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 1. BÖLÜM -  GENEL HÜKÜMLER  
 
AMAÇ  
Madde 1-  Bu talimatın amacı; Türkiye’de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını 
yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri, (ulusal, il, aday) yetiştirmek, bilgilerini geliştirmek amacı ile kurslar, 
seminerler düzenlemek, uygulamalı çalışmalar yapmak, hakemlerin terfilerini bir sisteme bağlamak, yeterli nitelikteki 
hakemleri uluslararası hakem kurslarına teşvik etmek ve yukarıda belirtilen çalışmaların usul ve esaslarını 
belirleyerek gerekli kontrol-denetim sistemini oluşturmaktır 
 
KAPSAM  
Madde 2- - Bu talimat; yurt içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası (resmi ve özel)  turnuvalar, ligler, üniversite, bedensel 
engelli ve senior turnuvaları ile okul spor yurtları tenis turnuvalarına başhakem ve hakem atamalarını, hakem gelişimi ile 
ilgili seminer - kursları, hakemlerin terfilerini ve hakemlikle ilgili diğer çalışmaları görevlilerin, yetki ve sorumluluklarını, tenis 
kulüplerini, tüm tenis başhakemlerini ve hakemlerini kapsar. 
 
DAYANAK  
Madde 3-  Bu talimat; 21 Mayıs 1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel  Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun 10. ncu maddesi ve 17 Mart  2005 tarih ve 25758 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘Türkiye Tenis 
Federasyonu Ana  Statüsü’ nün 13. maddesinin “c” ve “s” bendine 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 
HEK                                          

: 
: 

Merkez Hakem Kurulu Koordinatörünü 
Merkez Hakem Kurulu 
Hakem Eğitim Kurulu 

  ifade eder. 
   
2. BÖLÜM  - HAKEM KURULLARI 
 
Merkez Hakem Kurulu  
Madde 5- Türkiye’de organize edilen tüm uluslararası ve ulusal müsabakaların başhakem ve hakem 
atamaları ve hakemlik hizmetler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yürütülür. MHK’nin oluşumu ve 
çalışmasına dair esaslar Merkez Hakem Kurulu Talimatı ile düzenlenmiştir. Merkez Hakem Kurulu tüm 
faaliyetlerini Merkez Hakem Kurulu Talimatı, işbu Talimata ve diğer ilgili Talimat ve Federasyon kararlarına 
uygun olarak yürütür.  
 
Hakem Eğitim Kurulu (HEK) 
Kurulun Oluşumu 
Madde 6-  Hakem Eğitim Kurulu, MHK’nin önerisi ve TTF Yönetim Kurulunun kararı ile atanır. Kurul, bir başkan ve 
en az dört üyeden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. HEK, MHK görevde kaldığı sürece görevine devem eder. 
MHK gerekli gördüğü hallerde kurul üyelerini değiştirme veya kurulu yeniden kurmaya yetkilidir 
 
Üyelik Şartları 
Madde 7 - HEK de görev alacak üyelerde şu özelliklerin bulunması şarttır. 
 

a. T.C. vatandaşı olmak,  
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
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c. 25 yaşından büyük olmak,  
d. En az 3 yıl faal hakemlik yapmış olmak.  
e. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,  
f. Görev almasına mani kötü bir hali bulunmamak,  
g. Temsil yeteneğine sahip olmak 
h. Taksirli suçlar, ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile devletin 

şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, 
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından 
hükümlü bulunmamak. 

 
Kararların Niteliği 
Madde 8- HEK kararları tavsiye niteliğindedir. Karar defterinde kayda geçen Kurul kararları, MHK incelemesi 
ve onayından sonra Başkan onayına sunulur. Kararlar Başkan tarafından onaylandıktan sonra kesinlik 
kazanır.  
 
Toplantı Usul ve Esasları 
Madde 9- Kurul yılda en az üç kez toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı yapabilir. Toplantılardan önce 
üyelere gündem gönderilir ve tartışılacak konularda ciddî çalışmalar yapıp sunu hazırlamaları istenir. Her 
toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt 
çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda oturum başkanının oyu 2 oy sayılır. Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde 
Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin 
oy kullanma hakkı yoktur. Kurul, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Kurul defterinde imza altına alarak 
MHK’ye sunar.  
 
Görev Süresi ve Üyelikten Düşme 
Madde 10- Kurul Koordinatörü ve üyelerinin görev süresi 1 yıldır. Eksilen üyenin yerine 5. maddedeki usulle 
yeni üye atanabilir. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek görevden alınabilir.  
  
Görev süresi 1 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanı bu zaman zarfında herhangi bir sebeple görevden ayrılırsa 
Kurulun görev süresi de sona erer. 
 
Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından 1 ay ve üzerinde hak mahrumiyeti 
cezası alan üyenin üyeliği düşer ve bu üyeler 5 yıl süreyle Federasyon Kurullarında görev alamazlar. 
 
Görevler 
Madde 11- Hakem Eğitim Kurulunun ve Kurul üyelerinin görevleri şunlardır; 

a. TTF bünyesinde açılacak hakem yetiştirme ve geliştirme kurslarının standartlarını 
belirlemek, turnuvalarının bilgili ve donanımlı hakemler tarafından yönetilmesi için gerekli 
eğitimlerin verilmesi için çalışmak, 
 

b. Baş hakem, baş hakem yardımcısı, il hakemi, ulusal hakem yetiştirmek, bunların bilgi ve 
tecrübelerini artırmak amacıyla açılacak kurslar ve seminerlerde eğitmen olarak çalışmak, 
 

c. Açılacak olan kurs ve seminerlerin programlanmasını yapmak ve uygulanacak derslerin 
içeriğini hazırlamak, kurs ve seminerlere katılacak hakemlerin seçimini yapmak,  

 
d. Uluslararası kuralların dilimize çevrilmesi için çalışmalar yapmak, yeni uygulanacak 

kuralların tüm hakemlere iletilmesini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,  
 

e. MHK’nin görevlendirmesi durumunda turnuvalarda gözlemci olarak çalışmak; Turnuva 
sonunda  MHK’ye rapor vermek, 

 
f. ITF’in yaptığı değişiklikleri takip ederek ulusal turnuvalarda uygulanması için MHK’yi 

bilgilendirmek.  
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3. BÖLÜM  - GENEL HÜKÜMLER 
 
Hakemlerin Görevlendirilmesi 
Madde 12  - Yurt içinde yapılan tüm uluslararası turnuvalarda mümkün olduğu kadar Türk başhakem ve 
hakemleri görevlendirilir. Yeterli sayıda Türk başhakem ve hakem bulunamadığı takdirde yurt dışından 
başhakem ve hakem getirilebilir. Profesyonel uluslararası turnuvalarda yurtdışından başhakem temini ve 
ataması TTF Yönetim Kurulunun ilgili üyesinin bilgisi dahilinde MHK tarafından gerçekleştirilir. 
Federasyon’un izni olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve kulüp, turnuvalar için yurt dışından başhakem ve 
hakem getiremez. İllerde; İl temsilcileri kanalı ile düzenlenen il ve bölge müsabakalarında, il temsilcilerinin 
önermesi ile MHK hakem atamasını yapar. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda MHK doğrudan hakem 
ataması yapar.   
 
Müsabaka Yönetim  
Madde 13-  Federasyon tenis müsabakaları bir başhakem ve yeterli sayıda gözlemci/kule hakemi tarafından 
Uluslararası Tenis Kuralları ve Müsabaka Sevk ve İdare Kurallarına uygun biçimde yönetilir. Müsabakaların 
yönetimi için 64’lük fikstürü olan turnuvalara 6 hakem ve 32’lik fikstürü olan turnuvalara 5 hakem atanır.  
 
Maçlar ilk turlarda gözlemci hakemler ile idare edilir. Gözlemci hakem ile idare edilen maçlar TTF kural 
kitapçığında belirtilen “Kule hakemsiz oynanan maçlar” prosedürlerine göre yönetilir.  
  
Lisans Verme Esasları 
Madde 14– Bütün kategorilerdeki hakemler lisanslarını almak ve her yıl lisanslarını vize ettirmek 
zorundadırlar. Lisans ve vize işlemlerini yaptırmayanlar hiçbir koşulda hakemlik yapamazlar. Lisans ve/veya 
vize bedelleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.  
 
Hakemlik Kategorileri  
Madde 15 – Hakemlik kategorileri şunlardır;  

a. Aday hakemler 
b. İl Hakemleri 
c. Ulusal Hakemler 
d. Uluslararası Hakemler 

o White badge 
o Bronze badge 
o Siver badge 
o Gold badge 

 
Aday hakem kurslarına katılacak adayların sahip olması gereken nitelikler 
Madde 16- Aday hakem kursuna katılma için aşağıdaki şartlar aranır:  
a) T.C. vatandaşı olmak,  
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  
c) Hakemlik yapmasına engel sağlık sorunu ve fiziki bir engel bulunmamak,  
d) Genel Müdürlük Ceza Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,  
e) Altı ay veya daha fazla hapis cezası veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü 
bulunmamak.  
 
MHK yukarıdaki nitelikleri haiz olanlar arasından seçim yaparak aday hakem kursuna katılacakları belirler.  
 
Aday Hakemler   
Madde 17 –  Aday hakemlik kursu olağanüstü sebepler olmadıkça üç gün içinde bitirilip sonuçlar bir hafta 
içinde TTF internet sitesinden açıklanır. Kurs sonunda başarılı olanlara aday hakem belgesi verilir. Aday 
hakem belgesini aldıktan sonra iki yıl içerisinde turnuvalarda hiç görev almayanların adaylıkları düşer.  
 
İki yıl içerisinde en az üç turnuvada gözlemci, kule hakemi olarak görev alan ve yapılan değerlendirmelerden 
geçer not alan aday hakemler MHK’nin açacağı il hakemliği sınavına başvurmaya hak kazanır. MHK’nin 
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belirleyeceği esas ve usuller altında yapılan sınavda başarılı olan aday hakemler il hakemi lisansı almaya 
hak kazanırlar.  
 
İl ( Bölge ) Hakemleri  
Madde 18 -  İl hakemliği lisansına sahip hakemler ancak aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde 
lisanslarını her yıl vize ettirebilirler:   
 

a. Bir yıl içerisinde iki hafta il veya iki hafta ulusal turnuvada çalışmak (bir haftada en az üç gün 
çalışacak) 

b. Başhakemlerce veya görevlendireceği bir üst kategori hakemlerce yapılan değerlendirmelerde geçer 
not almak, 

c. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak.  
 
İl hakemliğinin devamı için en az 10 maçta kule hakemliği yapmış olmak şarttır. Yıl içinde gerekli sayıda maç 
yönetemeyen hakemler ilk yıl için uyarı alırlar. İki yıl üst üste 10 maç yönetemeyen hakemler bir alt 
kategoriye düşürülürler.  
 
En az iki yıl il hakemi olarak görev yapan ve aşağıdaki şartları yerine getiren il hakemleri MHK’nin 
düzenleyeceği ulusal hakem sınavına (yazılı, sözlü, uygulamalı) katılmaya hak kazanır.  

a. Son iki yıl içinde 30 maçta kule hakemliği yapmış olmak,  
b. Çalıştığı turnuvalarda yapılan değerlendirmelerden geçer not almak. 

 
Bölge hakemlik kursu bir federasyon turnuvası haftasına denk getirilerek (12-14-16 veya 18 yaş turnuvaları) 
üç gün içinde bitirilir, sonuçlar bir hafta içinde TTF internet sitesinden açıklanır. Sınavı kazananlar ulusal 
hakem lisansı alma hakkını kazanırlar.  

 
Ulusal hakemler  
Madde 19 – Ulusal hakemlik lisansına sahip hakemler ancak aşağıdaki şartları yerine getirmeleri halinde 
lisanslarını her yıl vize ettirebilirler:   
 

a. En az yirmi maçta kule hakemliği yapmak, 
b. Uluslararası turnuvalarda görev almak, 
c. Federasyondan ve federasyonun görevlendirdiği gözlemcilerden yapılan turnuvanın  sevk-idaresi ile 

ilgili değerlendirmelerle, kule-saha ile ilgili değerlendirmelerden geçer not  almak,  
d. Temsil yeteneğine sahip olmak,  
e. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,  

 
İki yıl üst üste 20 maç yönetemeyen hakemler bir alt kategoriye düşürülürler.   
 
Uluslararası hakemler   
Madde 20 –  Uluslararası Hakemlerin hakemliklerinin devamı işlemleri ITF tarafından yürütülür. MHK, 
aşağıdaki şartları yerine getiren il veya ulusal hakemler arasında yapılan değerlendirmelerde üst sıralarda 
yer alan hakemleri ITF’in açtığı uluslararası hakemlik  kursları için Federasyona tavsiye eder. 
  

a. İl hakemleri için, en az 1 ( bir ) yıl faal bölge hakemliği yapmış olmak ve son bir yıl içinde en az 10 
Uluslararası maç yönetmek,  

b. Ulusal hakemler için son bir yıl içinde en az 5 uluslararası maç yönetmek,  
c. İngilizce dilini iyi derecede bilmek,  
d. Uluslararası turnuvaların başhakemleri tarafından yapılan değerlendirmelerde iyi not almak,  
e. Temsil yeteneğine sahip olmak,  
f. Genel Müdürlük Ceza  Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak. 

  
ITF tarafından açılan bu kurslara katılıp başarılı olanlar uluslararası tenis hakemi kokartı (BADGE) almaya ve 
uluslararası hakem listesine girmeye hak kazanırlar. Uluslararası hakemler MHK’nin görevlendireceği 
turnuvalarda Başhakem/hakemlik yapmakla yükümlüdürler.  
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Başhakemlik 
 Madde 21 –Başhakemler tenis turnuvalarının yönetiminden tam sorumludurlar. Uluslararası Tenis Kuralları 
ve Tenis Müsabaka Sevk ve İdare Kuralları ve varsa turnuva özel talimatlarının tanıdığı yetkiler ile 
Turnuvaları yönetirler. 10-12 Yaş Turnuvaları ile Senior Turnuvalarının özellikleri dikkate alınarak 
Başhakemlerin bu konuda ekstra ihtisaslaşmaları ayrıca sağlanır. Başhakem müsabakalarda kural hatası ve 
diğer teknik hususlarda son karar mercidir. 
 
Uluslararası hakem listesindeki hakemler; başhakem kursu ve seminerlerine katılmak ve en az üç kez 
başhakem yardımcılığı yapmak koşuluyla başhakemlik yapmaya da yetkilidirler ve kendilerine bir 
başhakemlik lisansı verilir.  
 
Türkiye’ de yapılan tüm müsabakalarda başhakemleri MHK görevlendirir.   
 
Başhakemler turnuva bitiminde hazırlayacakları müsabaka raporunu en geç iki gün içinde Federasyona 
bildirmek zorundadır. Merkez Hakem Kuruluna verilmek üzere hakem değerlendirme formlarını iletmek 
zorundadır. 
 
Başhakemliğin Kazanılması   
Madde 22 – Federasyonun açtığı başhakemlik kursuna katılanlardan kurs sonunda yapılan sınavda %90 
başarı gösteren hakemlere başhakemlik lisansı,%70 -89 arasında başarı gösterenlere başhakem yardımcısı 
lisansı verilir. Bu kurslarda Uluslararası Tenis Kuralları, Tenis Sevk ve İdare Kuralları ve yaş grupları 
turnuvaları, lig müsabakalarında, senior turnuvaları ve diğer özel/resmi turnuvalarda başhakemin görevleri ve 
diğer ilgili konular anlatılır ve yapılan sınavda da bunlarla ilgili sorular sorulur.  
 
Başhakem kursuna katılacaklarda aşağıdaki nitelikler aranır;  

a. Faal uluslararası veya ulusal hakem olmak; il hakemlerinden MHK’nin hakem verilerine dayanılarak 
davet edilmek, 

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,     
c. 25 yaşından büyük olmak,  
d. Genel Müdürlük Ceza Kurulundan bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,  
e. Temsil yeteneğine sahip olmak.  

 
MHK yukarıdaki niteliklere haiz olup kursa başvuranlar arasında seçim yapabilir.  
 
Başhakemlik yapmaya hak kazananların yıl içinde en az bir turnuvada başhakem/başhakem yardımcısı 
olarak görev yapmaları şarttır. Yıl içinde yapılacak olan “Başhakem Semineri”ne katılmayanlar o yıl için 
Başhakemlik yapamazlar. İki yıl üst üste seminere katılmayan hakemlerin Başhakemlikleri düşer.  
 
Uluslararası Kurallara Uyma  
Madde 23 – Tenis hakemleri Uluslararası Tenis Kuralları ile Tenis Müsabaka Sevk ve İdare Kuralları 
hükümlerine uygun olarak müsabakaları yönetirler.   
 
Hakem Kokartları 
Madde 24 –Başhakemler ve hakemler kategorilerine göre Federasyon ve ITF kokartları taşırlar. Bu kokartlar, 
il, ulusal, uluslararası hakemler ve başhakemler için farklı olup, turnuva mahallinde görev süresince üzerinde 
taşınması zorunludur. 
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4. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER 
 
Madde 25-  Bu Talimatta yer almayan hususlarda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, talimat 
hükümleri ve Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.  
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 26-  Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde yer 
alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 27 - 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 28 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı yürütür. 
 
 
 
 


