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rUnxiye VoLEYBoL FEDERASYoNU
VoLEYBoL ADAY HAKEM KURSU yoruencesi

AMAe
Madde 1- Bu Ydnergenin amact; Merkez Hakem ve Gozlemci Kurulunu uyelerinin, Kurs Direktorlerinin, HakemE$itmenlerinin' il Mudurluklerinin ve il remsilcilerinin voleybor aday hakem kursunun agrlmasr vesonuglandtrtlmastna yonelik gorev, yetki ve. sorumluluklarryla ilgili trim usul ve esaslarr duzenlemektir. yonerge

ffiffiffr:f;""iljJ.udurlu$u ve rurkive Volevbol reoe"rasyonu tarafrndan kabut editen itsiti mevzuat

KAPSAM
Madde 2- Bu Yonerge; Merkez Hakem ve G6zlemci Kurulunu, aday hakem kursrarrnda gdrevrendirirecek KursDirektoru ve Hakem E$itimcilerine, il Mudurluklerini, il remsilcilerini ve Aday Hakem Kursuna katrlacak orankursiyerleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu Yonerge; 22 Nisan 2014 tarih ve 28980 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan Turkiye VoleybolFederasyonu Qalrgma Usulve Esaslartna dairAna statunun 43. maddesine dayanrla rakhaztrlanmrgtrr.
TANIMLAR
Madde 4- Bu Talimatta gegen

it lvludurtugu

il Temsilcisi

: Genglik Hizmefleri ve spor it tvudurlugunu,

. Voleybol il Temsilcisini,

: Turkiye voleybol Federasyonuna baglr olarak olugturulan veulke genelinde voleybol hakemleri, hakem gozlemcileri,hakem e$itmenleri ve il hakem ve gozlemci kurullan ile ilgiliidari ve teknik tum konulardan sorumlu olan kurulu ifade eder.

Merkez Hakem ve G6zlemci Kurulu

Madde 5- KURS AqlLMAsl ile ilcili BA'VURU VE KABUL E.ASLAR'Genglik Hizmetleri ve spor il n/|uourtut<teri' nden Aday Hakem Kurs.u agrlmasr ile ilgili olarak rurkiye VoleybolFederasyonu Bagkanh$r' na talepte bulunulmasr hatinde Turkiye Voleybol Federasyonu Hakem ve coztemclTalimatr' nrn 9'13'2' 22' ve 23. maddeleri uyarrnca M;rk;;''i-r"r,"**-ooll',.''T Kururu tarafrndan gerekride$erlendirmeler yaptlarak uygun gorulen illerde, il ile kurs hazrhklannr koordine etmek koguluyla Merkez Hakemve GOzlemci Kururu tarafrndan Aday Hakem Kursu agrrmasrna karar veririr.

Madde 6- ADAY HAKEM KURSU AQMA KOSULLART
illerde Aday Hakem Kursu agtlmast' kursun baglatrlmasr, devamr ve sonuglandrrrlmasr ile ilgili olarak aga$rdakihukUmler uygulanrr:
6.1. Kursun agrrabirmesi igin bagvuruda
olmasl,

bulunacak kursiyer saylslnln en az 40 (klrk) en fazla g0 (seksen) kigi
6'2' Kurs igin gerekli derslik ve spor salonunun hazrrlanmasr, e$itim arag-gereg ve kurs dokumanrarnrn teming{ilmesi (projeksiyon makinesi, bilgisayar, yazr tahtasr vb.),
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MAddE 7. ADAY HAKEM KURSUNA KATILAB|LME $ARTLARI
Aday hakem kursuna katrlabilmek igin;
7.1 TUrkiye Cumhuriyeti Vatandagr olmak.
7.2 En az Lise veya Dengiokullardan birisinden mezun olmak.
7 '3 19 yaglndan gun almrg ve 31 yagrndan (yag hesabrnda iginde bulunulan takvim yrlrnrn 31 Arahk tarihi baz atrnrr)

:iljf "t'u olmak (30 yagrnr agan sureyi faal sporcu veya antrenor otarak gegirenter igin 36 yagrndan gun atmamrg

7'4 Taksirli suglar harig olmak uzere a$tr hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa ugramrg olsalar bile devletingahsiyetine kargr iglenen suglarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rugvet, hrrsrzlk, dolandrrrcrhk, sahtecilik, inancr kotuyekullanma' hileli iflas gibi yuz ktzarttct veya geref ve haysiyeti krrrcr sugtan veya istimal ve istihlak kagakgr'gr harigkagakgrlrk' resmi ihdle ve altm sattmlara fesat karrgtrimat, oevtet srrrarrnr agrga vurmak suglarrndan dolayr teciledilmig olsa dahi ceza almamrg olmak.
7'5 sporla ilgili her turlu disiplin ve ceza duzenlemele ri (7l1l1gg3tarih ve 2145|sayrlr Resmi Gazete,de yayrmlananspor Genel Mudurlugu Amator spor Dallarr ceza Yonetmeligine gore) ve Federasyon ceza Talimatr kapsamrndason ug ytl iginde bir defada 6 ay ve dahafazla ve/veya toplam 1 yrldan fazlaveyadoping sugundan dolayr cezaalmamrg olmak.

MAddE 8. KURSUN SURES|, CGjT|N,l, SINAV UYGULAMASIVE DEGERLEND|RME
8.1. Kursun suresi 3 gun orup, bu srire zarfndatopram 24 saatders veririr.8'2' Kurslarda Merkez Hakem ve Gozlemci Kurulu tarafrndan gorevlendirirecek bir (1) kurs direkt6ru ve bir (1) hakeme$itmeni gorev yapar' Kurs direktoru kursun idari sorumluluk g-orevi ile birlikte aynca hakem egitmeni ile birlikte kuralbilgisi derslerini vermek uzere fiilen derse katrllr.
8'3' Kursta; basrll materyal, gorsel video ve saha uygulamah olmak uzere 3 gegit yontem ile egitim verilir.8'4' Kursta derslere devam zorunlu 6lup duzenli yoklama itnu. zqsaaflik elitim suresince her kursiyer in en fazla 4saat sure ile kursa kattlamama hakkt vardtr. sureyi aganlar kurstan grkarrlrr ve srnava da ahnmazlar.8'5' Kursiyerler kursun sonunda Merkez Hakem ve Gozlemci Kurulu tarafrndan haztrlanansrnav sorularr yoruylasadece yaztlt stnava tabi tutulurlar. stnav soru kitapgrklarr srnava katrlanlarrn huzurunda muhurlu zarf aElarakkursiyerlere da$rtrlrr' 60 dakikalrk slnav sonunda kurs direktoru tarafrndan toplanan cevap ka!rflarr optik okuyucudade$erlendirilmek uzere tutanak tanzim edilerek srnav yoklama gizelgesi ite ninitte Turkiye Voleybol Federasyonunagonderilmek uzere Voleybor ilremsilcisine imza kargrirgrnda teslim eoirir.

3;L",i"rtii-:::Xflr'"$erlendirmeleri 
sonucunda, vazttt srnavdan en az70 puan aran kursiyerrer aday hakem

8'7' Srnav sonuglart Turkiye Voleybol Federasyonu' nun Resmi internet sitesinde ilan edilir.8'8' stnavt kazanan adaylar onceden hazrrladtklarr belgelere ek orarak, srnavrn sonucunun Turkiye VoleybolFederasyonu Resmi internet sitesinde ilanrnr takiben, sa$lrk durumunun hakemlik yapmaya musait oldugunubelgelemek uzere Noroloji, ortopedi, GOz ve KBB doktoilarrndan alacaklarr saglrk raporlarrnr il remsitcisineverirler' Tiim belgeler il temsilciliklerinde agrlacak kigiser dosyalarrnda muhafaza edilir.
MAddE 9. ULA$IM, KONAKLAMA VE iA$E |HT|YAOURININ KAR$ILANMASI
Ti'irkiye voleybor Federasyonu Hakem ve Gcizremci rarimatrnrn 23. maddesi9.1' Kurs Direktoru ve Hakem Egitmeninin kurs mahailine gidig-d.nug uragrmr dfazla ve havayoru ire uragrm yaprrabiren kurs mahailerine ugat< ire, havayoru uragrden daha krsa mesafe.ri yerrer igin otobus veya 1. srnrf tren ucreti rayig bedeiler u;9.2. Konakrama n' ivi orgl " kategorisinde tam pansiyon veya oda_kahvartr
misafirhanede sadece oda-kahvartr konakrama yaprrabirmesi. durumunda oter ryemeklerini igeren kasa figi veya faturalarrn bedelleri Turkiye Voleybol Federasyc
Odenir.

i geregince;
JUzenlenirken 400 km. mesafeden
;rmrntn yapllamadr$r veya 40A km.
rzerinden tahakkuk ettirilir.

geklinde kargrlanlr. Otelde veya
dlgrnda allnacak Ogle ve akgam
onu tarafrndan ilgili muhataplarrna
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MAddE 10. YEVM|YE VE DERS UCREIER|'*|T TN'ETKUK ESASLARI10'1' Kurs direktoru ve hakem e$itmenine 3 gunluk kurs stiresinin bir (1) gun oncesi ve bir (1) gLin sonrasrnr dakapsayacak gekilde toplam iki (2) guntuk yevmiye tahakkuk ettiritir.10'2' Kurs direktoru ve hakem egitmenine odenecek ucret, Bagrmsrz spor Federasyonrarr Muhasebe ve ButgeUygulamalarr Yonergesinin Eki Uygutamaya D6nUk Muhasebe- 
"" XE'n U"ri"" L.".,arrn 10 uncu maddesiuyarlnca; ba$rmsrz spor federasyonlartntn hizmet ve faaliyeflerinde goievlendirilen t igit"r" Bakanlar Kururunun231712001 tarihli ve 200112863 saytlr Kararr ile kabul Loir"n Gengrik ve spor Hizmeteri uyguramasrndaGorevlendirileceklere odenecek Ucretlerle irgiri esaslara no* *t yonetim Kurulu tarafrndan belirlenir.10'3' Kurs direktdru ve hakem elitmenine odenecek ucrlt ite kursiyerlerden arrnacak katrfim bede'eri her sezon

i::T,[';,[?Jffi iff:T, ;? f"Tl"il:l##yJfl:t'"0"' v"'loen berirrenerek rurkive Voreybor Federasyonu

Madde 11- ADAY HAKEM KURS PROGRAM|
1. GLIN.
10.00- 10.30: Kursun agrhgr ve tanrgma

l?33:,,1,i,,T, XfliJffloa 
ha*emtrOiiivl'i; yetenek, adatet, objektilik, hoss.ru ve saysr

11.15- 13.00 : Kural 1 - 2_3_4Videolu antatrm
l9 99- 14.00:Ogte yemegi ve Ointenml
14.00- 1s.1s: Kurat S_O_7ViOeof, ani"i,m
15.15- 15.30 : Dintenme
15.30- 17.00: Kuralg-9-10 Videolu anlatrm
17 "00- 17.15: Dintenme
17.15- 18.00: Kural 11 _i2_l3Videolu antatrm.
2.Gtjtrt
10 00- 10.30
10 30- 11 45
11 45- 123A
12.30- 13 30
13 30- 14.30
14 3A- 14.45
14 45- 15.45
15.45- 16.00
16 00- 17 ,00
17 A0- fi .15

Kural 14-1 5-16 Videolu antatrm
Dinlenme
Kural 17-1 B Videolu anlatrm
Ogle yemegi ve dinlenme
Kural 19-20-21 Videotu anlatrm
Dinlenme
Kura I 22-23-24 Videolu anlatr m
Dinlenme
Kura I 25-20-27 Videolu anlatr m
Dinlenme

17.15- 18.00: Kural2g Videolu anlatrm
g. ctitl
10.00- 10.30: Hakem resmiel igareileri
10.30- 11.45: Dintenme
11.45- 12.30. saha uygulamasr

1??9 13.30: Ogre yemegi ve dintenme
13.30- 14.30: Saha uygulamasr
143A- 14.45: Dintenme

it|._]3.33; Iilffi[" inin ve dizirie kagrdrnrn isrenis sekrive Musabaka protokoru
16.00- 17 .00. yazlrr 'srnav 

uyguramasr
17 .A0- fi .15 : Dinlenme
17 '15- 1B'00: Yaztlt Stnav Degerlendirmesi ve Kapanrg

Madde 12- YURURLUK
Turkiye Voleybol Federasyonu Yonetim Kurulunca hazrrlanan
sitesinde yayrmrandrgr tarihte yururruge girer.

bu yonerge Spor Gen


