
TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU 
HAKEM TALİMATI 

 
BİRİNCİ KISIM 

GENEL HÜKÜMLER 
 
Amaç 
Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili 
işlemlerde uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesidir. 
Kapsam 
Madde 2- Bu talimat; hakem kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlik 
dereceleri ve terfileri, hakemlerin görev, yetki, sorumluluklarına ve cezalandırılmalarına 
ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak 
Madde 3- Bu talimat 03.11.2006 tarih ve 26335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4- Bu talimatta geçen; 
Genel Müdür  : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü 
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü 
Federasyon  : Türkiye Masa Tenisi Federasyonunu 
Yönetim Kurulu : Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulunu 
İl Müdürü  : Gençlik ve Spor İl Müdürünü 
İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü 
İl Temsilcisi  : Masa Tenisi İl Temsilcisini 
ITTF   : Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunu 
ETTU   : Avrupa Masa Tenisi Birliğini 
İfade eder. 
 

İKİNCİ KISIM 
Esas Hükümler 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Hakem Olabilme Şartları, Hakem Kurulu Çeşitleri, Merkez Hakem Kurulu 
 
Hakem Olabilme Şartları 
Madde 5- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 

a) T.C vatandaşı olmak, 
b) En az lise mezunu olmak ( Milli sporcularda bu şart aranmaz) 
c) Hakem kursunun başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, 35 yaşından gün 

almamış olmak, 
d) Hakemlik yapmaya mani vücut arızası bulunmamak, 
e) Düzenlen hakem kurslarında yapılan sınavlarda başarılı olmak, 
f) Ceza kurulları tarafından 1 defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almamış olmak. 
g) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis 

cezasından yükümlü bulunmamak, 
h) Kulüplerin yönetim kurullarında faal yönetici veya antrenör olmamak. 

 
 



Hakem Kurullarının Çeşitleri 
Madde 6- Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem Kurullarından, 
ilçelerde İlçe Hakem Kurullarından oluşur. 
 
Merkez Hakem Kurulu 
Madde 7- Merkez Hakem Kurulu Federasyon Başkanınca belirlenen en az 8, en fazla 12 
üyeden oluşur. Merkez Hakem Kurulu Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlar. Merkez 
Hakem Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında 1 başkan, yazı işlerini yürütecek 1 
sekreter ile hakem sicil ve vize işlemlerini düzenleyecek 2 üyenin seçimini yapar.. 
 
Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi 
Madde 8- Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm 
faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi 
kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder. 
 Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin görev süresi 

a) Üyenin istifa etmesi 
b) Federasyon Başkanının teklifi, Yönetim Kurulunun onayı 
c) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması 
d) Kurulun görev süresinin sona ermesi 
e) Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmeme durumunda sona erer. 

 
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 
Madde 9- Merkez Hakem Kurulu Üyeliğine atanacaklarda; 

a) Uluslararası hakem olmak, 
b) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 

ceza almamış olmak, 
c) Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak 

şartları aranır. Merkez Hakem Kurulu Başkanının istifası veya herhangi bir sebepten dolayı 
üyelikten ayrılması durumunda,  Merkez Hakem Kurulu yeni başkanını seçer. 
 
Merkez Hakem Kurulunun Çalışma Esasları 
Madde 10-  

a) Merkez Hakem Kurulu ayda bir toplanır. 
b) Merkez Hakem Kurulu toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın 

bulunmadığı zamanlarda toplantıyı Merkez Hakem Kurulu Başkanı yönetir. 
c) Merkez Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. 
d) Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu 

tarafın kararı kabul edilir. 
e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

 
 
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde 11- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır. 

a) ITTF’nin oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili 
yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak, 

b) ITTF ve yabancı ülkelerin Masa Tenisi Federasyonlarının düzenleyeceği 
seminerlere katılacak olan öğretmen ve hakemleri ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yaparak belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 



c) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretmen, gözlemci 
hakem çağırmak üzere Federasyon Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve 
Yönetim Kurulu onayını almak, 

d) Hakem kurslarının açılmasına ilişkin gerekli kriterleri belirlemek, illerden gelecek 
olan hakem kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak, 

e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı gösterenleri tespit 
ederek lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, 

f) Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak, 
g) Uluslararası hakem sınavına girecekleri belirlemek, 
h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak, 
i) Hakem klasman sınavlarını yapmak, 
j) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri denetlemek, hakemlerin yönettikleri 

yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak, 
k) Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma 

yönetmelerini sağlamak, 
l) Yarışmalarda görev alacak hakemlerin atamasını yapmak, 
m) Hakemlerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla seminerler düzenlemek, 

seminer öğretmenlerini belirlemek, 
n) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini düzenlemek, 
o) Hakemlerin vize işlemlerini yürütmek, 
p) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliğine göre suç 

sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, 
idari tedbirleri almak, gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere Federasyon 
Yönetim Kuruluna öneride bulunmak. 

 
Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 
Madde 12- Merkez Hakem Kurulunun il ve ilçe hakem kurulları üzerindeki yetkileri 
şunlardır, 

a) İl ve ilçe hakem kurullarının kuruluşunu onaylamak, 
b) İl ve ilçe hakem kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve 

karara bağlamak, 
c) İl ve ilçe hakem kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, 
d) İl ve ilçe hakem kurullarının görevlerini gerektiğinde sona erdirilmesi için gerekli 

işlemleri yapar. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
İl ve İlçe Hakem Kurulları 

 
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu 
Madde 13- Lisanslı en az 10 hakemin bulunduğu illerde ve ilçelerde il temsilcisinin uygun 
görüşü, il müdürünün teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun onayı ile il ve ilçe hakem kurulları 
oluşturulması zorunludur. 
 İl ve ilçe hakem kurulunun başkanı il temsilcisidir. Kurul başkan hariç en az 4 en fazla 
6 üyeden oluşur.  
 
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Esasları 
Madde 14- İl temsilcisi il ve ilçe hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. 

a) Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı  başkanın görevlendirdiği bir üye yönetir. 
b) İl ve ilçe hakem kurulu çoğunlukla toplanır. 



c) Kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu 
tarafın kararı kabul edilir. 

d) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.  
 
İl ve İlçe Hakem Kurulları Üyelerinde Aranacak Şartlar 
Madde 15-  

a) Uluslararası, ulusal veya en az 1 yıl il hakem kategorisinde faal olarak görev 
yapmış olmak, 

b) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 
ceza almamış olmak, 

c) Faal sporcu, idareci ve antrenör olmamak 
 
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi 
Madde 16- İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi 4 yıldır. İl temsilcisinin herhangi bir 
nedenle görevinden ayrılması durumunda il ve ilçe hakem kurullarının görev süresi sona erer. 
Yeni kurul atanana kadar eskileri göreve devam eder.İl temsilcisi gerek gördüğü zaman kurul 
üyelerinin tamamı veya bir kısmını değiştirmeyi teklif edebilir. Bu gibi durumlarda il 
temsilcisinin teklifi il müdürlüğünce incelenerek karara bağlanır ve onaylanmak üzere Merkez 
Hakem Kuruluna bildirilir. 
 
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri 
Madde 17- İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir. 

a) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili bütün işleri yapmak, 
b) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna 

teklif etmek, 
c) Federasyona hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 
d) Federasyonun izniyle hakemlik konusunda seminer, toplantı, konferanslar 

düzenlemek, 
e) Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak, hakemleri yarışmalara hazırlamak 

üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek, 
f) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, itiraz 

halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek, 
g) Bu talimatname hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri yarışma yönetmekten 

men etmek, gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile durumu Merkez 
Hakem Kuruluna bildirmek, 

h) Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tayin etmek 
1- İl ve ilçede düzenlenen özel ve resmi tüm yarışmalar 
2- İl ve ilçede başka illerin kulüpleri arsında oynanan özel yarışmalar 
3- Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar 

 
 
İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 
Madde 18- İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinin görev süresi 

a) Üyenin istifa etmesi 
b) Üye olma niteliğini kaybetmiş olması 
c) Kurulun görev süresinin sona ermesi 
d) İl temsilcisinin uygun görüşü, il müdürünün teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun 

onayı 
e) Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmeme durumunda sona erer. 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar 

 
Hakemlik Dereceleri 
Madde 19- Hakemlik dereceleri şunlardır. 
 

a) Aday Hakem : Hakem olabilme niteliklerine sahip olan ve açılan hakem kursuna 
katılarak, kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları ortalamasında 70 
ve üzeri puan alarak başarılı olanlar Merkez Hakem Kurulunun onayı ile aday hakem 
olurlar. Aday hakemlik süresi en az 6 ay en fazla 2 yıldır.Adaylık süresi Merkez 
Hakem Kurulunun onay tarihi ile başlar. İl hakem kurulu ve il hakem kurulu 
bulunmayan yerlerde il temsilcisi, adaylık süresi içerisinde başarılı olan aday 
hakemleri il müdürlüğü kanalı ile il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem 
Kuruluna teklif  eder. İl müdürlüğü teklif yazısının ekinde aday hakemin yönettiği 
yarışmaların adı ve tarihlerini belirtir liste yer alır. 2 yıl içerisinde il hakemliği teklifi 
yapılmayan, adaylık süresi içerisinde faal hakemlik yapmayan veya bu süre içerisinde 
başarılı olamayan aday hakemlerin hakemlik hakları sona erer. 

 
b) İl Hakemi : İl hakem kurulunca aday hakemlik için öngörülen süreler içerisinde 

başarılı oldukları tespit edilen ve terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklifi yapılan 
aday hakemler, Merkez Hakem Kurulunun onayı ile il hakemi olurlar. Yönetim 
Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine il hakem lisansı 
verilir. İl hakemleri kendi illerindeki yarışmalarda görev alabilecekleri gibi klasman 
hakemi olmak koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek 
yarışmalarda görev alabilirler. İl hakemliğinde en az 1 yıl fiilen hakemlik yapanlardan 
başarılı olanlar, A ve B klasmanı hakemi olmaları koşuluyla il hakem kurulunca il 
müdürlüğü kanalı ile ulusal hakemliğe terfi için Merkez Hakem Kuruluna teklif 
edilirler. Merkez Hakem Kurulu, Yönetim Kurulunca belirlenen ulusal hakemlik sınav 
ücretini yatıranları ulusal hakemlik sınavına alır.  

 
c) Ulusal Hakem : Merkez Hakem Kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulama 

sınavları ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olanlar Merkez Hakem 
Kurulunun onayı ile ulusal hakem olurlar. Yönetim Kurulunca belirlenen lisans 
ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine ulusal hakem lisansı verilir. Ulusal hakemler 
kendi illerindeki yarışmalarda görev alabilecekleri gibi, klasman hakemi olmak 
koşuluyla klasman derecelerine göre Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda görev 
alabilirler ve illerinde başhakemlik yapabilirler.  

 
d) Uluslararası Hakem : Ulusal hakem olarak en az 2 yıl faal olarak görev yapan ve son 

2 sezonda A klasmanında yer alan ulusal hakemler Merkez Hakem Kurulunun teklifi 
ve Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası hakemliğe terfisi için ITTF’e teklif 
edilirler. Terfileri için ITTF’e teklif edilen ulusal hakemler, ITTF tarafından yapılan 
sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası hakem unvanını alırlar.  Yönetim 
Kurulunca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde kendilerine uluslararası 
hakem lisansı verilir. Uluslararası hakemler yurt içi ve dışı bütün yarışmalarda görev 
alabilirler. Uluslararası hakemler yurt içi yarışmalarda baş hakemlik ve gözlemci 
hakemlik yapabilirler. Uluslararası hakemlerden üstün başarı gösterdikleri saptananlar, 
Merkez Hakem Kurulunun önerisi Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası 
başhakemliği terfisi için ITTF’e teklif edilirler. 

 



e) Uluslararası Başhakem : Terfileri için ITTF’e teklif edilen uluslararası hakemler 
ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı oldukları takdirde uluslararası baş hakem 
unvanını alırlar.  

 
Hakem Klasmanları 
Madde 20- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda görev yapacak hakemler için 
belirlenen klasmanlar şunlardır. 
a) A Klasmanı Hakemi : Uluslararası baş hakemler ve gözlemci raporlarında A 

klasmanı için gerekli puanı alan hakemlerden oluşur. Tüm yarışmalarda görev 
alabilirler. 

b) B Klasmanı Hakemi : Klasman sınavını kazanan ulusal ve il hakemleri ile gözlemci 
raporlarında B klasmanı için gerekli puanı alan hakemlerden oluşur. Süper Lig 
yarışmaları hariç tüm yarışmalarda görev alabilirler. Süper Lig yarışmalarının 
yapıldığı ilde yeterli sayıda A klasmanı hakemi yoksa o ildeki B klasmanı hakemine 
görev verilebilir.  

c) C Klasmanı Hakemi : Klasman sınavında B klasmanına giremeyen hakemlerle, 
gözlemci hakem raporları sonucunda B klasmanından düşen hakemlerden oluşur. 
Sadece bulundukları ilde düzenlenen il yarışmalarında görev alabilirler.  
Hangi kategoride olursa olsun 65 yaşını dolduran hakemlere müsabaka yönettirilmez. 

 
Klasman Sınavları 
Madde 21- Merkez Hakem Kurulu tarafından her yıl veya en geç iki yılda bir sezon 
öncesi klasman sınavı açılır. Klasman sınavlarının yer ve tarihi Merkez Hakem Kurulunca 
belirlenir. Klasman sınavlarına faal ulusal hakemlerle, il hakemliğinde en az 1 yıl görev 
yapan hakemler katılabilir. Klasman sınavına girebilmek için Yönetim Kurulunca 
belirlenen sınav ücretinin Federasyona yatırılması zorunludur. 
 Klasman sınav sonucu 70 ve üzeri puan alanlar B klasmanı hakemi, 69 ve daha aşağı 
puan alan C klasmanı hakemi olurlar. Klasman sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 1 
ay içerisinde yazı ile il müdürlüklerine bildirilir. 
 
Klasman Yükseltme ve Klasman Düşme 
Madde 22-  Sezon içerisinde yapılan yarışmalarda görev alan hakemler hakkında 
düzenlenen gözlemci hakem raporları doğrultusunda Merkez Hakem Kurulunca sezon 
sonunda yeniden klasman değerlendirilmesi yapılır. Buna göre, Sezon içerisinde gözlemci 
hakem notları ortalaması; 

a) 85-100 arasında puan olan A klasmanı hakemleri  klasmanında kalır. 
b) 84 ve daha aşağı puan alan A klasmanı hakemler B klasmanına düşer. 
c) 85-100 arasında puan alan B klasmanı hakemleri A klasmanına yükselir. 
d) 70-84 arasında puan alan B klasmanı hakemleri klasmanında kalır. 
e) 69 ve daha aşağı puan alan B klasmanı hakemleri C klasmanına düşer. 

 C klasmanına düşen hakemler takip eden sezon sonuna kadar açılacak olan klasman sınavına 
klasman yükseltmek amacıyla katılamazlar. 
Klasman hakemi olup, Merkez Hakem Kurulunca mazereti kabul edilmeksizin üst üste 2 yıl 
vize işlemi yaptırmayan hakemler klasman dışı kalır. Bu hakemlerin lisansları yeni bir 
seminere katılıncaya kadar askıya alınır. Ayrıca bir sezon içerisinde göreve çağrıldığı halde 2 
kez mazeretsiz olarak göreve katılmayanlar o sezon sonunda bir alt klasmana düşürülür. 
 
Hakem Lisanslarının Vizesi 
Madde 23- İl hakemliği, ulusal hakemlik ve uluslararası hakemlik lisansları her sezon öncesi 
Yönetim Kurulunca belirlenecek bir ücret karşılığı Merkez Hakem Kurulunca vize edilir. 



Bandrol yapıştırılarak veya liste üzerinden yapılan vize işleminden sonra lisanslar veya 
listeler ilgililere duyurulmak üzere il müdürlüklerine gönderilir. Vize işlemi yaptırmayan 
hakemler o sezon il ve federasyon yarışmalarında görev alamazlar.  
 
Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi 
Madde 24- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez. 

a) Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirilen ancak, geçerli mazeret 
bildirmeden 1 yıl görev yapmamak, 

b) Hakemlik görevi ile bağdaşmayacak haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda 
bulunmak, 

c) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda olan olayları bir 
tarafın lehine örtbas etmek, bir oyuncunun veya bir takımın lehine veya aleyhine 
tarafsızlığını kaybedecek şekilde kurallara aykırı davranışlarda bulunmak, 

d) Taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak, 
e) Masa tenisi camiası aleyhinde yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarına beyanat 

vermek, 
 
Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi 
Madde 25- Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine 
tebliğ tarihinden itibaren 1 aydır. İtiraz yazılı olarak yapılır. Sözlü olarak yapılan itirazlar 
işleme alınmaz. 
 
Hakem Lisansı İptali 
Madde 26- Hakem lisansı aşağıdaki hallerde iptal edilir.  

a) hakemlikten istifa etmek, 
b) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza Kurulu tarafından haklarında 6 

ay veya daha fazla müsabakalardan men cezası almış olmak, 
c) 24. madenin b-c-d-e fıkralarında yer alan davranışlarda  bulunmak, 
 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 
Madde 27- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler il hakem 
kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına 
eklerler. İl hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü  Merkez Hakem Kuruluna iletir.  Merkez 
Hakem Kurulu hakemliğe 1 yıldan fazla ara verenlerin lisanslarının vize etmez. Tekrar göreve 
dönmek isteyen hakemler il hakem kuruluna yazılı olarak başvurmak zorundadırlar. Uygun 
görülenler bulundukları kategoriden hakemliğe devam ederler. 
 
 
Hakemlikten İstifa 
Madde 28- Hakemler il hakem kuruluna yazılı başvuruda bulunarak hakemlik görevinden 
istifa edebilirler. İl hakem kurulu başvuruyu Merkez Hakem Kuruluna gönderir.Tekrar 
hakemliğe  dönmek isteyenler 1 yıl beklemek zorundadırlar. Hakemliğe dönmesi Merkez 
Hakem Kurulunca uygun görülenler bıraktıkları kategoriden hakemliğe devam ederler. İki kez 
istifa eden hakemin hakemliği sona erer. 
 
 
 
Hakemlerin Atanması 
Madde 29- Masa tenisi yarışmaları her ne şekilde düzenlenirse düzenlensin yıllık vize işlemi 
yapılmış masa tenisi hakemi tarafından yönetilir. 



a) Federasyonca düzenlenecek yarışmalarda gözlemci hakem, başhakem ve yarışma 
hakemlerinin atanması Merkez Hakem Kurulunca vize işlemi yapılan klasman 
hakemleri arasından yapılır. 

b) İl ve ilçelerde düzenlenen yarışmaların başhakem ve hakemleri, il veya ilçe hakem 
kurullarınca vize işlemi yapılmış olan hakemler arasından atanır. 

 
Yurtdışında Hakem Olmuş veya Yurtdışında hakemlik Yapmak İsteyenler 
Madde 30- Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar Türkiye’de hakemlik 
yapmak istediklerinde hangi kategoride hakem olacaklarına Merkez Hakem Kurulu karar 
verir. Yeniden hakem lisansı düzenlenir ve vize işlemi yapılır. 
 Geçici süre yurtdışına çıkan hakemler Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve 
Federasyonun onayı ile bulundukları ülkede hakemlik yapabilirler. 
 
Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevki 
Madde 31- Bu talimatname çerçevesinde ve ITTF oyun kurallarına göre verilen görevleri tam 
olarak yapmayan, eksik yapan, başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu veya 
il ve ilçe hakem kurulları tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen 
veya yapmayan, yarışmaların akışını bozan, oyuncu ve antrenörleri aşağılayan, taciz eden, bu 
talimatnamenin 24 maddesinin b-c-d ve e fıkralarında sayılan fiilleri işleyen hakemler 
hakkında, başhakem veya il ve ilçe hakem kurullarının durumu bir rapor ile Merkez Hakem 
Kuruluna bildirmeleri, Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin yarışmalarda olaya tanık olmaları 
ve rapor tutmaları halinde konu Merkez Hakem Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. 
Hakemin ceza kurullarına sevk işlemi Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile olur. 
 Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Disiplin ve Ceza kurulu tarafından 6 ay veya daha 
fazla haklarında hak mahrumiyeti cezası verilen hakemlerin lisansları iptal edilerek, hakemlik 
yapma hakkı sona erdirilir. 
 
Gözlemci Hakem 
Madde 32- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda hakemlerin yarışma yönetimi 
sırasında, uluslararası oyun kurallarına uygun tarafsız ve başarılı bir yönetim gösterip 
göstermediğini denetlemek ve tespit etmek üzere Merkez Hakem Kurulunca gözlemci hakem 
atanır. Gözlemci hakemler Merkez Hakem Kurulu Üyeleri veya vize işlemi yapılmış 
uluslararası hakemler arasından atanır.  
Gözlemci hakemler, yarışmalara ve hakemlere hiçbir şekilde müdahale etmeden yarışmaları 
izlerler. Merkez Hakem Kurulu Üyeleri gözlemci hakem olarak görevli bulundukları 
yarışmalarda Merkez Hakem Kurulu Üyesi sıfatı ile gerektiğinde yarışmalara müdahalede 
bulunabilirler.  
 Gözlemci hakemler her hakem için yönettikleri yarışmalarla ilgili gözlemci raporu 
düzenleyerek hakemlere puan verirler. Bu raporlar doğrultusunda sezon sonunda hakemlerin 
yeni klasmanları belirlenir. Gözlemci hakemler başhakem ve hakemler için düzenledikleri 
gözlemci raporlarını yarışmaların bitiminden itibaren 1 hafta içerisinde federasyona 
göndermek zorundadır. 
 
Hakem Kıyafetleri ve Denetlenmesi 
Madde 33- Hakemler gerek Federasyon, gerekse il ve ilçe yarışmalarında görevli oldukları 
süre içerisinde; 
Aday, il ve ulusal hakemler  yaz sezonunda; hardal rengi sol göğüste cepli kısa kollu yakalı 
t-shirt, kahverengi pantolon ( bayan hakemler pantolon yerine diz boyu etek giyebilirler), spor 
ayakkabı, kış sezonunda hardal rengi sol göğüste cepli uzun kollu yakalı t-shirt ve deve tüyü 
rengi önden fermuarlı hırka veya sweat-shirt, kahverengi pantolon, spor ayakkabı. 



Uluslar arası Hakemler krem rengi gömlek, kahverengi kravat, hardal rengi kruvaze ceket, 
kahverengi pantolon ( bayan hakemler pantolon yerine diz boyu etek giyebilirler), tabanı 
lastik kahverengi ayakkabı. 
 Hakemler belirlenen kıyafetler dışındaki kıyafetlerle yarışma yönetemezler. 
Hakemlerin kıyafetlerini Merkez Hakem Kurulu, il ve ilçe yarışmalarında il ve ilçe hakem 
kurulu denetler. Hakemler bu kıyafetlerin dışında Devlet Memurları kılık kıyafet 
yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymak zorundadır. 
 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Yürürlükten Kaldırma 
Madde 34- Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce yayınlanmış olan hakem 
yönetmelikleri ve talimatları yürürlükten kalkar. 
 
Talimatta Yer Almayan Hükümler 
Madde 35- Bu talimatta yer almayan hususlarda ITTF’in çıkardığı tüzük, yönetmelik ve ilke 
kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar geçerlidir. 
 
Yürürlük 
Madde 36- Bu talimat Yönetim Kurulu’nda kabul edilip GSGM ve Federasyonun internet 
sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 
Madde 37- Bu talimat hükümlerini Masa Tenisi Federasyonu yürütür. 
 
 
 
  
 


