
TURKIYE VOLEYBOL FEDERASYONU
ULUSAL HAKEML|GE YTIKSELTILME YONERGESi

AMAq
Madde 1- Bu YOnergenin amact; Merkez Hakem ve Gdzlemci Kurulu Uyelerinin, Kurs Direktorlerinin,
Hakem E$itmenlerinin, it lvtUOUrtUtlerinin ve il Temsilcilerinin voleybol ulusal hakemlige yUkseltilme
kursunun agtlmast ve sonuglandrrrlmasrna yonelik gorev, yetki ve sorumluluklarryla ilgili tUm usul ve
esaslart dUzenlemektir. Yonerge hUkUmleri, Spor Genel MUdurlU$U ve TUrkiye Voleybol Federasyonu
tarafrndan kabul edilen ilgili mevzuat hUkUmlerine aykrrr olamaz.

KAPSAM
Madde 2- Bu Ydnerge; Merkez Hakem ve G6zlemci Kurulunu, ulusal hakemlige yUkseltilme kurslarrnda
gdrevlendirilecek Kurs Direkt6rU ve Hakem E$itimcilerini, il MudUrlUklerini, il Temsilcilerini ve Ulusal
Hakemli$e Yukseltilme Kursuna katrlacak olan il Hakemlerini kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu Y0nerge', 22 Mart 2005 tarih ve 25763 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Turkiye Voleybol
Federasyonu Qahgma Usul ve Esaslarrna dair Ana StatUnUn 43. Maddesi ile 26 Temmuz 2013 tarihinde
Spor Genel MudurlUgU ve TUrkiye Voleybol Federasyonu Resmi internet sitelerinde yayrmlanarak yUrUrlUge
giren TUrkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gdzlemci Talimatrnrn g ve 41.2. maddelerine
dayanr larak hazrrlanm rgtr r.

TANIMLAR
Madde 4- Bu Talimatta gegen tanrmlardan:

Genel MUdUrlUk

Federasyon

it vtuourtugu

FIVB

CEV

il Hakem ve G6zlemci Kurulu
(iHGK)

ilTemsilcisi

Merkez Hakem ve G6zlemci : TUrkiye Voleybol Federasyonuna ba$ll olarak olugturulan ve
Kurulu (MHGK) trlke genelinde voleybol hakemleri, hakem gozlemcileri, hakem

egltimcileri, ve il hakem ve gOzlemci kurullarr ile ilgiti
idari ve teknik tUm konulardan sorumlu olan kurulu,

: Spor Genel MUdUrlU$UnU,

: TUrkiye Voleybol Federasyonunu,

: Genglik Hizmetlerive Spor it MuOurtugunu,

: Uluslararasr Voleybol Federasyonunu,

: Avrupa Voleybol Konfederasyonunu,

illerde Voleybol Hakemleri ve G6ztemcileri ile ilgili idari ve
teknik konulardan sorumlu olarak olugturulan kurulu,

Voleybol il Temsilcisini ifade eder.

KURS A9TLMAST ile ilCir-i BA$VURU VE KABUL ESASLARI
Madde 5- Merkez Hakem ve Gozlemci Kurulu, il Temsilciliklerinden Genglik Hizmetleri ve- Spor: il
MUdUrlUkleri aracrh$lyla gelen il Hakemlerinin ulusal hakemlige yUkseltilmelerine iligkin tekliflerini Hdkem
ve Gdzlemci Talimatlnrn 41.2,9.7,9.13,9.21,205 maddeleri uyannca degerlendirereJ< teklif edilen il
Hakemlerinden gerekli
katrlmasrna karar verir. irt \> l1-q-
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ULUSAL HAKEMLiGE yUKsELTilnae ruRsu AqMA KoSULLARI
Madde 6-MHGK taraftndan Ulusal Hakemlige Yukseltilme Kursu agrlmasr, kurs programrnrn igerigi ve
sonuglandlrrlmasr ile ilgili olarak agagrdaki hUkUmler uygulanrr:
6.1 Agrlacak kurslarda e$itim ve hakemlik de$erlendirmelerinin verimli bir gekilde yurutulebilmesi igin, her
bir kursun kattltmct saytst 15 (onbeg) den a2,20 (yirmi) den fazla olamaz.Ancak katrlrmcr sayrlarr dikkate
ahnarak gerektiginde belirtiten bu sayrtarda degigiklik yapmaya MHGK yetkitidir.
6.2. Yaprlacak koordinasyon sonucunda kursun agrlmasrna karar verilen ilin Genglik Hizmefleri ve Spor il
MUd0rlUkleri, kurs igin gerekli derslik, e$itim yardtmcr malzemeleri, spor salonu, dokgman ve en az 6 (altr)
taklmln katrlaca$r musabaka organizasyonunun hazrrlrklarrnrn yaprlmasrndan sorumludurlar.
6.3. Kursa katrlacak il Hakemleri;
a) Kurs egitim giderlerini kargrlamak maksadlyla TVF YOnetim Kurulu taraflndan belirlenen katrhm bedelini
en geq kursun baglangrg tarihinden 30 (otuz) gun dncesine kadar Turkiye Voleybol Federasyonu, nun
Turkiye Ekonomi Bankasr Krzlay $ubesi nezdindeki 138 - 32193 no'tu hesabrna (|BAN; TR gg 000 32
000 138 000000 32193) yattrarak bankadan alacaklarr odeme dekontlarrnr il Temsilciliklerine teslim
edeceklerdir.
b) Yemek ve yatak ihtiyaglarrnrn TVF tarafrndan organize edilmesi halinde, katlllmcrlardan alrnacak
bedeller ayrlca ilan edilir. Yemek ve yatak ihtiyaglarrnrn kargrlanmasrna iligkin tercihlerini belirleyen form
ektedir. Kursiyerler sOz konusu formu imzalayarak kursun baglangrg tarihinden en az 1(bir) ay Oncesine
kadar TVF MHGK' na gondereceklerdir. Ulusal hakemli$e yukseltilme srnavrna katrlmaya hak kazanan
kursiyerlerin isim listeleri TUrkiye Voleybol Federasyonu Resmi internet Sitesinden ilan editir
c) Yemek ve/veya yatak ihtiyaglartnt TVF' nun organize etti$i kogullar drgrnda kendileri de serbestge
organ ize edebileceklerdir.
6.4. ihtiyag duyulmasr halinde yrl igerisinde birden fazla kurs agrlabilecektir.
6.5. Ulusal Hakemli$e Ytikseltilme Kursuna katrlan il hakemlerinin saha denemeleri igin mulaka resmiveya
ozel bir turnuva dUzenlenecektir.

ULUSAL HAKEMLIGE YUKSELT|LME KURSUNA KATILAB|LME $ARTLARI
BELGELER
Madde 7- ulusal Hakemlige yukseltilme Kursu' na katrlabilmek igin;
7-1. il Temsilcilikleri, Genglik Hizmetleri ve Spor it t\4uatirlijkleri araofilr ile her yll Mart ayt sonuna kadar il
Hakemli$inde araltkstz 3 Ug) sezon veya 3 (i.ig) sezondan daha az olmakla birlikte baganh olarak faal hakemlik
yapm$ olan, 35 yagrndan gtln almamtS ve Ulusal Hakemli$e Yiikseltilme Kursuna katrlabilecek nitelikteki il
Hakemleri igin a9a$lda belirtibn yazrh belgelerle birlikte Trirkiye Voleybol Federasyonuna teklifte bulunurlar. Trirkiye
Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gdzlemci Kurulu, Ulusal hakemlile ytikseltilmesi rlsrilijne uygun olarak
teklif edilen ve gerekli gartlara sahip il hakemlerini agacalr ulusal hakemlige y1kseltilme kursuna davet eder.
7.2.Yerel nibelihekiyrldz ve gengler ligi, Use Geng Krz-Erke( Faki.ilte ve yrilaekokullar Kz-Erkek mi.isabakalannda en az
2 (iki) baS ve 2 (iki) yadtmcl hakemlik yapm6 oHuklannr gcisteren resmi mi.isabaka etveli ve g6zlemci mporlan
7.3. iHGK kararr

7.4. il Hakem Lisansr fotokopisi
7.5. Hakem BilgiFormu
7.6. Nrifus Ctizdanr Fotokopisi
7.7.lr.e,Ehm bedellerine ili5kin banka dekontu

ULUsALHAKEMLiGEYUKsELTilrueruRsueriiriruVEDEGERLENDiRMEESAsLARl
Madde 8- :

8.1. MHGK taraftndan diizenlenecek kursun stiresi 5 (beg) grjn olup bu srire toplam 40 ikrk) saati kapsar.LruzEilrEileLEK Kursuil suresr f, (oeg/ gun otup Du sure toplam 40.{krk) saati kapsar. {lr
Hakemlerine sozelve uygulamalrelitim verilir. Kurslarda MHGK tarafrndan gorevlendiriiecek t(bi$lrt{rs mbft&f.
ve 1 (bir) Hakem Elibneni gorev vapar. ii"_:1lYiyi".s;
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Kurs direktor[i, kursu idari anlamda yonetir ve aynca hakemlerin uygulamal hakemlik performans
delerlendirmelerinde gdzlemcilik yapar. G6zlemini yaptrlr hakemle ilgili "Hakem Delerlendirme Raporu,'di.izenler.
Bu rapor sonucunda hakem e$ibneninin gdri.igtini.j de alarak kursiyer il Hakeminin ulusal hakemlife yiikseltilmesi
veya yiikseltilmemesi (ulusal hakem olur veya olamaz) gdrrigilnti raporla MHGK'na bildirir. Gozlemci taraflndan
verilen bu rapor MHGK tarafindan delerlendirilerek kursiyer il Hakemlerinin ulusal hakemlifie yrikseltilmesi veya
yiikseltilmemesine karar verilir.
Kursta gorevlendirilecek Hakem Elibneni ise kurs stiresince sozel, gorsel ve uygulamal hakemlik elitimi verir,
Aynca, uygulamah hakemlik peformans ile ilgili gdrilgtinti Kurs Dtrektortine bildirir.
8.2. Bu siire$e kursiyerlere once sozel ve gdrsel daha sonra uygulamafi elitim verilir. Bu e$itimleri takiben
organize edilen mtisabakalarda kursiyer hakemlerin bag ve yardrmcl hakemlik performanslan nola de{erlendirilir.
Uygulamalt hakemlik performans delerlendirmesine esas olarak bir (1) magta ba9 hakemli( bir (1) magta da
yardtmo hakemlik gdreviverilir. Bu gorevlerinin her birinde en az B0 (seksen) puan alarak bagarrl olan kursiyerler
kurcun son gtiniinde yazltstnava bbitutulurlar.Yazh srnav sorularr Merkez Hakem ve Gdzlemci Kurulu tarafrndan
deferlendirmeye altntrlar. Yazlt stnav kalrtlan 'bptik okuyucu" kullanrlmak sureti ile stirale de$erlendirilir ve
sonuglar vakit gegirilmekizin kurs mahallinde agrklantr. Uygulamalr hakemlik peformans de$erlendirilmesinden en
az B0 (seksen) puan, yazlt slnavdan ise en az 70 (yetmis) puan alan il Hakemleri ulusal hakemli$e yi.ikseltilmek
iizere Kurc Direktdrti tarafrndan MHGK'na teklif edilirler (MHGK Talimatr madde 41.2.L).
S.3. ilk Uygulamah Hakemlik Peformans De$erlendirmesinde bagarrh olamayan Kursiyer il Hakemlerine kurs
stiresince ikinci bir deneme hakkr daha verilir. Uygulamah Hakemlik Performans De$erlendirmesinin ikincisinde de
bagansz olan Kurciyer il Hakemleri yeterli peformans g6steremedikleri kabul edilerek yazh snava girme hakkrnr
kaybederler. Bu tr.ir il Hakemleri iller tarafrndan tekrar teklif edilemezler.
8.4. Uygulamalt hakemlik denemesinde B0 (seksen) ve lizerinde puan alamk bagarrl olan ancak yazh snav
sonucunda 70 (yebnig) puandan daha az puan alarak yetersiz bulunan Kursiyer il Hakemleri MHGK tarafrndan 1

(bh) ytl igerisinde yaprlacak olan kurslardan birine davet edilerek bi.ittjnleme stnauna allnrrlar. Brltiinleme slnavnda
bapnlt olanlar ulusal hakemlile yi.ikseltilirler. Bi.itiinleme srnaunda da yeterli puanr alamayarak bagalsz olan
Kursiyer il Hakemleri iller tarafrndan tekar teklif edibmezbr.
8.5. Yazlt slnav soru kitapgklan, stnava kafllanlann huzurunda mrihrirlti zad agrlarak Kursiyer il Hakemlerine
da!filtr. Soru kitapgrklan ve optik cevap kartlarr 60 (altrnrg) dakikahk srnav sr.iresi sonunda Kurs DireKorrj tarafrndan
toplantr ve dtjzenlenecek stnav yoklama gizelgesi ile birlikte MHGK Bagkanr veya MHGK Genel Sekreteri, ne
tutanakla teslim edilir. Tutanakta Kurs Elibneni, Kurs Direktdrtl, MHGK Bagkanr veya MHGK Genel Sekreterinin
imzasrbulunur.

8.6. Uygulamalt Hakemlik Peformans De$erlendinne ve Yazh Srnav sonuglarr Ti.irkiye Voleybol Federasyonu'nun
Resmi internet Sitesinden ilan edilir.
8.7. Kursun sonunda bagarrh olan kurciyerlere "Bagan Belgesi" verilir.

KURS D|REKTORU ve uexEM EG|TMENIN|N uLAgrM, KoNAKLAMA vE iagr ixrivAqLARtNtN
KAR$TLANMASt
Madde 9- TUrkiye Voleybol Federasyonu Hakem ve GOzlemci Talimatr' nrn 23. maddesi geregince;
9.1' Kurs Direktoru ve Hakem E$itmeninin kurs mahalline gidig-ddnug ulagrmr duzenlenirken 400 (dort yuz)
km. mesafeden fazla ve havayolu ile ulagrm yapllabilen kurs merkezlerine ugak ile, havayolu ulagrmrnrn
yaptlamadt$l veya 400 km. (ddrt yUz) den daha krsa mesafeli yerler igin otobi.rs veya 1. (birinci) srnrf tren
Ucreti rayig bedeller Uzerinden tahakkuk ettirilir.
9.2' Konaklama "iYi OTEL' kategorisinde tam pansiyon veya oda-kahvaltr geklinde kargrlanrr. Otglde veya
misafirhanede sadece oda-kahvaltr konaklama yaprlabilmesi durumunda otel dlgrnda alrnac,pk-6$e. uemisafirhanede sadece oda-kahvaltr konaklama yaprlabilmesi durumunda otel dlgrnda alrgacp{i
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YEVM|YE VE DERs UcnelleRiruiru rIgexKUK ESAsLARI
Madde 10-
10.1. Kurs direktdrU ve hakem e$itmenine 5 (beg) g0nlUk kurs sUresinin 1 (bir) gUn oncesive bir 1 (bir) gUn
sonraslnl da kapsayacak gekilde toplam 2 (iki) gunluk yevmiye tahakkuk ettirilir.
10.2. 1(bir) ders saati igin 'NET' 40 (krrk) TUrk Lirasr Ucret verilir. Gorevlilere odenecek rtcretin
hesaplanmastnda ders saat Ucretinin 40 (krrk) ders saati ile garpllmasryla elde edilecek miktar, tahakkuk
edecek tutar olarak gorevlilerin hesabrna aktanhr 40 TL x 40 ders saati = 1600 (binalttyuz) TL net
10.3. Kurs direktdrU ve hakem e$itmenine Odenecek Ucret ile kursiyerlerden allnacak katrlrm bedelleri her
sezon dncesinde Merkez Hakem ve G6zlemci Kurulu tarafrndan yeniden belirlenerek TUrkiye Voleybol
Federasyonu YOnetim Kurulunun onayrnr takiben uygulamaya konulur.
10.4. Turkiye Voleybol Federasyonu Y0netim Kurulu, Spor Genel Mudurluguni.jn kurslarda ogretim
elemanlartna Odedi$i Ucret tablosu kalemlerini 3 (Ug) katrna kadar arttrrabilir.

ULUSAL HAKEML|GE YUKSELT|LME KURS PROGRAMI

Madde 11-

1" GUN - SABAH

09.00 - 09.30: Kursun aglhgr, tantgma, hakemlikte adalet, h6gg6rU, saygr, objektiflik

09.30 - 10.30: Kural 1 ,2,3,4,5 videotu anlatrm

10.30 - 10.45: Dinlenme

10.45 - 12.15 Kural 6, 7 videolu antatrm

12.15 - 13.00: Ogte yemegi ve dintenme

1. GUN - oGuoeru SoNRA

13.00 - 14.3A: Kural 8, 9 videolu anlatrm.

14.30 - 14.45: Dinlenme

14,45- 16.15: Kural 10, 11,12 videotu antatrm

16.15 - 16.30: Dinlenme

16.30 - 18.00: Kural 13, 14 videolu anlatrm

2. GUN - SABAH

09.00 - 10.30: Kural 15, 16,17 videotu anlatrm.

10.30 - 10.45'. Dinlenme

10.45 - 12.15: Kural 18, 19,20,21 videotu antatrm

12.15 - 13.00: Ogte yemegi ve dinlenme

2. GUN - oGLEoeN soNRA
13.00 - 14.30: Kura\22,23,24 videotu antatrm

14.30 - 14.45: Dintenme

14.45 - 16.15: Kural25,26 videolu anlatrm

16.15 - 16.30: Dinlenme

16.30 - 18.00: Kural 27 ,28 videolu anlatrm



3. GUN - SABAH

09.30 - 10.30: Hakemtik teknigive mekanigi

10.30 - 10.45 Dinlenme

10.45 - 12.15: Resmi el igarefleri ve d0dUk kullanmrmr

12.15 * 13.00: Ogle yemegi ve dinlenme

3. cUN - 6tileoen soNRA

14.00: Birinci mUsabaka

16.00: ikinci mUsabaka

18.30: UgUncU mUsabaka

4. GUN - SABAH

09.00 - 10.30: igbirligi, bitgi toplama, oyun duraktamatan

10.30 - 10.45 Dinlenme

10.45 - 12.15 Takrm mensuplanyla iletigim, cezalandrrmalar

12.15 - 13.00: Ogle yemegi ve dintenme

4. cUN - orileoeru soNRA

14.00: Birinci mUsabaka

'16.00: ikinci mUsabaka

18.00: UgUncU musabaka

5. GUN - SABAH

10.00: Birinci mUsabaka

12.00: ikinci mUsabaka

14.00: UgUncu mUsabaka

14.00 - 15.00: Dinlenme

5. GUN.oGITOEru SONRA

15.00 - 17.00 : Srnav hazrrlrgr ve Yazlh Srnav

17.00- 18.00:Dinlenme

18.00 - 19.00 : Sonuglarrn agrklanmasr ve kapanrg


