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DEĞĠġĠKLĠK 
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BĠLEK GÜREġĠ HAKEM VE GÖZLEMCĠ TALĠMATI 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

Madde – 1 

Bu Talimatın amacı; Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu BaĢkanlığınca 

düzenlenecek tüm yarıĢmaları yönetecek hakem ve gözlemciler ilgili iĢlemlerde 

uygulanacak yöntem ve ilkeleri belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde – 2 

2.1. Bu Talimat; Merkez Hakem Kurulu ve Ġl Hakem Kurullarının kuruluĢ, görev, yetki ve 

sorumluluklarına, sınıflandırılmalarına, görevde yükselme ve cezalandırılmalarına, 

yetiĢtirilmelerine ve lisans verilmesine dair ilkeler ile Federasyon tarafından düzenlenen 

veya Federasyonunun izni ile düzenlenen tüm yarıĢmalarla ilgili teknik anlaĢmazlıkların 

çözümüne dair konuları kapsar. 

  

Dayanak 

Madde – 3 

3.1. Bu Talimat; 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat Ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Ek 9 uncu Maddesi ile 14 / 7 / 2004 Tarih ve 25522 Sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları 

Çerçeve Statüsü ve Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak 

hazırlanmıĢtır. 

 

Tanımlar 

Madde – 4 

Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon  : Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonunu, 

Federasyon BaĢkanı : Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu BaĢkanını, 

Yönetim Kurulu : Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

Ġl Temsilcisi : Federasyonun Bilek GüreĢi Ġl Spor Dalı Temsilcisini, 

MHK : Federasyonun Bilek GüreĢi Merkez Hakem Kurulunu, 

Hakem : YarıĢmaları yöneten ve puanları veren belgeli kiĢileri, 

Gözlemci : YarıĢmaları yerinde gözlemleyen ve her Ģeyi rapor eden belgeli kiĢileri,          

Yönetici : Federasyona ve bağlı spor kulüplerini ve kulüp yönetimindeki kiĢileri, 

Teknik Kurul  : Antrenörlerden oluĢan ve Genel Kurulda Seçilerek gelen kiĢileri, 

Organizasyon Kurulu : Federasyon faaliyetlerini organizasyonla görevli kurulu, 

Disiplin Kurulu : Federasyonun Disiplin Talimatını uygulamakla görevli kurulu,  

Antrenör                : Belli bir eğitimden geçtikten sonra sporcuyu eğiten kiĢiyi, 

Sporcu                     : Bilek güreĢi dalında lisanslı olarak spor yapan kiĢileri, 

WAF            : Dünya Bilek GüreĢi Federasyonunu, 

EAF                       : Avrupa Bilek GüreĢi Federasyonunu tanımlar. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Kurullarla Ġlgili Ġlkeler 

Hakem Kurulları  

Madde – 5 

5.1. Hakem Kurulları; Merkez Hakem Kurulu ve Ġl Hakem Kurullarından oluĢur. 

5.2. Ġlçelerdeki hakemler, bağlı oldukları ilin hakem kuruluna bağlı olarak çalıĢırlar.  

 

MERKEZ HAKEM KURULU 

Merkez Hakem Kurulunun OluĢumu 

Madde – 6 

6.1. Merkez Hakem Kurulu; Federasyon BaĢkanınca, ulusal ve uluslar arası hakemler arasından 

aktif ve baĢarılı olanlar belirlenir ve Yönetim Kuruluna önerilir. 

6.2. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan MHK; Kurul BaĢkanıyla birlikte en az üç, en fazla 

yedi üyeden oluĢur. 

6.3.  Federasyon BaĢkanı gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunun Onayı ile MHK 

Üyelerinin görevine son verebilir ve MHK’nu yeniden oluĢturabilir. Yeni üyelerin görev 

süresi, ayrılan üyenin kalan görev süresi kadardır. 

6.4. Merkez Hakem Kurulu üyeleri görev süreleri sonunda tekrar seçilebilirler. 

 

MHK’nun Görev Süresi 

Madde – 7 

7.1. Merkez Hakem Kurulu; Federasyon BaĢkanının çalıĢma süresince, kuruluĢu ile ilgili tüm 

görevleri yerine getirir. Federasyon BaĢkanının görevinin sona ermesi ile Merkez Hakem 

Kurulunun görev süresi de kendiliğinden sona erer. Ayrıca; 

7.1.1. Üye, yazılı olarak istifasını verdiğinde, 

7.1.2. Federasyon BaĢkanının isteği ve Yönetim Kurulunun çoğunluk kararı ile, 

7.1.3. MHK’nda görev alma koĢullarından birinin yitirilmesi durumunda, 

7.1.4. Gerekçesiz olarak üst üste üç toplantıya katılmadığında, MHK üyeliği sona erer. 

7.2. Görev süresi sona eren MHK ve / veya üye, yeni kurul ve / veya üye seçilinceye kadar 

görevini sürdürmek zorundadır.  

  

MHK Üyelerinde Aranacak KoĢullar 

Madde – 8 

8.1. MHK Üyelerinde aĢağıdaki koĢullar aranır; 

8.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak, 

8.1.2. En az lise veya dengi okulu bitirmiĢ olmak, 

8.1.3. Uluslar Arası Hakemlerde 8.1.2. de yer alan koĢullar aranmaz ( FYK – 16.05.2009 

Sayılı Kararı ). 

8.1.4. Ulusal veya uluslar arası faal hakem olmak, 

8.1.5. Disiplin Talimatı ilkeleri uyarınca ceza almamıĢ olmak, 

8.1.6. Faal sporcu olmamak, 

ön koĢuldur. 

 

MHK BaĢkanının Seçimi ve Kurulların Görev Dağılımı 

Madde – 9 

9.1. MHK BaĢkanı, yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğuyla seçilir. 

9.2. BaĢkanın üyelikten herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, seçim yeni üyenin 

atanmasından sonra yapılır. 

9.3. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, bir sekreter üye ile sicil iĢlerini 

düzenleyecek iki üye seçerler. 

9.4. MHK Sekreteri; Kurulun yazı iĢlerini ve MHK BaĢkanının vereceği diğer iĢleri yapar. 

9.5. Sicil iĢlerini yapan üyeler; tüm bilek güreĢi hakemlerinin sicil iĢlerini düzenler.  
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MHK’ nun Toplantıları ve Kararların AlınıĢı 

Madde – 10 

10.1. Fed. BaĢkanı veya MHK BaĢkanı MHK’nu gerekli gördüğünde toplantıya çağırabilir. 

10.2. MHK ayda bir defa kurul baĢkanı veya en kıdemli üye baĢkanlığında toplanır. 

10.3. MHK, toplantılarında üyelerinin çoğunluğu aranır. Karar çoğunlukla alınır. Oyların eĢit 

olması durumunda, Kurul BaĢkanının bulunduğu tarafın kararı geçerli olur. 

10.4. Kararlar, karar defterine tarihi ile birlikte yazılır ve üyelerce imzalanır. 

 

MHK’nun Görev ve Yetkileri 

Madde – 11 

MHKnun görev ve yetkileri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

11.1. WAF ve EAF’nun Hakemlik Kuralları ile ilgili her türlü değiĢiklik ve yorumlarının ve, 

konu ile ilgili yayınlarının en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını ve uygulanmasını 

sağlamak, 

11.2. Ġllerden gelecek olan hakem kursu tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs 

açmak, hazırlık yapmak, kurs programı ve öğretmenlerini ilgili birimlerle iĢbirliği yaparak 

belirlemek, 

11.3. WAF ve EAF’nun veya yabancı ülkelerin Bilek GüreĢi Federasyonlarının düzenleyeceği 

seminerlere katılacak olan eğitmenleri ve hakemleri, ilgili kurullarla iĢbirliği yaparak 

belirlemek, hakemlerin bu kurs ve seminerlere katılımını sağlamak, 

11.4. Uluslar arası düzeyde hakemlik ve / veya aday hakemlik döneminde baĢarı kazananları 

saptamak ve lisanslarının verilmesi ile ilgili iĢlemleri yapmak, 

11.5. Hakem adaylarının sınavlarını yapmak ve adaylık dönemlerinde baĢarı kazananları 

saptayarak lisanslarının verilmesi ile ilgili iĢlemleri yapmak, 

11.6. Hakemlerin görevde yükselmesini yapmak ve onaylamak, 

11.7. Ulusal hakemlerden baĢarılı görülenleri, uluslar arası hakemlik için ilgili Federasyona 

önermek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve WAF veya EAF’nuna gönderilmek 

üzere Federasyona sunmak, 

11.8. Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve yanıtlamak, 

11.9. YarıĢmalarda görevlendirilen baĢhakem ve hakemlerin, gözlemciler aracılığı ile 

denetlenmesini ve verilen raporlara göre değerlendirilmelerini sağlamak, 

11.10. Yurtiçi yarıĢmalarda görev yapacak hakemleri belirlemek, 

11.11. Disiplin Talimatına göre suç sayılan eylemleri yapan hakemler hakkında, idari önlemler 

almak ve gerektiğinde bu kiĢileri, Disiplin Kuruluna verilmek üzere Federasyona 

bildirmek, 

11.12. Uluslararası yarıĢmalarda görev alacak hakemleri Federasyon BaĢkanına bildirmek, 

11.13. Hakemlerin dosyalarını, bilgi fiĢlerini ve sicillerini tutmak ve Hakem Bilgi Dosyasını 

hazırlamak, 

11.14. Yurt içi yarıĢmaların, yarıĢma sonuçlarını onaylamak ve yarıĢma sonuç listelerini tutmak. 

 

MHK’nun Ġl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi  

Madde – 12 

12.1. Ġl Hakem Kurullarını denetlemek ve gerekli önlemleri almak, 

12.2. Ġl Hakem Kurullarının kararlarına karĢı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak, 

12.3. Kurallara uymayan Ġl Hakem Kurullarının ve Ġl Hakem Kurulu Üyelerinin görevlerinin 

sona erdirilmesini sağlamak. 

  

ĠL HAKEM KURULLARI 

Ġl Hakem Kurullarının OluĢumu 

Madde – 13 

13.1. Lisanslı hakem sayısı en az on olan illerde Ġl Hakem Kurullarının oluĢturulması 

zorunludur. 

13.2. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu görevler Ġl Spor Dalı Temsilcisi aracılığıyla yürütülür. 
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Ġl Hakem Kurullarının Seçimi 

Madde – 14 

14.1. Ġl Hakem Kurulları; Ġl Temsilcisinin önerisi ve MHK’nun onayı ile kurulur. 

14.2. Kurul; baĢkanıyla birlikte en az üç en fazla beĢ kiĢiden oluĢur. 

14.3. Kurul üyeleri kendi aralarında bir sekreter seçerler. 

14.4. Ġl Hakem Kurullarına, Ġl Temsilcisi baĢkanlık eder. 

14.5. Ġl Hakem Kurulu Üyeliğine atanacakların hakem olmaları ön koĢuldur. 

14.6. Faal hakemlikten ayrılmıĢ olanların, Kurul Üyeliğine atanmalarında görevini yapmaya 

engel durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

 

Ġl Hakem Kurullarının ÇalıĢma Yöntemleri 

Madde – 15 

15.1. Ġl Hakem Kurulu BaĢkanı; Kurulunu, gerekli gördüğünde toplantıya çağırabilir. 

15.2. BaĢkanın bulunmadığı zamanlarda, toplantıyı en yaĢlı üye yönetir. 

15.3. Ġl Hakem Kurulu; sayısal çoğunlukla toplanır. 

15.4. Kararlar, sayısal çoğunlukla alınır. Oyların eĢit çıkması durumunda baĢkanın bulunduğu 

tarafın kararı geçerli olur. 

15.5. Kararlar; karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

  

Ġl Hakem Kurullarının Görev Süresi 

Madde – 16 

16.1. Ġl Hakem Kurullarının görev süresi dört yıldır. 

16.2. Ġl Hakem Kurulu BaĢkanı gerek gördüğünde; kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını 

değiĢtirmeyi MHK’na önerebilir.  

 

Ġl Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde – 17 

17.1. Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 

17.2. Bir üst hakemliğe yükselecekleri MHK’na önermek, 

17.3. TartıĢmalı yarıĢmaların teknik konuları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz 

durumunda bunları kesin karara bağlamak üzere MHK’na göndermek, 

17.4. Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, dosyalarını düzenlemek, 

17.5.  Federasyonun izniyle geliĢim seminerleri açmak, konferanslar vermek ve hakemleri 

yarıĢmalara hazırlamak üzere teorik ve uygulamalı çalıĢmalar düzenlemek, 

17.6. Talimat Ġlkelerine aykırı hareket eden hakemleri, yarıĢma yönetmekten yasaklamak ve 

gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için gerekçeleri ile birlikte durumu 

MHK’na bildirmek, 

17.7. Ġlde düzenlenen tüm yarıĢmaları yönetecek hakemleri belirlemek, 

17.8. MHK’nca verilecek iĢleri ve hakemlikle ilgili diğer bütün iĢleri yapmak. 

  

Ġl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 

Madde – 18 

18.1. Üyenin yazılı olarak istifa etmesi, 

18.2. Ġl Hakem Kurulunun görev süresinin sona ermesi, 

18.3. Üyenin; üye olma niteliklerinden birini kaybetmesi durumunda, BaĢkanın önerisi ve  

MHK’nun bu öneriyi benimseyerek onaylaması, 

18.4. Üyenin özürsüz olarak, üst üste üç toplantıya gelmemesi, üzerine Kurul Üyeliği sona erer. 

 

Ġl Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı 

Madde – 19 

19.1. Ġl Hakem Kurulu üyeleri; spor kulüplerinde görev alamazlar ve faal sporculuk, faal 

antrenörlük yapamazlar. 
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Hakemlik Sınıfları 

Madde – 20 

20.1. Hakemlik sınıfları; Aday Hakem, Ġl Hakemi, Ulusal Hakem, Uluslar Arası Hakem olmak 

üzere 4 sınıfa ayrılır. 

20.2. Aday hakem; 

20.2.1. Aday hakem olabilmek için; aĢağıdaki belgeleri eksiksiz olarak Federasyona 

vermeleri, 

20.2.1.a Kurs ücreti banka ödendi belgesi, 

20.2.1.b Adli Sicil Kaydı, 

20.2.1.c 1 adet yedek vesikalık fotoğraf, 

20.2.1.d GSGM’nden alınacak cezasız olduğunu belirtir yazı ve 

20.2.1.e Ekte yer alan Lisans ve Vize BaĢvuru Belgesinin doldurularak 

Federasyona verilmesi gerekmektedir. 

20.2.1.f Bu iĢlemi yapmayanlar kurslara alınmaz, lisans çıkartılamaz ve vize 

yapılamaz. 

20.2.2. Federasyonun açacağı veya açtıracağı hakem kurslarına katılarak, yazılı sınavda 

yüz puan üzerinden yetmiĢ puan ve uygulamalı sınavda seksen puan almıĢ olmak 

gerekir. 

20.2.3. MHK’nun onayı ile baĢarılı olanlara aday hakem belgeleri düzenlenir. 

20.2.4. Aday hakemler; il içinde yapılan tüm yarıĢmalarda görev alır, ayrıca MHK’nun 

görevlendirmesi ile üst düzeyde de hakemlik yapabilir. 

20.3. Ġl hakemi;  

20.3.1. Ġl hakemi olabilmek için; bir yıllık aday hakemlik süresini doldurmuĢ olmak, 

20.3.2. Bir yıllık süre içerisinde en az iki yarıĢmada hakem olarak görev yapmıĢ olmak, 

20.3.3. Görev aldığı yarıĢmaların baĢ hakeminden, yarıĢma ile ilgili yaptığı değerlendirme 

için yüz tam puan üzerinden altmıĢ puan, yarıĢma gözlemcisinden ise; olumlu rapor 

almıĢ olmak, 

20.3.4.  MHK’nun açtığı geliĢim ve eğitim seminerlerine; katılmıĢ olmak gerekir. 

20.3.5. MHK’nun onayı ile il hakemi belgeleri düzenlenir. 

20.3.6. Ġl hakemi; ülke çapında yapılan, tüm yurt içi yarıĢmalarda hakemlik yapar. 

20.4. Ulusal hakem; 

20.4.1. Ulusal hakem olabilmek için; il hakemi olmak, 

20.4.2. Ġl hakemliği süresince en az beĢ yarıĢmada baĢhakem ve yazıcı hakem olarak görev 

yapmıĢ olmak, 

20.4.3. Ulusal hakemlik kurslarına katılarak, yazılı sınavda yüz puan üzerinden seksen 

puan ve uygulamalı sınavda seksen puan almıĢ olmak gerekir. 

20.4.4. Görev yaptığı yarıĢmada yarıĢma gözlemcisinden yüz puan üzerinden en az seksen 

puan almıĢ olmak gerekir. 

20.4.5. Uygulamalı ve yazılı sınavda iki kez baĢarısız olan hakemlerin görevde yükselmesi 

yapılmaz. 

20.4.6. Ulusal hakemler; Türkiye ġampiyonalarında görev alırlar ve baĢhakemlik 

yapabilirler. 

20.5. Uluslar arası hakem; 

20.5.1. Ulusal hakemlikte en az iki yıl çalıĢ olmak, 

20.5.2. Ulusal hakemlik yaptığı yarıĢmalarda üstün baĢarı göstermiĢ olmak, 

20.5.3. Uluslar arası hakemlik kurslarına ve seminerlerine katılmıĢ olmak, 

20.5.4. Ġyi derecede Ġngilizce bilmek, 

20.5.5. Bilgi, beceri ve donanım açısından; Ülkemizi uluslar arası yarıĢmalarda temsil etme 

özellikleri taĢımak gereklidir. 

20.5.6. Ulusal hakemin; MHK tarafından EAF’na uluslar arası hakem olması için 

önerilmesinden sonra, EAF’nun WAF’na yapacağı ikinci öneri ile uluslar arası 

hakem adayı olmaya ve WAF’nun onayı ile hakemlik sınavına girmeye hak kazanır. 

Bu sınavda baĢarılı olan hakem, WAF’nun onayı ile, uluslar arası hakem olur. 
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20.5.7. Uygulamalı ve yazılı sınavda iki kez baĢarısız olan hakemlerin görevde yükselmesi 

yapılmaz. 

20.5.8. Yurt içinde ve yurt dıĢında yapılacak tüm uluslar arası yarıĢmalarda görev yapabilir. 

20.5.9. Ulusal hakemler, her üç yılda bir GeliĢim Kurslarına alınırlar. 

 

BaĢ Hakemin Görevleri 

Madde – 21 

21.1. BaĢ hakem Merkez Hakem Kurulunca belirlenir. 

21.2. BaĢ hakemin görevleri, 

21.2.1. YarıĢma yönetmekte olan hakemlerde görülen aksaklıkların çözümünü sağlamak, 

21.2.2. Tartı hakemlerini belirlemek ve yarıĢma baĢlamadan bir saat önce tartıyla ilgili 

iĢlemlerin bitirilmesini sağlamak, 

21.2.3. Kura çekimini yaptırmak, 

21.2.4. YarıĢmanın; tek veya çift eleme sisteminden hangisi ile yapılacağına karar vermek, 

21.2.5. Puanların yazılması ve tüm kategorilerde sınıflandırma yapılması için yazı 

hakemlerini belirlemek, 

21.2.6. YarıĢmanın hangi zeminde yapılacağına karar vermek, 

21.2.7. Hakemlerin, MHK’nca belirlenen giysilerle yarıĢma yönetmelerini sağlamak, 

21.2.8. Hakemlerin yarıĢma görev dağılımını yapmak, 

21.2.9. Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranıĢlarda bulunan hakemler hakkında 

gerekli soruĢturmayı yapmak, idari önlemleri almak ve gerektiğinde Disiplin 

Kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak, 

21.2.10. Hakemlerin o yarıĢma ile ilgili dosyalarını ve bilgi fiĢlerini tutmak, Ek 1 de örneği 

bulunan hakem bilgi formunu hazırlamak, 

21.2.11. BaĢhakem, hazırladığı belge ve raporu yarıĢmanın bitiĢ tarihinden baĢlayarak iki 

gün içerisinde Federasyona göndermek zorundadır. 

21.2.12. Yukarıdaki görevleri aksatan veya eksik yapan hakeme, bir daha baĢ hakemlik 

görevi verilmez. 

  

Hakem Lisansının Geçersiz Olması 

Madde – 22 

Hakemlerin lisansları aĢağıda belirtilen durumlarda geçersiz olur; 

22.1. Hakemin yazılı olarak istifa etmesi, 

22.2. Hakem olabilmek için gerekli koĢullarından birini kaybetmek, 

22.3. Gerekçesiz olarak, üç kez hakemlik görevine gelmemek, 

22.4. Hakemliğe yakıĢmayacak tutum ve davranıĢlarda bulunmak, 

22.5. Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı tutum ve davranıĢlarda bulunduğunun saptanması, 

22.6. Gerçeğe aykırı rapor düzenlediğinin veya gizlediğinin ya da taraflardan maddi veya manevi 

bir çıkar sağladığının saptanması, 

22.7. Federasyon veya Genel Müdürlük görevlileri hakkında, basın ve yayın yoluyla 

suçlamalarda bulunmak, 

22.8. Disiplin Kurulunca; hakkında altı ay ve daha fazla yarıĢmadan men veya hak engelleme 

cezası verilmesi, 

22.9. MHK tarafından Disiplin Kuruluna verilen ve cezaları kesinleĢen hakemlerin lisansları, 

ceza süresince askıya alınır. Bu süre boyunca, cezalı hakemler yarıĢma yönetemez ve görev 

yapamaz. 

22.10. Yukarıda sayılanlardan birinin gerçekleĢmesi durumunda; ilgilinin hakemlik yapma 

hakkı; Disiplin Kurulu Kararı ve Yönetim Kurulunun Onayı ile sona erdirilir. Lisansların 

iptali için gerekli iĢlemler yapılarak onaya sunulur. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlerle Ġlgili Diğer Ġlkeler 

  

Hakemlerin YarıĢma Öncesi Yapması Gereken ĠĢler 
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Madde – 23 

Hakemler; 

23.1. YarıĢmadan en az bir saat önce görev yerlerinde bulunmak, 

23.2. Görev sırasında; belirlenen koĢullara uygun hakem giysilerini giymek, 

23.3. YarıĢmalardan önce, elektronik tartı aygıtını ve yarıĢma masası gibi araç - gereçleri 

hazırlayıp ve kontrol etmek. 

23.4. YarıĢma öncesinde; yarıĢmacıların yerlerini, sırasını ve sporcuların yarıĢma cetveline göre 

dizilip dizilmediğini kontrol etmek. 

23.5. Sporcuların giysilerinin Giyim - KuĢam Talimatına uygunluğunu denetlemek 

zorundadırlar. 

Hakemlerin YarıĢma Anında Görevleri 

Madde – 24 

Hakemler yarıĢmalarda; 

24.1. Sporcuların ad ve soyadları ile yarıĢmacı numaralarını kontrol etmek, 

24.2. Sporcuların karĢılıklı iliĢkilerini incelemek ve sportmence yarıĢmalarını sağlamak, 

24.3. YarıĢma sonuçlarını düzenli olarak yarıĢma cetveline iĢlemek zorundadırlar. 

 

Hakemlerin YarıĢma Sonrası Görevleri 

Madde – 25 

Hakemler yarıĢma sonrasında; 

25.1. YarıĢma bittikten sora; yarıĢma sonuçlarını kurallara uygun olarak açıklamak, 

25.2. YarıĢma sonuçlarını, varsa raporunu,  yarıĢmayı bırakan sporcuların adlarını ve bırakma 

nedenlerini tüm belgeleriyle birlikte yarıĢma baĢhakemine teslim etmek zorundadırlar. 

 

Hakemlerin YarıĢmayı Yönetme Ġlkeleri 

Madde – 26 

26.1. Federasyonun düzenlediği yarıĢmalarda baĢ hakem, MHK tarafından; illerde düzenlenen 

yarıĢmalarının baĢhakemleri, Ġl Hakem Kurulları tarafından atanır. 

26.2. YarıĢma hakemlerinin görev dağılımını ise; yarıĢma baĢ hakemi yapar. 

26.3. YarıĢmalara yetecek sayıda lisanslı bilek güreĢi hakeminin bulunmadığı durumda 

yarıĢmaya katılmayan sporculardan yazı hakemi atanabilir. 

26.4. Hakemler; yarıĢmalara ait verilmiĢ kararları tartıĢamazlar. Ancak, haklı gördükleri 

konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazarlar. 

26.5. Hakemler; yarıĢma süresince, hiçbir sporcu, antrenör ve idarecilerle yanlıĢ davranıĢ 

içinde olamazlar. Hakemler bu tür davranıĢlarına dikkat etmek zorundadırlar. Hakemler 

iliĢkiye girmezler. Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yaparlar. 

 

Hakem Olabilme KoĢulları 

Madde – 27 

Hakem olabilmek için; 

27.1. T.C. vatandaĢı olmak, 

27.2. Milli sporcular dıĢında kalanlar için, en az lise mezunu olmak, 

27.3. Onsekiz yaĢından küçük ve altmıĢbeĢ yaĢından büyük olmamak, 

27.4. Faal sporcu olmamak, 

27.5. Düzenlenen hakem kurslarında baĢarılı olmak, 

27.6. Bir defada altı ay veya daha fazla men veya hak engelleme cezası almamıĢ olmak, 

27.7. Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile 

cezalandırılmamıĢ olmak, 

27.8. Kulüplerin Yönetim Kurullarında, yönetici veya antrenör olmamak, 

27.9. Hakemlik yapmaya engel bir durumunun bulunmaması ön koĢuldur. 

  

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 

Madde – 28 

28.1. Lisans iĢlemleri, MHK tarafından yapılır. 

28.2. Lisansların geçerlilik süresi 01 Ocak – 31 Aralık tarihlerini kapsar, 
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28.3. Lisans ve vize ücretleri her sezon için, Yönetim Kurulunca sezon baĢında belirlenir, 

28.4. Lisans çıkarttırmayan veya vize ettirmeyen hakemler hiçbir faaliyette görev alamaz, 

28.5. Federasyonca açılan Hakem Vize Seminerlerine ve GeliĢim Kurslarına katılmayan 

hakemlerin vizesi yapılmaz, 

28.6. Aday ve Ġl Hakemlerinin vizelerinde; Ġl Hakem Kurulunun raporları dikkate alınır, 

28.7. Ulusal hakemlerin vizeleri; yarıĢma baĢ hakeminin raporlarına dayanılarak, MHK’nca 

tutulan sicil dosyaları da göz önüne alınarak yapılır. 

28.8. Lisans vizeleri her yıl sezon baĢında yapılır. 

28.9. Lisans ücreti, her yıl sezon baĢında Yönetim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 

28.10. Lisans ve vize iĢlemleri için; 

28.10.1. Lisans ücreti banka ödendi belgesi, 

28.10.2. 1 adet yedek vesikalık fotoğraf, 

28.10.3. Ekte yer alan Lisans ve Vize BaĢvuru Belgesinin doldurularak Federasyona 

verilmesi gerekmektedir. Bu iĢlemi yapmayanlara lisans çıkartılamaz ve vize 

yapılamaz. 

28.11. AĢağıdaki durumlarda hakem lisansları iptal edilir ve / veya vize edilmez; 

28.11.1. Ġstifa etmek, 

28.11.2. Hakem olabilme koĢullarından birini kaybetmek, 

28.11.3. Görev verilmesine karĢın, geçerli bir gerekçe bildirmeden bir yıl görev 

yapmamak, 

28.11.4. YarıĢma kurallarına, tarafsızlığa ve gerçeğe aykırı davranmak gibi hakemliğe 

yakıĢmayacak tutum ve davranıĢlarda bulunmak, 

28.11.5. Sporculardan maddi çıkar sağlamak, 

28.11.6. Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek, 

28.11.7. Bilek GüreĢi aleyhine; basın – yayın organlarına demeç vermek, 

28.11.8. Lisanssız sporcunun yarıĢmalara sokulmasına göz yummak. 

 

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri 

Madde – 29 

Yurt içinde ve Yurt DıĢındaki tüm yarıĢmalar, lisanslı bilek güreĢi hakemleri ile yürütülür. 

29.1. Ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılan karĢılaĢmaların tüm hakemleri, MHK’nun görüĢü 

ve Federasyonun onayı ile atanır. 

29.2. Ġllerin düzenleyecekleri özel ve resmi karĢılaĢmaların baĢhakem ve hakemlerinin atamasını, 

Ġl hakem kurulları yapar. 

29.3. YarıĢma baĢ hakemleri; gerek gördüğü durumlarda yarıĢmada görev alan hakemlerden bir 

veya daha fazlasını görevden alabilir. 

29.4. BaĢhakemin gerek gördüğü durumlarda, MHK ile iĢbirliğine girerek yarıĢmada ek hakem 

görevlendirmesi yapabilir. MHK ile iletiĢim kurulamaması durumunda Federasyon 

Temsilcisinin Kararı yeterli olacaktır. 

29.5. Sağlık ve ölüm benzeri önemli bir sorun olmadığı sürece, yarıĢma sırasında baĢ hakem 

değiĢtirilemez. BaĢ hakemin değiĢtirilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, YarıĢma 

yerinde bulunan Federasyon Temsilcisi; MHK ile iĢbirliği içinde olmak koĢuluyla, 

hakemler arasından uygun görülecek birisini baĢ hakem olarak atar. 

29.6. YarıĢmalarda görev yapacak hakem sayısı; Bilek GüreĢi YarıĢma Talimatının ilgili 

maddelerine göre belirlenir. 

29.7. MHK, uygun gördüğü durumlarda; yarıĢmanın türü, önemi ve katılan sporcu yoğunluğuna 

bakarak, hakem sayısında değiĢtirme yapabilir. 

 

Yurt DıĢındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Alması 

Madde – 30 

30.1. Federasyondan belgeli yurt dıĢındaki hakemler; Federasyondan izin almak koĢuluyla, 

bulundukları ülkede görev yapabilirler. 

 

Yurt DıĢında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile Ġlgili Ġlkeler 

Madde – 31 



 9 

31.1. Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanların, Türkiye’de hakem olarak 

görev yapmak istemeleri durumunda, hangi kategoriye gireceklerine Federasyon karar verir. 

 

Hakemlerin Denetimi 

Madde – 32  
32.1. Hakemleri denetlemekle, MHK ve Ġl Hakem Kurulları görevlidir. 

 

Hakem Görev Giysileri 

Madde – 33 

33.1. Hakem görev giysileri; Giyim – KuĢam Talimatına uygun olarak MHK’nca belirlenir ve 

açıklanır. 

33.2. Bütün hakemler Giyim – KuĢam Talimatına uymak zorundadırlar. 

33.3. Bilek güreĢi hakemi sınıflarına göre MHK tarafından belirlenen kokartlarını takmak 

zorundadırlar.  

 

Hakemlerin Sigortalanması 

Madde – 34 

34.1. Hakemlerin sigortalanması; BaĢkanın belirleyeceği kurallara göre yürütülür. 

 

 

 

BEġĠNCĠ BÖLÜM 

Gözlemcilerle Ġlgili Ġlkeler 

Gözlemci Olabilme KoĢulları 

Madde – 35 

35.1. Gözlemci olabilmek için; 

35.1.1. T.C. vatandaĢı olmak, 

35.1.2. En az lise mezunu olmak, 

35.1.3. Otuz yaĢından küçük ve altmıĢbeĢ yaĢından büyük olmamak, 

35.1.4. En az ulusal hakem kategorisinde olmak, 

35.1.5. Faal hakemlik yapmamak, 

35.1.6. Düzenlenen gözlemci kurslarında baĢarılı olmak, 

35.1.7. Bir defada altı ay veya daha fazla men veya hak engelleme cezası almamıĢ olmak, 

35.1.8. Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis 

cezası ile cezalandırılmamıĢ olmak, 

35.1.9. Kulüplerin Yönetim Kurullarında, yönetici veya antrenör olmamak, 

35.1.10. Gözlemcilik yapmaya engel bir durumunun bulunmaması ön koĢuldur. 

35.2. Gözlemci uygulamasına geçildiğinde, Federasyonun bünyesinde görev yapacak gözlemci 

yok ise; yukarıdaki koĢullara uygun gözlemci yetiĢtirilinceye kadar, MHK’nun önereceği 

ve Federasyon BaĢkanının uygun göreceği kiĢiler gözlemcilik yapacaktır. 

 

Gözlemcinin Görev Ve Yetkileri  

Madde – 36 

36.1. Gözlemciler; yurt içinde yapılacak tüm yarıĢmalar için MHK tarafından görevlendirilir, 

36.2. Gözlemci; yarıĢma sırasında, hakemlere ve yarıĢma organizasyonuna herhangi bir Ģekilde 

karıĢmaz ve engelleyemez, hakemle yarıĢma sırasında herhangi bir nedenle tartıĢamaz, 

36.3. Gözlemci; uygun zamanda baĢ hakemden yarıĢma sonuç cetvelini isteyip, inceleyebilir, 

36.4. Gözlemci; yarıĢma sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini 

değerlendirip ve rapor tutar, 

36.5. Gözlemci; yarıĢma sırasında yarıĢmacıların kurallara uyup uymadığını izler ve rapor tutar, 

36.6. Gözlemci; organizasyonla ilgili izlenimlerini, görüĢ ve önerilerine raporunda yer verir, 

36.7. Gözlemci; yarıĢma sonuçlarını ve hakem hakkındaki izlenimlerini ve yarıĢma notunu da 

raporuna ekler, 

36.8. Gözlemciler yazılı raporlarıyla hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını yarıĢmanın 

bitiminden baĢlayarak en geç iki gün içerisinde Federasyona göndermek zorundadır. 
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36.9. Yukarıdaki kurallara uymayan gözlemciye bir daha görev verilmez. 

 

 

 

Gözlemci Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 

Madde – 37 

37.1. Lisans iĢlemleri, MHK tarafından yapılır. 

37.2. Lisansların geçerlilik süresi 01 Ocak – 31 Aralık tarihlerini kapsar, 

37.3. Lisans ve vize ücretleri her sezon için, Yönetim Kurulunca sezon baĢında belirlenir, 

37.4. Lisans çıkarttırmayan veya vize ettirmeyen gözlemciler hiçbir faaliyette görev alamaz, 

37.5. Federasyonca açılan Eğitim Seminerlerine katılmayanların vizesi yapılmaz, 

37.6. Lisans vizeleri her yıl sezon baĢında yapılır. 

37.7. Lisans ücreti, her yıl sezon baĢında Yönetim Kurulunca belirlenir ve uygulanır. 

37.8. Lisans ve vize iĢlemleri için; ekte yer alan Lisans ve Vize BaĢvuru Belgesinin 

doldurularak, lisans ücreti banka ödendi belgesi ile birlikte federasyona gönderilmesi 

gerekmektedir. Bu iĢlemi yapmayanlara lisans çıkartılamaz ve vize yapılamaz. 

37.9. AĢağıdaki durumlarda gözlemci lisansları vize edilmez; 

37.9.1. Ġstifa etmek, 

37.9.2. Gözlemci olabilme koĢullarından birini kaybetmek, 

37.9.3. Görev verilmesine karĢın, geçerli bir gerekçe bildirmeden iki göreve gelmemek, 

37.9.4. YarıĢma kurallarına, tarafsızlığa ve gerçeğe aykırı davranmak gibi tutum ve 

davranıĢlarda bulunmak, 

37.9.5. Hakemlerden herhangi bir çıkar sağlamak, 

37.9.6. Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek, 

37.9.7. Federasyon aleyhine; basın – yayın organlarına demeç vermek, 

 

Gözlemcilerin Atanması ve Görev Yerleri 

Madde – 38 

Yurt içinde yapılan tüm yarıĢmalarda lisanslı gözlemci bulundurulması zorunludur. 

38.1. Ulusal kapsamda yapılan karĢılaĢmaların tüm gözlemcileri, MHK’nun önerisi ve 

Federasyon BaĢkanının onayı ile atanır. 

38.2. Sağlık ve ölüm benzeri önemli bir sorun olmadığı sürece, yarıĢma sırasında gözlemci 

değiĢtirilemez. Gözlemcinin değiĢtirilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, YarıĢma 

yerinde bulunan Federasyon Temsilcisi; MHK ve BaĢkan ile iĢbirliği içinde olmak 

koĢuluyla, yarıĢmada herhangi bir Ģekilde görevi olmayan ve durumu uygun olan bir ulusal 

hakemi gözlemci olarak atar. 

38.3. MHK, uygun gördüğü durumlarda; yarıĢmanın türü, önemi ve katılan sporcu yoğunluğuna 

bakarak, gözlemciye yeter sayıda yardımcı gözlemci atayabilir. 

38.4. Gözlemci görevi sırasında; 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası ile ilgili Giyim – KuĢam 

Maddelerine uygun giyinmek zorundadır 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Son Ġlkeler 

Diğer Konular 

Madde – 39 

39.1. Bu Talimatta yer almayan konularda karar vermeye ve gerekli değiĢiklikleri yapmaya 

Federasyon BaĢkanı yetkilidir. 

 

Yürürlük 

Madde – 40  
40.1. Bu Talimat; Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Federasyon BaĢkanının Onayı ile 

GSGM ve Federasyonun Ġnternet sayfalarında yayımı tarihinden baĢlayarak yürürlüğe 

girer. 
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Yürütme 

Madde – 41 

22.2. Bu Talimatı, Türkiye Vücut GeliĢtirme ve Fitness Federasyonu BaĢkanı yürütür. 

 

 

UYGUNDUR 

28 Ocak 2008 

 

 

 

Dr. Ahmet HADĠMOĞLU 

Federasyon BaĢkanı 
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VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU 
 

( 2008 YILI ĠÇĠN ) 

HAKEM LĠSANS VE VĠZE BAġVURU BELGESĠ  
ĠLĠ   

Fotoğraf             

( tel zımba kullanmayınız, 

mühürlemeyiniz  ) 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  

ADI SOYADI   

BABA ADI   

ANA ADI   

DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ   

CĠNSĠYETĠ BAY (     )            /           BAYAN  (     ) 

UYRUĞU   CĠLT NO :   

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠL   AĠLE SIRA NO:   

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU 

ĠLÇE 
  SIRA NO :   

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU 

KÖY  VEYA  MAHALLE 
  VERĠLDĠĞĠ YER :   

KAN GURUBU   VERĠLĠġ TARĠHĠ :   

ÖĞRENĠM DURUMU  

BĠLDĠĞĠ YABANCI DĠLLER  

SPORCULUK YAPIP 

YAPMADIĞI 
 

EV ADRESĠ  

EV TELEFONU  

Ġġ ADRESĠ  

Ġġ TELEFONU  

CEP TELEFONU  

ELEKTRONĠK POSTA ADRESĠ                       @ 

HAKEMLĠK BRANġI : Vücut GeliĢtirme (    ) Fitness   (    ) Bilek GüreĢi    (    ) 

YUKARIDA YER ALAN TÜM BĠLGĠLERĠMĠN DOĞRULUĞUNU ONAYLIYORUM. AKSĠ DURUMDA 

SORUMLULUĞU VE YAPTIRIMLARINI KABUL EDEREK BU BELGEYĠ ĠMZALIYORUM 

                            

ĠMZA : 

 
( BU BÖLÜM FEDERASYONCA DOLDURULACAKTIR ) 

 

ADAY HAKEMLĠKTEN ULUSLAR ARASI HAKEMLĠĞE KADAR YÜKSELMESĠNE ESAS OLAN 

MERKEZ HAKEM KURULU KARARLARININ TARĠH VE SAYILARI. 

ADAY HAKEMLĠK : Karar Tarihi:                                            Karar No: 

ĠL HAKEMLĠĞĠ : Karar Tarihi:                                            Karar No:  

ULUSAL HAKEMLĠK : Karar Tarihi:                                            Karar No:  

ULUSLAR ARASI HAKEMLĠK : Karar Tarihi:                                            Karar No:  
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ÖNEMLĠ : BU BELGE LĠSANS ĠSTEYEN TÜM HAKEMLERCE DAKTĠLODA VEYA BĠLGĠSAYARDA 

DOLDURULARAK FEDERASYONA GÖNDERĠLECEKTĠR. 

 

VÜCUT GELĠġTĠRME VE FĠTNESS FEDERASYONU 
 

( 2008 YILI ĠÇĠN ) 

GÖZLEMCĠ LĠSANS BAġVURU BELGESĠ  
ĠLĠ   

Fotoğraf             

( tel zımba kullanmayınız, 

mühürlemeyiniz  ) 

T.C. KĠMLĠK NUMARASI  

ADI SOYADI   

BABA ADI   

ANA ADI   

DOĞUM YERĠ VE TARĠHĠ   

CĠNSĠYETĠ BAY (     )            /           BAYAN  (     ) 

UYRUĞU   CĠLT NO :   

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU ĠL   AĠLE SIRA NO:   

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU 

ĠLÇE 
  SIRA NO :   

NUFUSA KAYITLI OLDUĞU 

KÖY  VEYA  MAHALLE 
  VERĠLDĠĞĠ YER :   

KAN GURUBU   VERĠLĠġ TARĠHĠ :   

ÖĞRENĠM DURUMU  

BĠLDĠĞĠ YABANCI DĠLLER  

FAAL HAKEMLĠK YAPIP 

YAPMADIĞI 
 

EV ADRESĠ  

EV TELEFONU  

Ġġ ADRESĠ  

Ġġ TELEFONU  

CEP TELEFONU  

ELEKTRONĠK POSTA ADRESĠ                       @ 

 

YUKARIDA YER ALAN TÜM BĠLGĠLERĠMĠN DOĞRULUĞUNU ONAYLIYORUM. AKSĠ DURUMDA 

SORUMLULUĞU VE YAPTIRIMLARINI KABUL EDEREK BU BELGEYĠ ĠMZALIYORUM 

                            

ĠMZA : 

 

 ( BU BÖLÜM FEDERASYONCA DOLDURULACAKTIR ) 

 

ULUSAL HAKEMLĠKTEN ULUSLAR ARASI HAKEMLĠĞE KADAR YÜKSELMESĠNE ESAS OLAN 

MERKEZ HAKEM KURULU KARARLARININ TARĠH VE SAYILARI. 

ULUSAL HAKEMLĠK : Karar Tarihi:                                            Karar No:  

ULUSLAR ARASI HAKEMLĠK ; Karar Tarihi:                                            Karar No:  

 
ÖNEMLĠ : LĠSANS ĠSTEYEN TÜM GÖZLEMCĠLER; BU BELGEYĠ DAKTĠLODA VEYA 

BĠLGĠSAYARDA DOLDURULARAK FEDERASYONA GÖNDERĠLECEKTĠR. 


