
TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

 

Amaç 

MADDE 1-  (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Cimnastik Federasyonunun bünyesinde bulunan 

branşların özelliklerine uygun olarak yarışmalarda görev alacak hakemlerin belirlenmesi, 

eğitimi, sınıflandırılması ve hakem sorumluları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

 MADDE 2-  (1 )  Bu Talimat, Türkiye Cimnastik Federasyonu hakemlerinin merkez ve taşra 

oluşumları, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE  3-   (1) Bu Talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi, 

19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor 

Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Cimnastik 

Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.   

 

Tanımlar 

Madde 4-  (1) Bu Talimat'ta geçen; 

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü 

Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü  

Federasyon : Türkiye Cimnastik Federasyonunu 

Federasyon Başkanı : Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanını 

İl Müdürlüğü                                     :: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü 

İl Müdürü                                          :: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü 

İl Temsilcisi : Türkiye Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisini  

FIG : Uluslararası Cimnastik Federasyonunu 

UEG : Avrupa Cimnastik Federasyonları Birliğini  

Hakem Sorumlusu : Hakemlerden Sorumlu Teknik Kurul üyesini 

 

ifade  eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Hakem sorumlusu 

MADDE 5-  (1)  Hakem sorumlusu teknik kurullar içinde hakem işlerinden sorumlu olan 

üyedir.   

 



Hakem sorumlusunun tayini 

MADDE 6- (1) Federasyon bünyesinde bulunan tüm branşlarda hakem sorumluları teknik 

kurul üyesi olarak Federasyon başkanının teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile oluşur.  

(2) Hakem sorumlusu iki kişiden az olmamak kaydıyla yeteri kadar yardımcı belirleyerek 

Federasyon başkanın onayına sunar. 

 

Hakem sorumlusunun görev süresi 

M A D D E  7-  ( 1 )  Hakem sorumlusunun görev süresi, Federasyon başkanının görev süresi 

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

süresi kendiliğinden sona erer. Yeni hakem sorumlusu seçilinceye kadar eski hakem sorumlusu 

görevine devam eder. 

 

Hakem sorumlusunda aranacak şartlar 

MADDE 8 – (1) Hakem sorumlusunda aşağıdaki şartlar aranır;  

a) Uluslararası hakemlik brövesine sahip olmak ya da en az bir dönem uluslararası 

hakemlik brövesine sahip olmak (Ancak, branşta bu koşulda  hakem olmaması 

durumunda Ulusal  hakemler görevlendirilebilir), 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Türkiye Cimnastik Federasyonu 

Disiplin Talimatına göre bir defada 6 aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir 

yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti disiplin cezası almamış olmak. 

Hakem sorumlusunun görev ve yetkileri 

MADDE 9 – (1) Hakem sorumlusunun görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Uluslararası değerlendirme kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile 

ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak, 

b) Hakem sınavlarını yapmak, sonuçlarını değerlendirmek ve lisansları vize etmek,  

c) Hakemlik terfi tekliflerini incelemek, durumları uygun bulunanların yazılı ve uygulamalı 

sınavlarını yapmak, sonuçlarını duyurmak, tescil etmek,  

ç)    Federasyonca ve uluslararası federasyonlarca düzenlenen yarışmalarda, görevlendirilecek 

hakemleri belirlemek, 

d) Kıtalar arası ve uluslararası hakem kursuna katılacak hakem listesini belirlemek, 

e) Hakemlerin, hakem eğiticilerinin ve il temsilcilerinin istek ve şikâyetlerini inceleyerek 

cevaplandırmak,  

f) Disiplin Talimatına göre suç sayılan bir fiili işlediği düşünülen hakemi, gereği yapılmak üzere 

Federasyon başkanlığına bildirmek, 

g) Yıllık faaliyet programı çerçevesinde seminerler ve hakem kursları düzenlemek ve eğitmenlerini 

seçmek, 

ğ)   İllerden gelen aday hakem kursuna ilişkin talepleri değerlendirerek uygun görülenlerin 

açılmasını sağlamak, 



h) Federasyon Eğitim Kurulu tarafından açılacak antrenör kurslarında değerlendirme kuralları 

dersini vermek üzere hakem eğitimcileri görevlendirmek, 

ı)    Yarışmalarda jüri üyeliği, gözlemci ve başhakemlik yapmak, 

i) Hakem kurslarında, seminerlerde, eğitmenlik ve sınav komisyon üyeliği yapmak, 

j) Hakemler  ve  hakem eğiticileriyle ilgili tüm kişisel bilgi, eğitim ve ölçme  değerlendirmelerine yönelik 

verileri tutmak ve işlemleri yürütmek, 

k) Her yılın başında güncel vizeli hakem listesini Federasyona bildirmek, 

l) FIG değerlendirme kuralları doğrultusunda görevlendirilen hakemlerin sevk ve idaresini yapmak, 

m) Bu Talimatla ilgili değişiklik tekliflerini hazırlamak, Federasyon başkanlığına sunmak, 

n) Almış olduğu kararları Federasyon başkanlığına iletilmek üzere teknik kurula sunmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemler 

 

Hakemlerin yarışma öncesi görevleri 

MADDE 10 – (1) Yarışmada görevli hakemler; yarışmaya iyi hazırlanmak, yarışmalarda 

belirlenen zamanda ve hakem kıyafeti ile yarışmalara katılmak zorundadırlar.  

(2) Görevlendirildikleri yarışmalara katılamayacak olan hakemler, mazeretlerini bildiren 

dilekçelerini yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesine kadar Federasyona bildirmek 

zorundadır. 

Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri 

MADDE 11 –  (1) Hakemler yarışmadan önce veya yarışma günü yapılan toplantıda belirlenen 

yerlerde; FIG Yarışma Yönetmeliği, FIG Teknik Yönergesi, FIG Statü, FIG Hakem 

Yönetmeliği ve Federasyon Yarışma Talimatında belirlendiği şekilde hakemlik görevini yerine 

getirirler.  

(2) Yarışma süresince hakemler kendi aralarında ve  sporcu, antrenör vs. ile konuşamazlar. 

(3) Yarışma süresince davranışlarına dikkat ederek her bakımdan örnek olurlar. 

 

Hakemlerin yarışma sonrası görevleri 

MADDE 12 – (1) Hakemler yarışma bittikten sonra, yarışmalarla ilgili resmi başvurular 

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

 

Hakem olabilme şartları 

MADDE 13 – (1) Hakem olabilme şartları şunlardır; 

a) T.C. vatandaşı olmak,  

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

c) 18 yaşından küçük olmamak,  

ç)    Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu belirtir rapor ibraz etmek, 

d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis 



veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, 

rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, 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, 

e) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Türkiye Cimnastik Federasyonu 

Disiplin Talimatı'na göre bir defada 6 aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir 

yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti disiplin cezası almamış olmak, 

f) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak.  

Milli cimnastikçilerin hakem olabilme şartları 

MADDE 14 – (1) Madde 13’ teki hakem olabilme kriterlerini yerine getirme şartı ile milli 

cimnastikçilerin hakem olabilmesi için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir; 

a) Spor Genel Müdürlüğü Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 7. 

Maddesinde  belirtilen A ve B yarışma türüne göre milli sporcu olmak, 

b) Düzenlenen hakem kursunda veya hakem seminerinde başarılı olmak. 

(2) Kurs veya seminer sonucunda aldıkları puan doğrultusunda adaylar, bölge veya milli hakem 

olarak vize alırlar. 

(3) Adaylar, hakem oldukları andan itibaren açılacak olan ilk FIG uluslararası hakem kursuna 

katılmak için gerekli puanı aldıkları takdirde, hakemlik yaptıkları yıla ve kademelerine 

bakılmaksızın katılmaya hak kazanırlar.  

Hakemlik kademeleri 

MADDE 15 – (1) Hakemlik kademeleri şunlardır; 

a) Aday Hakem: Federasyonca açılan aday hakem kurslarında yazılı ve uygulamalı sınavda 

başarılı olanlar aday hakem olurlar.  

b) İl Hakemi: Aday hakemler illerinde ve Federasyon yarışmalarında iki yıl denemeye tabi 

tutulurlar. Bu süre içerisinde en az 2 faaliyete (yarışma veya seminere)   katılmış olanlar 

Federasyonca açılan terfi sınavına tabi olurlar. Başarılı olanlar il hakemliğine terfi ederler.  

c) Ulusal (Milli) Hakem: İl hakemliğinde en az 1 yıl süresini tamamlayan ve ulusal 

yarışmalarda en az 2 yarışmada hakemlik yapmış olan hakemler Federasyonca açılan terfi 

sınavına tabi olurlar. Başarılı olanlar ulusal hakemliğine terfi ederler.   

ç)  Uluslararası Hakem: Ulusal hakemlikte en az 1 yıl süresini tamamlayan ve ulusal 

yarışmaların en az 3'ünde hakemlik yapmış olan hakemler Federasyonca açılan  sınava tabi 

olurlar. Başarılı olanlar FIG tarafından açılan uluslararası hakem kurslarına katılmaya hak 

kazanırlar.  

(2) Hakem kademeleri ve vize durumları tüm zamanlar müddetince kazanılmış hak doğurmaz. 

FIG’in hakem kriterleri ile ilgili puanları esas alınarak, belirlenecek  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. 

 

Yurtdışında görevli hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar 

MADDE 16 – (1) Yurt dışı yarışmalarda görevlendirilecek hakemler için FIG, UEG ya da 

organizatör ülkenin, hakemin ismine olmayan daveti durumunda hakem sorumlusunun teklifi 

ve Federasyon başkanının onayı gereklidir. Hakemin ismine gelen davet durumunda yalnızca 

Federasyon başkanının onayı yeterlidir.  

(2) Görevini tamamlayan hakem 15 gün içerisinde hakem sorumlusuna yazılı rapor vermek 

zorundadır. 

Hakem lisanslarının verilmesi 

MADDE 17 – (1) Uluslararası lisans ve vize işlemleri hariç olmak üzere diğer kademe hakem 

lisans ve vize işlemleri  Federasyon hakem sorumlusunca yapılır. Lisans ve vize işlemleri her 

yıl yarışmalar başlamadan yapılır, Federasyonca hakemlere bildirilir. Vizelerden ücret alınıp 

alınmaması yönetim kurulunun yetkisindedir. 

Yurt dışına giden hakemlerin bulundukları ülkede hakemlik yapmaları   

MADDE 18 – (1) Herhangi bir nedenle yurt dışına gitmiş olan hakemler, bulundukları ülkede 

hakemlik yapabilmek için Federasyondan izin almak zorundadırlar. 

Yabancı uyruklu hakemlerin Türkiye’de hakemlik yapmaları   

MADDE  19 –  (1) Yabancı uyruklu hakemlerin Türkiye’de hakemlik yapmaları yönetim 

kurulu iznine bağlıdır. Kendi federasyonlarından izin almak koşulu ile hakem sorumlusu 

tarafından denkliği yapılarak hakem lisansı verilir. Yabancı uyruklu hakemlerin Federasyonca 

hakem olarak görevlendirilebilmeleri için emniyet makamlarından ikamet tezkeresi almaları 

zorunludur. 

 

Hakemlik görevine ara verme 

MADDE 20 – (1) Herhangi bir sebeple hakemliğe ara vermek isteyen hakemlerden aday ve il hakemi 

olanlar bağlı oldukları ilin il temsilcisine, ulusal ve uluslararası hakemler  Federasyon hakem 

sorumlusuna il temsilcisi aracılığı ile bir dilekçe ile başvururlar. Bu tür başvurular hakkında Federasyon 

hakem sorumlusunca verilen kabul mahiyetindeki  kararlar, şahsi dosyaya işlenir. Bu durumda olanlara 

belirttiği mazeret süresinin sonuna kadar hakemlik verilmez. 

(2) Aralıksız olarak en az 2 yıl süreyle hakemliğe ara verenlerin lisansları dondurulur. Tekrar 

hakemlik yapmak isterlerse ara verdikleri hakemlik derecesinin sınavına yeniden tabi tutulurlar. 

Başarılı olanlar, hakemliğe ara verdikleri dereceden devam ederler. 

(3) Hakemler faal oldukları sürece verilen görevleri yapmaya mecburdurlar. Bir hakem, 

görevlendirildiği müsabaka duyurusu yapıldıktan sonra bir yıl için en çok iki defa geçerli mazeret beyan 

edebilir. Federasyon hakem sorumlusu görevlendirmelerinde sürekli mazeret beyan ederek verilen 

görevleri aksatan hakemler hakkında düzenlenen dosyaları inceler; durumu sabit olanları faaliyet yılının 

kalan bölümü için faal hakem listesinden çıkartır, sicillerine işler ve durumu bir yazı ile Federasyona 

bildirir. 

 



Hakem lisanslarının iptal edilmesi 

MADDE 21 – (1) Hakem lisansları aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde iptal edilir; 

a) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

b) Disiplin cezası almak, 

c) Hakemlikten istifa etmek. 

Hakemlikten istifa 

MADDE 22 – (1) Hakemlikten istifa edilmesi halinde, istifa dilekçesi ilgilinin dosyasına konulur ve 

lisansı iptal edilir. 

Hakemlerin cezalandırılmasında uygulanacak kurallar 

MADDE 23 – (1)  Federasyon Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan 

hakemler, Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

Hakem kıyafetleri 

MADDE 24– (1) Hakem kıyafetleri Uluslararası Cimnastik Federasyonunun kriterlerine uygun 

olarak Federasyonca belirlenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Talimatta yer almayan hususlar  

MADDE 25 - (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili kararlar; mevcut yasa, yönetmelik, 

ana statü ve talimatlar doğrultusunda alınır. Bu Talimatta yer almayan konularda karar almaya 

ve uygulamaya Federasyon yönetim kurulu yetkilidir.  

Yürürlükten kaldırma  

MADDE 26- (1) Bu Talimatın yayımlanması ile Federasyonun daha önce yayımladığı Hakem 

Talimatı yürürlükten kaldırılmış sayılır.  

Yürürlük  

MADDE 27 - (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme  

MADDE 28 - Bu talimat hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu başkanı yürütür. 


