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TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

 BADMİNTON HAKEM VE GÖZLEMCİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Bedensel Engelliler Badminton Müsabakalarını yönetecek 

hakemler ve gözlemciler ile ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu yönerge; resmi ve özel müsabakalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların 

çözümü, hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin sınıflamalarını, 

terfi ve cezalandırılmaları ile müsabakalarda görevli hakem gözlemcilerine dair hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge, 16.05.2007 tarih ve 26524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 4 - Bu Yönergede geçen; 

a) Federasyon   : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu, 

b) Yönetim Kurulu : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

c) BWF    : Uluslararası Badminton Federasyonunu, 

   ç) IBAD   : Uluslararası Engelliler Badminton Birliğini, 

d) Turnuva Başhakemi  : Müsabakaların kurallar dahilinde oynanabilmesi için  

 görevlendirilen sorumlu ve yetkili hakemi, 

e) Hakem    : Müsabakanın kurallar dahilinde oynanabilmesi için görevlendirilen 

  kişiyi, 

f) Sporcu    : Federasyon veya il müdürlüklerinden sporcu lisansı alan kişiyi, 

g) Sezon    : Müsabakaların başlama ve bitiş dönemini, 

 ğ) Gözlemci   : Hakemlerin müsabaka esnasında kurallara uygun, tarafsız ve  

        başarılı bir yönetim gösterip göstermediğinin tespit edilmesi  

        amacıyla, Federasyon tarafından görevlendirilen yetkili kişiyi, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Hakem Kurullarının Çeşitleri 

Madde 5 -Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde,il hakem kurullarından 

oluşur. 

Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu 

Madde 6 -(1) Merkez Hakem Kurulu, beş kişiden oluşur. Kurul üyelerinden bir tanesini 

Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak atar.  

(2) Merkez Hakem Kurulu üyelerinde Disiplin Yönergesi hükümlerine göre ceza almamış 

olmak, aktif sporcu ve antrenör olmama özellikleri aranır. 

 

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi  

Madde 7 – Merkez Hakem Kurulu, görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi 

kadardır. Yeni kurul göreve başlayıncaya kadar eski kurul göreve devam eder. 
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Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi; 

a)Üyenin istifa etmesi, 

b)Federasyon Başkanının isteği, 

c)Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda da sona erer. 

 

Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı  

Madde 8 – Federasyon Başkanı, Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.  

a) Merkez Hakem Kurulu gerektiğinde toplanır. 

b) Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. 

c) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı 

kabul edilir. 

ç)  Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

 

Merkez Hakem Kurulunun Görevleri 

Madde 9 - Merkez Hakem Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve 

programlar hazırlamak, kurs ve seminerler düzenlemek, açılacak kursların ve seminerlerin 

planlaması ve programını yapmak, her düzeydeki kursların öğretim programlarını hazırlamak,  

b) Her kademedeki hakemlerin görevde ilerleme önerilerini yapmak, Uluslararası listeye 

alınması uygun görülen hakemleri saptamak ve önermek, 

         c) Hakemlerin görevde ilerleme sınavlarını yapmak, 

ç) Uluslararası hakem kuruluşları ile iş birliği yaparak değişiklik ve yenilikleri hakemlere 

duyurmak, eğitimlerini sağlamak,  

d) Oyun kuralları üzerinde oluşan değişiklikleri izlemek, hakem ve sporculara ulaşmasını 

sağlamak,  

e)  Ulusal ve uluslararası seminer ve kurslara katılacak hakemleri saptamak ve önermek, 

f)Hakemlerin karşılaşmaları yönetmedeki eksikliklerini ve başarılarını saptamak, 

karşılaşmalara gözlemci ve hakem ataması yapmak, 

g) Hakemler ile ilgili her türlü istatistik bilgiyi derlemek, raporlaştırmak, 

ğ)Badminton Müsabakaları için standart formları hazırlamak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, 

h) Standart hakem giysileri ile kullanılacak kokartları saptamak, 

ı) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Merkez Hakem Kurulunun Yetki Ve Sorumlulukları 

Madde 10 -(1) Merkez Hakem Kurulu, 

a) İl hakem kurullarını onaylar, 

b) İl hakem kurullarının verdikleri kararları inceler ve sonuca bağlar, kurulları denetler, 

kurulların görev sürelerinin bitirilmesi için öneride bulmak. 

c) Hakemlik norm çeşit ve sayılarını saptamak, 

ç) Disiplin Yönergesine göre suç sayılan davranışları yapan hakemler hakkında gerekli 

soruşturmayı yapmak, yönetim önlemlerini almak, gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevk etmek için 

Federasyona öneride bulunmak. 

d)Hakemlerin lisanslarının iptali için gerekli soruşturmayı yapmak, öneri olarak 

Federasyona sunmak, 

e) Uluslararası hakem kuruluşlarına oyun kuralları ile ilgili değişiklik önerilerinde 

bulunmak. 

(2)Merkez Hakem Kurulu, bu yönerge kapsamında değerlendirilen her türlü hakem iş ve 

işlemleri ile düzenleyici maddeler kapsamında prosedürler hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayı 

ile yürütmeyi gerçekleştirmek. 
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İl Hakem Kurullarının Kuruluşu 

Madde 11 -(1) Lisanslı hakem sayısı, en az beş hakem olma koşulu ile illerde il hakem 

kurulları kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan yerlerde, bu görev il temsilcisi tarafından 

yürütülür.  

(2) İl hakem kurullarının görev süresi, Merkez Hakem Kurulunun görev süresi kadardır. İl 

temsilcisi, gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif 

edebilir. Bu gibi durumlarda il temsilcisinin teklifi, Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve 

Federasyon tarafından karara bağlanır 

 

    İl Hakem Kurullarının Seçimi 

          Madde 12 -(1) İl hakem kurulları, il temsilcisinin teklifi, Merkez Hakem Kurulunun uygun 

görüşü ile kurulur.  

         (2) İl hakem kurullarının başkanı, il temsilcisidir. Kurul, başkan hariç dört kişiden oluşur. 

Kurul üyeleri kendi aralarından bir as başkan ve bir sekreter seçerler. 

     

          İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  

          Madde 13- İl hakem kurulu üyelerinde, Yönergenin 24ncü maddesinde yer alan hakem 

olacaklarda aranacak niteliklerden başka;  

    a) En az il hakemi unvanına sahip olmak,  

        b) Hakemliği bırakmış ise sağlık ve fiziki bakımdan kurul görevini yapmaya engel hali 

olmaması, şarttır. 

    

          İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri 

   Madde 14- İl temsilcisi veya kurul as başkanı, il hakem kurulunu her zaman toplantıya 

çağırabilir.  

          a) Başkanın olmadığı toplantıyı as başkan yönetir. 

b) İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır. 

c) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde, başkanın bulunduğu tarafın 

kararı kabul edilir. 

ç) Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

 

         İl Hakem Kurullarının Görev Ve Yetkileri 

         Madde 15-İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 

b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer bütün işleri yapmak, 

c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, her sezon veya gerektiğinde hakem bilgilerini 

güncellemek, hakem bilgileri ile terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, 

ç) Aşağıda yazılı Müsabakaların hakemlerini atamak, 

 1) İlde düzenlenen özel ve resmi Müsabakaların, 

 2) İlde ve ilçede başka illerin kulüpleri arasında oynanan özel maçlar ve turnuvaların, 

 3) Federasyon tarafından yetki verilen Müsabakaların,  

d)Yönerge hükümlerine aykırı hareket eden hakemlerin, karşılaşmaları yönetmelerini 

yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için nedenleri ile birlikte durumu 

Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,  

e)  Başkan tarafından sevk edilen konuları inceleyerek karara bağlamak.  

 

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması 

Madde 16- İl hakem kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda üyelikten ayrılmış olurlar; 

a) Üyenin istifa etmesi, 

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 

          c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması, 
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ç) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması, 

hallerinde il temsilcisinin teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun görüşü sonucunda, Federasyonun 

onayı ile görevlerinden alınırlar. 

 

Hakemlerin Disiplin  Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar 

Madde 17 -(1) Bu Yönerge çerçevesinde, Federasyon kurallarına göre verilen görevleri tam 

olarak yapmayan, merkez ve il hakem kurulundan izin almadan hakemlik yapan, eksik yapan, onur 

kırıcı suçları işleyen, başhakem kararlarına karşı gelen, merkez ve il hakem kurulunca verilen 

görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, müsabakaların akışını bozan, 

oyuncuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemler, başhakemden, il hakem kurulundan ve diğer 

yollardan Merkez Hakem Kurulu’na gelen şikayetler üzerine; Kurul gerekli incelemeyi yapar.  

 (2)Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle, kendilerine yazılı uyarı 

cezası verebilir.  

           (3)Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmesi ve 

Hakemlerin Federasyon aleyhine sözlü ve yazılı beyanatta bulunmaları durumunda, Federasyon 

Başkanının teklifi Yönetim Kurulunun onayı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

   

İl  Hakem Kurulu Toplantıları 

Madde 18 -İl hakem kurulları, il temsilcisi veya kurul As başkanın daveti üzerine toplanır. 

 

Merkez ve  İl  Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı 

Madde 19 -(1) İl hakem kurullarında görev alan hakemlere her hangi bir kısıtlama yada 

görev yasağı getirilmemektedir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri bulundukları ilde her türlü il 

Badminton organizasyonlarında, görev yapabilirler.  

  (2)Hakemler, merkez ve il hakem kurullarının onayı olmadan hangi ad altında olursa olsun, 

hiçbir Müsabaka ve turnuvada hakem olarak görev yapamazlar. 

   

            Hakemlerin Müsabaka Öncesi Yapması Gereken İşler 

Madde 20 -Hakemler müsabaka öncesindeki görevleri şunlardır; 

a) Müsabaka kortunu kontrol etmek,  

b) Işık, havalandırma, direkler, file yüksekliğini kontrol eder. 

c) Isınma öncesinde sporcuların kıyafetlerinin ve gereçlerinin gerekli yönergelere uygun 

olup  olmadığını denetler, 

ç) Sporcuların lisans kontrollerini yapar. 

d) Skorboardların seyircilerin rahatça görebileceği şekilde ve oyuncuları rahatsız etmeyecek 

şekilde konulup konulmadığını kontrol etmek,  

e)Müsabaka ile ilgili özel kuralları incelemek ve müsabaka yönergesinde yer alıp almadığını 

kontrol etmek,  

           

            Hakemlerin Müsabaka Sırasındaki Görevleri 

Madde 21 - Hakemin Müsabaka sırasındaki görevleri şunlardır; 

a) Müsabaka sonuçlarını düzenli olarak müsabaka kağıdına geçmek, 

b) Skorboardın çalışmasını denetlemek, 

            c)Müsabaka düzenini gözetmek ve sporcuların kortta rahat ve sessiz bir ortamda 

oynamasını sağlamak, anlaşmazlıkları çözmek, tartışmaları önlemek, sporcuların disiplinsiz 

davranışlarını cezalandırmak ve kişi/kişiler hakkında rapor tutarak, Turnuva başhakemine vermek, 

ç) Skorların müsabaka kağıtlarına doğru olarak kaydedilmesini sağlamak. 

d) Müsabaka sırasında sporcuların davranışlarını ve karşılıklı ilişkilerini incelemek, 

dürüstlük ve spor anlayışına uygun bir şekilde yarışıp yarışmadıklarını denetlemek, 

e) Yardımcılarını, müsabaka organizasyonu  kurallarına uymaları açısından denetlemek, 

f) Müsabaka sonuçlarını düzenli olarak masa hakemine veri kaydı olarak işlenmesini 

sağlamak, 
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Turnuva Başhakeminin Görevleri 

Madde 22 - Turnuva Başhakeminin görevleri şunlardır; 

a) Teknik toplantıya katılmak, 

      b) Spor salonunun müsabakalar için uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

           c) Müsabakalardan önce gerekli malzemelerin (Kortlar, fileler, sandalyeler, toplar ve diğer 

belgeler) hazır ve uygun olup olmadığını kontrol etmek, 

  ç) Antrenör ve Sporculara müsabakaların gün ve saatlerini duyurmak ve onların rahatça 

görebileceği şekilde müsabaka yerine asmak, 

d) Müsabakayı düzenleyen kuruluşun temsilcisi, turnuva gözlemcisi varsa yöneticisi ile 

kuraların çekilmesini bizzat yönetmek, kura çekiminin müsabaka yönergesine uygun olmasını 

sağlamak, 

e) Müsabakaların bitiminden sonra müsabaka sonuçlarını, eşitlikler var ise turnuvanın özel 

kurallarına göre bozulmuş olarak açıklamak, 

f) Turnuva özel kurallarını, program ve çizelgeleri, tur sonuçlarını, yazılmış oyunları 

düzenleyicilere teslim etmek, 

g) Hakem dilekçelerini, ceza kararlarını ve müsabaka sonuçlarının bir örneğini istenen 

şekilde düzenleyerek merkez/il hakem kuruluna teslim etmek, Federasyon yıllık faaliyet 

programında yer alan ulusal veya ülkemizde yapılan bütün uluslararası turnuva ve müsabakaların 

sonuçlarını Merkez Hakem Kuruluna iletmek, 

ğ) Belgelere, müsabaka ile ilgili raporu eklemek, hakem raporunda genel izlenimlerini, 

düzenleme sorunlarını Müsabakayı terk eden sporcuların adlarını ve terk nedenlerini, gerekli 

görürse sporcularla ilgili teknik bilgileri belirtmek, 

h) Müsabakalarda görevli hakemlerin masa, başhakem, servis hakemi ve çizgi hakemi 

olarak görevlendirmelerini yapmak,  

    i) Turnuva başhakemi;  

 Hakem değerlendirme formu, 

 Turnuva raporunu, 

      Müsabakanın bitiminden itibaren üç gün içinde Federasyona iletmek zorundadır. 

 

Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esasları 

Madde 23 -Badminton hakemleri ne kendilerinin ne de başka Badminton hakemlerinin 

yönettikleri Müsabakalar için hiçbir nedenle yazılı veya sözlü eleştiride bulunamazlar. 

Müsabakalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak haklı gördükleri konularda Federasyonun 

ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Merkez Hakem Kurulunun izni ile yazılı açıklama yapabilirler. 

Hakemler, Müsabaka süresince özellikle davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek 

olmalıdırlar. Organizasyonlarda olanaklar ölçüsünde sporcu, antrenör ve yöneticiler ile iletişime 

giremezler.  

Badminton hakemleri aynı sezon içerisinde, sporcu ve antrenör olarak etkinliklere 

katılamazlar. Sezon başında durumlarını Merkez Hakem Kurulu ile il hakem kurullarına bildirerek 

o sezon için tercihlerini yaparlar. 

 

Hakem Olabilme Koşulları 

Madde 24 –Hakem olabilmek için; 

a) T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak, 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda bu koşul aranmaz). 

          c) 18 yaşından gün almış olmak ve 55 yaşından gün almamış olmamak, 

          d) Hakemlik yapmak için zihinsel, görsel ve işitsel özrü olmadığını sağlık raporu ile 

belgelemek, 

e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak, 
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      f) Daha önce Badminton yada başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir 

görevde iken altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası almamış 

olmak, 

g) Sabıka kaydı olmamak, 

      

            Hakemlik Sınıflamaları 

Madde 25 –(1)  Hakemlik sınıflamaları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Aday hakem, 

b) İl hakemi, 

c) Ulusal hakem, 

d) Uluslararası hakem, 

(2) Hakemliğin başlangıç sınıfı aday hakemlik, en üst sınıfı uluslararası hakemliktir. Bu 

sınıflar arasında yükselecek hakemlerin, hakemlik geçmişlerinde tam tarafsızlığını göstermiş 

olmaları ön koşuldur. Her hakem sınıflaması içerisinde de ayrı bir sıra düzenlemesi, klasman, 

yapılabilir. Böylesi düzenlemeler prosedür ile belirlenir. 

 

A) Aday hakem 

     Aday hakem olabilmek için; 

           a) Bu Yönergenin 24. maddesindeki koşulları taşımak, 

          b) Aday hakemlik kursuna katılmak, 

           c) Yapılacak olan hakemlik sınavlarında yetmiş puan ortalaması ile başarılı olmak,  

  ç) İki yıl içinde il hakemliğine terfii teklifi yapılmayan veya terfii edemeyen aday hakemin 

hakemliği sona erer. 

 B) İl hakemi 

a) Aday Hakemi unvanını taşıyor olmak, 

b) Aday hakemlikte en az bir yıl görev almak ve son iki yıl içinde tek erkekler ve tek 

bayanlar dallarında en az üç müsabakada başarı ile görev yapmış olmak (Gelişim Seminerlerinde 

yapılacak sınavda başarılı olması bir hakemlik görevinde başarılı  görev yapmış olması anlamına 

gelir). 

c)Hakem sınav prosedürüne göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

       C) Milli Hakem 

  a)  İl hakemi unvanını taşımak, 

            b) İl hakemi olarak en az iki yıl görev almış olmak, 

  c) Hakem sınav prosedürüne göre yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 D) Uluslararası Hakem 

       Uluslararası hakem unvanını alacakların, BWF tekliflerinin yapılabilmesi için; 

           a) Milli hakem unvanını taşımak,  

b)Yeterli seviyede yabancı dil ve kural bilgisine sahip il hakemlerinden BWF’ye teklif 

edilen ve Uluslar arası aday hakem unvanı kazanan il hakemleri terfii süresi beklenmeden milli 

hakemliğe terfii ettirilir. 

           c) BWF tarafından kabul edilen dillerden en az birini yeter derecede bilmek, 

           ç) Badminton kuralları ve Badminton müsabakalarıyla ilgili BWF kurallarını bilmek. 

   d) BWF tarafından yapılacak olan Hakem Sınav Prosedürüne göre yapılacak sınavlarda 

başarılı olmak. 

 

           Hakemlerin Denkliği 
            Madde 26- Türkiye Badminton Federasyonu tarafından verilen Badminton  hakem lisansına sahip 

olanların, Bedensel Engelliler Badminton Hakemliği için Federasyon tarafından düzenlenecek olan gelişim 

seminerine katılmaları ve başarılı olmaları halinde, hakemlik kademeleri aynı  kalmak kaydıyla Bedensel 

Engelliler Badminton Hakemi olarak denkliği M.H.K. tarafından yapılır.    

 

     Hakemlerin Sigortalanması 
Madde 27–Hakemlerin sigortalanması Federasyonun saptadığı esaslara göre düzenlenebilir. 
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Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi İle İlgili Esaslar 

Madde 28 –(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 Lisansı İptali 

Madde 29–Hakemlerin lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. 

a) İstifa etmek, 

          b) Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek, 

c) Özürsüz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek, 

       ç) Onur kırıcı hareketlerde bulunmak, 

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak, 

e) Gerçek dışı rapor düzenlemek ve gizlemek, taraflardan maddi yada manevi bir karşılık 

sağlamak, 

      f) Federasyon mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla ya da Internet üzerinden 

hakarette bulunmak, 

      g) Disiplin Kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla hak mahrumiyeti cezası almak, 

ğ) Üst üste üç yıl lisansını vize ettirmemek,(İl, Ulusal, Uluslar arası hakem) 

              Merkez Hakem Kurulunun teklifi ile Yönetim Kurulunca Disiplin Kuruluna sevk edilen 

hakem ve gözlemcilerin soruşturma süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca hakkında 

soruşturma yapılan hakemler müsabakalarda görev alamazlar. 

     Yukarıda sayılan (c),(ç),(d),(e) ve (f) bentlerinden birine veya Disiplin Yönergesinde sayılan 

diğer suçlardan birine aykırı hareket nedeniyle bir defada altı aydan fazla hak mahrumiyeti cezası 

alanların haklarındaki cezanın kesinleşmesi ve diğer bentlerdeki koşulların gerçekleşmesi halinde, 

Merkez Hakem Kurulunca hakemlik yapma hakkı sona erdirilir ve lisansları süresiz iptal edilir. 

 

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vize Edilmesi 

Madde 30 –(1) Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Federasyon 

tarafından hakemlik lisansı verilir. Her sezon başında Merkez Hakem Kurulunca düzenlenecek 

seminere katılarak seminerde başarılı olan hakemlerin lisansları federasyon faaliyetlerinde 

görevlendirilmek üzere vize edilir. Yapılan vizeler ilgililere ulaştırmak üzere, il hakem kurullarına 

veya Gençlik Spor İl Müdürlüklerine veya federasyon temsilcilerine gönderilir. Merkez Hakem 

Kurulu gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini bir süre için il hakem kuruluna verebilir.   

2) Yapılacak olan seminerler ve lisans vize ücretleri, her yıl Federasyon Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

 

  Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi 

  Madde 31– Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilemez; 

  a)İstifa etmek, 

  b)Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

  c)Federasyon müsabakalarına görevlendirildiği halde mazeretli olarak üç, mazeretsiz olarak 

iki veya il Müsabakalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir sezon görev 

yapmamak, 

  ç)Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, 

  d)Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, 

            e)Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, Müsabakada olan olayları bir tarafın 

lehine örtbas etmek, bir sporcunun yada takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak, 

       f)Taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak, 

       g) Camia aleyhinde yazılı, görsel basın ve Internet aracılığı ile yayın yapmak. 

      h)Her sezon başında Federasyon tarafından yapılacak olan hakem seminerine katılmayan 

hakemler o sezon için lisansları vize edilmez ve federasyon faaliyetlerinde görev alamazlar.  
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            Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi 

      Madde 32–Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine 

tebliğinden itibaren yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. 

           

            Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri 

Madde 33–Müsabakalar lisanslı Badminton hakemlerince yönetilir.  

      a)Ulusal düzeyde her türlü Badminton müsabakasında görev alacak Turnuva başhakemi ve 

hakemlerinin atanması, Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. 

b)Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası düzeyde yapılan müsabakalardaki Türk 

hakemlerin ataması Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Federasyonun onayı ile yapılır. 

c)İllerin düzenleyecekleri özel veya resmi müsabaka ve turnuvaların başhakemini ve 

hakemlerini il hakem kurulları atar. 

ç)Özel Müsabakalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans görev ücretleri 

Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret, Federasyonun 

resmi Müsabakalar için ödediği görev ücretinden daha az olamaz. Federasyon tarafından 

düzenlenen resmi müsabakalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri, Federasyon tarafından 

belirlenen ölçütlere göre ödenir. 

d)Turnuva başhakemleri, gerek gördükleri durumlarda, müsabakada görev alan hakemlerin 

bir yada daha fazlasını görevden alabilirler. Aynı şekilde Turnuva başhakeminin isteği durumunda 

Merkez Hakem Kurulu kararı ile Müsabakada ek hakem görevlendirilmesi yapılabilir. Merkez 

Hakem Kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, Federasyon temsilcisinin kararı 

yeterli olur.  

   e)Müsabakalarda görev yapacak hakem sayısı; Müsabakanın türü, önemi ve katılabilecek 

sporcu sayısına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir.  

 

      Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi   

 Madde 34 –Yurtdışındaki hakemler, Federasyondan izin almak koşulu ile bulundukları ülkede 

görev yapabilirler. 

 

 Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 

 Madde 35 –Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya merkez ve il 

hakem kurulları yetkilidir. 

  

      Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 

      Madde 36 –Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler Merkez Hakem 

Kuruluna yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına 

eklerler. İl hakem kurulu ilgili hakem için görüşlerini Merkez  Hakem Kuruluna iletir. Merkez 

Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir sezon ara verenlerin lisanslarını 

vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa 

katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

 

     Hakemlikten İstifa 

     Madde 37 –Aynı sezonda hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar, o sezon müsabaka 

yönetemezler.Aynı sezonda istifanın tekrarı halinde lisansları tekrar vize edilmez.       

      

     Gözlemcilerin Nitelikleri 

      Madde  38- Gözlemcilerde aranacak nitelikler şunlardır: 

      a)Disiplin Yönergesi hükümlerine göre ceza almış olmamak, 

      b)Milli veya Uluslar arası hakem olmak (Milli veya uluslar arası hakem yok ise en üst 

seviyedeki hakemler arasından belirlenir.) 

      c)30 yaşından küçük olmamak, 

      ç)Kurs ve seminerlere katılmış olmak,  
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d) Yapılan sınavda başarılı olmak. 

Gözlemci görevlendirilmeleri Federasyon faaliyetlerinde Merkez Hakem Kurulunca,  il 

faaliyetlerinde İl Hakem Kurulunca yapılır. 

   

       Hakem Gözlemcilerinin Görev ve Yetkileri 

 Madde 39 –Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

      a) Müsabaka sırasında sporcuların kurallara uyup uymadığını izler raporlarında yer verirler, 

      b)Müsabaka organizasyonunun düzenlenmesi hakkındaki izlenimlerini ve notunu 

raporlarına eklerler, 

     c) Müsabaka  sonuçlarını hakem hakkındaki izlenimlerini ve notunu raporlarına eklerler. 

     ç) Müsabaka sırasında, hakemlere ve müsabaka organizasyonuna herhangi bir şekilde 

karışamaz veya müdahale edemezler, 

      d) Hakemle müsabaka sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar, 

           e) Gözlemciler hakemden uygun zamanda maç sonuçları çizelgesi veya eşlendirme 

bilgilerini isteyerek inceleyebilirler, 

      f) Her tur sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini 

değerlendirerek raporlarında yer verirler, 

 

              Gözlemciler İle İlgili Yaptırımlar 

Madde 40- Aşağıdaki fiilleri işleyen gözlemcileri hakkında, Türkiye Bedensel Engelliler Spor 

Federasyonu Disiplin Yönergesinin ilgili hükümleri uygulanır. Gerek görüldüğünde, hakem gözlemcisi 

olarak kendilerine bir daha görev verilmez. 

a) Raporlarını kasıtlı olarak vermeyenler, 

b) Raporlarını 48 saat içerisinde vermeyip sürekli olarak geciktirenler, 

c) Diskalifiye edilen takım veya mensubu bulunduğunda durumu müsabaka bitiminde 

telefon ve faksla ilgili birime bildirmeyenler. 

d)  Müsabakaya ait bilgileri eksik veya gerçeğe aykırı aktaranlar, 

e)  Müsabaka yerine özürü olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor 

düzenleyenler,  

f) Görevli oldukları müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını açıklayanlar, 

   

             Hakem Kıyafetleri 

  Madde 41–Hakem kıyafetleri,  Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bütün hakemler bu 

hükümlerine uymak zorundadırlar. Badminton hakemleri sınıflarına göre Merkez Hakem Kurulu 

tarafından belirlenen amblemleri / sembolleri (kokart) takmak zorundadırlar. 

 

      Hakem Kurs ve Seminerleri 

      Madde 42 –İl temsilcisinin talebi göz önüne alınarak, il veya aday düzeyinde her hakemlik 

sınıfı için başlangıç ve gelişim kurs ve seminerleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenir. İl 

temsilcilerinin talepleri doğrultusunda yapılan kurs ve seminerlere katılacak hakem ve hakem 

adaylarından katılım bedeli alınabilir. Bu bedelin ne kadar olacağı Federasyon Yönetim Kurulu 

tarafından saptanır. 

 

Hakemlerin İl Değişimi    

Madde 43 – Hakemler bulundukları İlden başka bir İle ikametlerinin değişmesi durumunda 

ayrıldıkları ve geldikleri İllerin il temsilcileri tarafından Merkez Hakem Kurulu bilgilendirilir. 

 

 

 

 

 

 



 10 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

           

         Yürürlük 

     Madde 44 – Bu Yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun onayından sonra, 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyonun resmi internet sitesinde yayımlanmasıyla yürürlüğe 

girer. 

  Yönetmelikte Yeralmayan Hükümler  

  Madde 45 – Bu yönergenin uygulanması sırasında ortaya çıkan ve bu yönerge de hüküm 

bulunmayan hallerde, sorunların çözümü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim 

Kurulu kararıyla sağlanır. 

 

      Yürütme 

     Madde 46 –Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 

Başkanı yürütür. 


