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 1. BÖLÜM -  GENEL HÜKÜMLER  
 
AMAÇ  
Madde 1- Bu talimatın amacı, spor ahlakına, disiplinine sahip hakemlerin yetişmesine yardımcı olmak, tenis 
faaliyetlerinde disiplini sağlamak için Merkez Hakem Kurulu Disiplin Komitesi’nin teşkili, uluslar arası 
esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçun teşkil eden fiiller ile müeyyidelerin belirlenmesi için 
gerekli kuralları belirlemektir 
 
KAPSAM  
Madde 2- Bu talimat, Türkiye Tenis Federasyonu’na bağlı görev yapan aday, bölge, milli ve uluslar arası 
hakemleri kapsar.  
  
DAYANAK  
Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Ek 9 uncu maddesi ve Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.. 

 
TANIMLAR  
 
Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan: 
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon : Türkiye Tenis Federasyonunu, 
Başkan : Türkiye Tenis Federasyonu Başkanını, 
Yönetim Kurulu : Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunu, 
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
Spor Kulübü : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, liglerde 
  yer alma hakkı olan spor kulübünü, 
Kurul : Merkez Hakem Kurulunu, 
Koordinatör 
MHK : 

Merkez Hakem Kurulu Koordinatörünü 
Merkez Hakem Kurulu 
 

  ifade eder. 
 
 
UYGULAMA ALANI 
Madde 5: Bu talimattaki müeyyideler, ulusal ve uluslararası turnuvalarda görev yapan hakemler için 
uygulanır. 
 
2. BÖLÜM  - DİSİPLİN KOMİTESİ  
 
Disiplin Komitesinin Kuruluşu 
Madde 6: 
Hakem Disiplin Komitesi MHK ile birlikte Yönetim Kurulu Tarafından atanır. Komite en az üç kişiden oluşur, 
oluşumda komite üyelerinin tek sayıda olması esastır. Komitenin görev süresi 1 yıldır 
 
Toplantı Usul ve Esasları 
Madde 7:  
 
Hakem Disiplin Komitesi normal koşullarda yılda en az üç kez toplanır. Komite, MK başkanı isteği üzerine 
olağan üstü de toplanabilir. Toplantıya komite üyeleri ile doğal üyeler katılabilir. Toplantıda üç kişinin hazır 
bulunması yeterlidir. 
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Görev ve Yetkileri 
Madde 8: 
 

 Hakemlerle ilgili gelen şikayetleri değerlendirmek ve karar bağlamak 
 Ulusal ve uluslar arası tenis faaliyetlerinde ortaya çıkan durumlarla ilgili gerekli disiplin önlemlerini 

almak ve MHK yi bu konuda bilgilendirmek. 
 Disiplin talimatında yer almayan spesifik konularla ilgili gerekçeli hüküm vermek ve MHK ye 

raporlamak 
 Belirli aralıklarla ihtiyaca göre hakemlerin disiplin ve davranışları ile ilgili duyuru hazırlamak ve MHK 

onayına sunmak 
 Alınan tüm kararları karar defterine kaydetmek ve MHK ye raporlamak 

 
3. BÖLÜM  - DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI 
 
Disiplin Cezaları 
Madde 9: Bu Talimatta verilen cezalar; ihtar cezası, hak mahrumiyeti cezası, uluslararası turnuvalarda 
yapılan ihlaller nedeniyle uluslararası tenis federasyonunun (ITF) verdiği cezalardır. 
  

İhtar Cezası: İhtar cezası, hakemin yaptığı uygunsuz fiilden dolayı yazılı ihtarla dikkatinin 
çekilmesidir.   
 

Hak Mahrumiyeti Cezası: Hak mahrumiyeti cezası, hakemin yaptığı uygunsuz fiilden dolayı belli bir 
süre turnuvalardan men edilmesidir. Hak mahrumiyeti cezaları gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır.  
 
Cezaların kesinleşmesi ve uygulanması:  
Madde 10: MHK Disiplin Komitesi tarafından gerekçe gösterilerek belirlenen cezalar MHK tarafından 
Yönetim Kurulu onayına sunulur. Yönetim Kurulu onayından geçen ceza kesinleşir ve ilgili tarafa yazılı olarak 
tebliğ edilir.  

 
Onur Kırıcı, Spor Ahlakına Aykırı ve Kural Dışı Hareket 
Madde 11: Onur kırıcı, spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan, yarışmalarda kural dışı 
hareket eden hakemler, bu hususta ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde yirmi günden bir yıla kadar hak 
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.  

 
Milli Şerefi İhlal 
Madde 12: Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun Türkülüğün veya yabancı bir milletin onurunu 
kırıcı hareketlerde bulunanlar bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Ağır 
hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.  
 
Saha Olayları 
Madde 13: Turnuva mahalli ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak, tahrip 
etmek gibi münferit veya toplu tecavüzlerde bulunan hakemler üç aydan üç yıla kadar hak mahrumiyeti 
cezası ile cezalandırılırlar.   
 
Suça Teşvik 
Madde 14: Turnuva sırasında sporcu veya seyircileri; rakip sporcular, yöneticiler veya kulüp çalışanları 
aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden hakem, üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.  

 
Turnuvanın Devamına Engel Olmak 
Madde 15: Her ne suretle olursa olsun turnuvanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel 
olan hakemler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 
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Tanıklıktan Kaçınmak 
Madde 16: Tahkikat sırasında tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda bulunmayan, 
tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalancı tanıklık yapan veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay 
içinde merciine duyurmayan hakemler üç aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Hile veya Şike Olayına Karışmak 
Madde 17: Hile veya şike olayına karışan hakem en az bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.   

 
Menfaat Sağlamak 
Madde 18: Bir müsabakanın neticesinden faydalanılması mümkün olan kişi organizasyon, şirket veya 
kulüplerden doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat temin eden hakemler sürekli hak mahrumiyeti 
cezası ile cezalandırılırlar.  

 
Yöneticilere Karşı İşlenen Suçlar 
Madde 19: Turnuva mahallinde veya turnuva esnasında Türkiye Tenis Federasyonu veya herhangi bir 
kulübün yöneticine karşı yapılan kaba hareket, hakaret gibi davranışlarda bulunan hakemler 20 günden 2 
aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Huzursuzluk Çıkarmak 
Madde 20: Turnuva esnasında disipline aykırı hareketlerle, hakemler arasında huzursuzluk çıkaran hakemler 
bir aydan üç aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

 
Tek Taraf Yönetim 
Madde 21: Yarışmaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yöneten hakemler bir yıldan 
beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Rapor Vermemek veya Gerçeğe Aykırı Rapor Vermek 
Madde 22: Turnuvaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen hakemler bir yıldan 
beş yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Raporu Süresinde Vermemek, Eksik Rapor Vermek 
Madde 23: Belirtilen süre içersinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan bildiren 
hakemler bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Görevi Suistimal 
Madde 24: Turnuva mahalline mazeretsiz olarak geç gelen veya hiç gelmeyen hakemler altı aya kadar hak 
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

 
Hükümlülük 
Madde 25: Kaçakçılık, yüz kızartıcı suçlar veya adabı umumiye aleyhinde suçlardan mahkum olanlarla genel 
olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar üç yıldan beş 
yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Kurallara Uygun Giyinmemek 
Madde 26: Baş hakemin uyarısına rağmen kurallara uygunsuz kıyafetle turnuva mahalline gelen hakemler 
bir aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

 
Hijyen Kurallarına Uymamak 
Madde 27: Kişisel temizliklerine önem vermeyen ve profesyonel görünümlerini korumayan hakemlere ilk 
ihlalde ihtar cezası verilirken devamında 10 günden 3 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Alkollü İçecek Kullanmak 
Madde 28: Turnuva süresince alkollü içecek kullanan hakemler 3 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 
ile cezalandırılırlar.  
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Diğer Hakemleri Eleştirmek 
Madde 29: Baş hakemi veya diğer hakemleri toplum içinde eleştirip küçük düşüren hakemler 1 yıla kadar 
hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  

 
Bahis Oynamak 
Madde 30: Çalıştığı turnuvadaki maçlar üzerine bahis oynayan hakemler 3 aydan 2 yıla kadar hak 
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.  
 
Başhakemden izinsiz röportaj vermek 
Madde 31: Turnuva süresince Baş hakemden diğer zamanlarda ise MHK Başkanından izin almadan 
televizyona veya gazeteye röportaj veren hakemler 3 aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar.  
 
Turnuva mahallinden izinsiz ayrılmak 
Madde 32: Baş hakemden izin almadan turnuva mahallinden ayrılan hakemler ilk seferinde ihtar cezası ile 
cezalandırılırken aynı ihlalin tekerrür etmesi halinde 20 günden 3 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılırlar. 
 
Tarafsızlık İlkelerine Aykırı hareket etmek 
Madde 33: Turnuva öncesi ve sonrasında ve turnuvalar sırasında sporcu, kulüp yöneticisi, organizatör ve 
diğer ilgili kişiler ile tarafsızlık ilkesine gölge düşürecek veya tarafsızlığı ihlal edecek şekilde iletişim kurmak 
veya münasebette bulunmak 3 aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılır. 
 
Mazeret bildirmeksizin ya da geçersiz mazeret ile görevi yerine getirmemek ya da aksatmak 
Madde 34: Ataması kesinleşmiş hakemler turnuvaya gelememeleri halini turnuva tarihinden 3 hafta öncesine 
kadar bildirmek zorundadırlar. Mazeret bildirmeksizin görevini yerine getirmeyen ya da geçersiz mazeret 
bildiren hakemler 3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti ile cezalandırılır.   
 
4. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER 
 
Madde 35-  Bu Talimatta yer almayan hususlarda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, talimat 
hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.  
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 36-  Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde yer 
alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 37 - Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Tenis Federasyonu ve Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren  yürürlüğe girer. 
YÜRÜTME 
Madde 38 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı yürütür. 
 
 
 
 


