bu talimatnamede hüküm bulunmayan hallerde Merkez Hakem Kurulları 

kararları geçerlidir. 

 

      

ÜÇÜNCÜ KISIM 

      

Geçici Hükümler 

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten iki yıl öncesine kadar faal 

olmayan hakemlerin hakemlikleri düşürülür. 

 

Yürürlük 

Madde 33- Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 34- Bu talimat hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür.  


