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TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU 

HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak hakemlerle ilgili usülleri belirlemektedir. 

 

Kapsam 

Madde 2- Bu talimat, Türkiye Motosiklet Federasyon' unun izni ile organize edilecek her türlü yarışta 

ve federasyon faaliyetlerinde görev yapacak hakem, İl Hakem Kurullarını, bu kurulların görev, yetki 

ve sorumluluklarını, Hakemlerin derecelendirilmesi, terfileri ve cezalandırmalarına dair usül ve 

esasları kapsar. 

 

Dayanak  

Madde 3- Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Görevleri Hakkındaki 

Kanunun 10.Maddesi ile bağlı olduğumuz Uluslararası Federasyonların organizasyon kuralları dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

 

TMF   :  Türkiye Motosiklet Federasyonu’ nu, 

FIM   :  Uluslararası Motosiklet Federasyonu’nu,  

Federasyon  :  Türkiye Motosiklet Federasyonu’nu, 

İl Temsilcisi  :  Motosiklet Federasyonu İl Spor Temsilcilerini, 

Organizatör Kulüp :  Federasyondan Resmi Organizatör Lisansı alan Spor Kulübü’ nü, 

Hakem    :Yarış direktörüne bağlı olarak, yarışların onaylanan talimat  

                                      kuralları dahilinde yapılabilmesi için görevlendirdikleri noktalarda 

                                      yarışçıların zaman, hal ve durumlarını gözleyerek direktöre rapor   

                                      eden kişileri, 

Başhakem   : Federasyon tarafından yarışlara atanan, en az 2 yıl hakem olarak görev yapmış 

                                       ve yeterlilik sınavını geçmiş, A veya B hakem lisansına sahip kişileri 

ifade eder.         

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

Hakem Kurulları 

 

 

Hakem Kurullarının Çeşitleri 

Madde 5- Hakem Kurulları; merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem Kurullarından oluşur. 

 

Merkez Hakem Kurulunun Oluşumu 

Madde 6- Merkez Hakem Kurulu 5 üyeden oluşur. Merkez Hakem Kurulunun görev süresi 

Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile sona erer.  
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Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi 

Madde 7- Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince tüm faaliyetleri yerine getirir. Federasyon 

başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul seçilinceye kadar 

eskileri göreve devam eder. 

 

Hakem Kurulu üyelerinin görev süresinin sona ermesi: 

a) Üyenin istifa etmesi, 

b) Federasyon Başkanının isteği, 

 

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

Madde 8- Hakem Kuruluna atanacaklarda aranacak şartlar: 

a) TMF Hakem Lisanslı olmak, 

b) Ceza Talimatı hükümleri uyarınca ceza almamış olmak, 

c) Faal sporcu olmamak, 

d) Yarış takımlarından birinin üyesi olmamak, 

e) Yarışçı ekiplerde görevli olmamak, 

 

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Federasyon Başkanı tarafından atanır. Kurul üyeleri kendi arasında 

görev bölümü yaparak bir sekreter ve sicil işlerini düzenleyecek iki üye seçerler. Sekreter, Kurulun 

yazışmalarını ve Başkanın vereceği diğer işleri takip eder.  Sicil işlerini yapan üyeler tüm hakemlerin 

sicil işlemlerini, İl Hakem Kurulları sicil kayıtlarını esas alarak, düzenlerler. Boşalan üyenin yerine 

Federasyon Başkanı tarafından atama yapılır. 

 

Merkez Hakem Kurulu Toplantıları ve Kararların Alınması 

Madde 9- Federasyon Başkanı ve Kurul Başkanı, Hakem Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. 

a) Hakem Kurulu düzenli olarak toplanır. (Yarış yerine ve sayısına göre) 

b) Hakem Kurulunun toplantısına Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı 

zamanlarda toplantıyı Kurulun Başkanı yönetir. 

c) Hakem Kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır. 

d) Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın taraf olduğu karar kabul edilir. 

e) Alınan kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imza edilir. 

 

Merkez Hakem  Kurulunun Görev ve Yetkileri  

Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri: 

a) Hakemlerle ilgili her türlü değişiklik ve yazışmaların konuyla ilgili yayınların zamanında 

hakemlere duyurulmasını sağlamak. 

b) İllerden gelecek kurs tekliflerini incelemek, uygun bulunacak yerlerde kurs açmak üzere çalışmalar 

ve  görevlendirmeleri yapmak.  

c) Eğitim Kurslarını verebilecek Eğitimci hakemlerin tespitini yapmak ve bunların eğitimlerini 

sağlamak ve kurslarda görevlendirmek. 

d) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak. 

e) Hakem adaylarının sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanların tespit ederek lisansların 

verilmesi için Federasyona başvurmak. 

f) Madde 35’e göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında soruşturma yapmak, idari 

tedbirleri almak,  gerektiğinde cezai işlem uygulamak. 

g) İl Hakem Kurulunun çalışmalarını denetlemek ve değerlendirmek. 

h) Yarışlarda görev alacak hakemlerin ve başhakemin belirlenmesi, görevlendirilmesi ve duyurularını 

yapmak. 

 

İl Hakem Kurulların Denetlenmesi 

Madde 11- Merkez Hakem Kurulu her zaman İl Hakem Kurullarını denetleyebilir ve gerekli tedbirleri 

alır. İl Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve sonuca bağlar. Kurulun 

görevinin sona ermesi için Federasyona teklifte bulunur. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İl Hakem Kurulu 

 

İl Hakem Kurulunun Oluşturulması 

Madde 12- Faal hakem sayısı 30 ve yukarıda olan illerde Merkez Hakem Kurulu kararı ile Hakem 

Kurulları oluşturulur. Kurul, Başkan dâhil en az üç kişiden oluşur. Gerekli olması halinde Hakem 

Kurulu üye sayısı, İl Hakem Kurulu önerisi ve Merkez Hakem Kurulu onayı ile en fazla 5 kişiye 

çıkarılabilir. İl Hakem Kuruluna, Hakem Kurulu Başkanı başkanlık eder. İl Hakem Kurulu Başkanı, 

bulunduğu bölgede tüm Hakem işlerinden sorumlu kişidir. 

 

İl Hakem Kurulu Başkan ve Üyelerinin Seçimi 

Madde 13- İl Hakem Kurulları Başkanı kendi bölgesindeki en üst derece lisanslı ve/veya  hakemlik 

tecrübesi en yüksek hakemler arasından  Merkez Hakem Kurulu’nun önerisi ve Federasyon 

Başkanının onayı ile seçilir. İl Hakem Kurulu Başkanı, bölge hakemleri arasından en az 2 hakemi İl 

Hakem Kurulu Üyesi olarak Merkez Hakem Kurulu’na teklif eder. Merkez Hakem Kurulu önerisi ve 

Federasyon Başkanı’nın onayı ile İl Hakem Kurulu Üyeleri göreve atanır. İl Hakem Kurulu Başkanı, 

kurul üyelerinden bir veya daha fazla sayıda yardımcı atayabilir. 

 

İl  Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri 

Madde 14- İl Hakem Kurulları, Merkez Hakem Kurullarına bağlı olarak faaliyet gösterirler. İl Hakem 

Kurulu çoğunlukla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın 

bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar,  Karar Defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Merkez 

Hakem Kurulu tarafından karar alınması halinde, TMF  tarafından onaylanan yarışlar için istenen 

görevli hakem sayısı  İl Hakem Kurullarına gönderilir ve ihtiyaç duyulan hakemlerin ve Başhakem’in 

ataması bu kurul tarafından MHK’na önerilir.  

 

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

Madde 15- İl Hakem Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler: 

a) TMF  Hakem Lisansına sahip olmak. 

b) Faal TMF sporcusu olmamak. 

c) TMF Ceza Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak. 

d) Yarış takımlarında görevli olmamak. 

 

İl Hakem Kurullarının Görev Süresi 

Madde 16- İl Hakem Kurulu Başkanı’nın görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi bitimi ile 

biter. Aynı kişi tekrar İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atanabilir. Kurul üyelerinin görev süresi iki 

yıldır. Ancak Merkez Hakem Kurulu, İl Hakem Kurulu veya Başkanının, lüzumu halinde görev süresi 

dolmadan değişiklik yapılması hususunda Federasyona teklifte bulunur. 

 

İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri 

Madde 17- Federasyonca veya Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlikle ilgili işleri yapmak, il 

bazında açılacak eğitim kursları ile ilgili teklifte bulunmak, Kurula bağlı hakemlerin sicillerini tutmak, 

derecelendirmelerini teklif etmek, MHK tarafından karar alınması halinde il yarışlarında ve 

faaliyetlerinde hakem görevlendirmesi için MHK’ ya öneride bulunmak, bu talimat hükümlerine 

aykırı hareket eden kişileri Merkez Hakem Kuruluna bildirmektir. Hakemlerle ilgili haber, bilgi, 

talimat ve yenilikleri ilgililere duyurmak amacıyla en az ayda bir defa tüm hakemlerin davet edildiği 

toplantılar düzenlemek, nazari ve uygulamalı çalışmalar yapmak, sosyal aktiviteler düzenleyerek 

motive etmek ve gerekli görüldüğü durumlarda MHK onayı ile sezon içinde düzenli olarak Kurul’a 

bağlı hakemler için hizmet içi eğitim vermek ve geliştirme sınavları düzenleyerek hakemlerin 

bilgilerini taze tutmak. Her sezon başında Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenecek Lisans 

Yükseltme, Devam ve Yeni Hakem Alım Seminerleri için mevcut hakemlerin ve yeni hakem 

adaylarının sayısını ve bilgilerini Merkez Hakem Kuruluna bildirmek ve bölgesinde seminerle ilgili 
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duyuru, salon, ekipman temini gibi hazırlıkları yürütmek. Yarışlarda görevlendirilen Hakemlerin 

denetimini yapmak ve verilen başhakem raporlarını süresi içinde MHK ya iletmek.  Hakemlerin 

yarışlara katılımı için ulaşım planlaması yapmak ve duyurmak,  aksaklıklar ile ilgili tedbir almak. 

Hakemlerle ilgili, Sicil Bilgi Sistemini oluşturmak, toplantı katılım, yarış başvuru, görevlendirme ve 

görev dağılımı listelerini düzenlemek. Hakemlerin, TMF tarafından onaylanan yarış yönetmeliğinde 

belirtilen sayıda veya Merkez Hakem Kurulu’nca belirlenen kıyafetlerle yarışta görev almalarını 

sağlamak. Lisanslı hakemlerin İl Hakem Kurulu’nun elektronik posta grubuna kaydını yapmak ve 

duyuruların hakemlere ulaşımını sağlamak. 

 

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 

Madde 18- İl Hakem Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevinden ayrılmış olurlar: 

a) Üyenin istifası, 

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 

c) Özürsüz üst üste 3 defa olağan Kurul toplantısına katılmaması, 

d) Kurulun bulunduğu il sınırları dışında sürekli ikamet etmeye başlaması, 

e) İl Hakem Kurulu çoğunluk oyu veya Başkanının, üyenin üyelik halinin sona erdirilmesi önerisi,  

f) Disiplin durumu veya göreve ilgisi yönünden Üye niteliğini kaybetmiş olması halinde Hakem 

Kurulunun çoğunluk oyu veya Başkanının teklifi, Federasyonun onayı ile üyelikten ayrılmış olurlar.

  

İl Hakem Kurulunun Toplanma Şekli  

Madde 19- İl Hakem Kurulları, İl Hakem Kurulu Başkanlığında en az 2 ayda bir defa olağan toplanır. 

Gerekli olduğu hallerde İl Hakem Kurul Başkanı, Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir. Bunun 

dışında Merkez Hakem Kurulu’nca olağanüstü toplantıya davet edilebilirler. 

 

İl Hakem Kurul Üyelerinin Görev Yasağı 

Madde 20- İl Hakem Kurulu üyelerinin yarış takımlarında görev yapmaları yasaktır. Yarış faaliyetleri 

hakkında basın açıklaması ve yorum yapamazlar, demeç veremezler, yarış sonuçlarını açıklayamazlar. 

Federasyon karşıtı faaliyetlerde bulunamazlar. 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar 

 

 

Hakem Olabilme Şartları 

Madde 21- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 

a) T.C vatandaşı olmak. 

b) 18 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmamak. 

d) Hakem olmaya mani bir vücut engeli bulunmamak. 

e) Düzenlenen giriş kurslarına katılmak, istenen sicil evraklarını temin etmek ve (düzenlenmesi 

halinde) giriş sınavında başarılı olmak. 

f)  Merkez Hakem Kurulunca bir defada altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışlardan 

men cezası almamış olmak. 

g) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü 

bulunmamak. 

h) Faal sporcu, takım yöneticisi veya servis görevlisi olmamak. 

j)  İl Hakem Kurulunun olumlu görüşünün alınmış olması. 

ı)  Federasyon karşıtı faaliyetlerde bulunmamış olmak. 

 

Hakemlerin Kategori ve Lisans Dereceleri 

Madde 22- Hakem, Hakemlerin kategori ve dereceleri aşağıda belirtilmiştir. 
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Derece: 

A Hakem (Milli) 

B Hakem (Bölge)  

C Hakem  (Aday) 

D Hakem  (Geçici Lisans) 

  

A Hakemler        

                                                                                                                                     

B Hakem olarak  en az 2 yıl süreyle görev yapan hakemler açılacak Hakem Eğitim Seminerlerine 

katılıp, bu seminer sonrası yapılacak yeterlik sınavına İl Hakem Kurulu’nun önerisi ile, katılma 

hakkına sahiptir. A hakemlik sınavında TMF tarafından düzenlenen tüm ulusal ve uluslar arası yarış 

branşlarından soru sorulur. A hakemliğe yükselmek için; sınavda başarılı olmak, yıl içinde düzenlenen 

İl Hakem Kurulu toplantılarının %80 ’ine katılmış olmak, C hakem olarak en az 3, B Hakem olarak en 

az  7 yarışta görev almış olmak, görev aldığı yarışlarda başhakem raporunda olumlu yorum almak,  İl 

Hakem Kurulu’nca olumlu görüş bildirilmesi ve Merkez Hakem Kurulu’nun uygun görmesi halinde  

A Hakemliğe yükselirler. A lisans hakemlerin yarış yorumlama yeterliliğine sahip, yarış kurallarına 

tümüyle hakim olması gereklidir. Merkez Hakem Kurulu’nca üstün başarılı bulunan veya tüm 

kriterleri sağlayan B lisans hakemler 2 yıl beklemeksizin A lisans sınavına katılmaya hak kazanırlar. 

Yeterli kriterleri sağlayamayanlar ise B Hakem olarak görevlerine devam ederler. 

 

A Lisans hakemler TMF tarafından görevlendirilmeleri halinde yarışlarda Direktör, Jüri Başkanı, Jüri 

Üyesi ve Teknik Kontrol Hakemi olarak görev yapma yeterliliğine sahiptirler. 

 

B  Hakemler 

 

C Hakem olarak en az 1 yıl süreyle görev yapan hakemler bir sene sonra açılacak Hakem Eğitim 

Seminerlerine katılıp, bu seminer sonrası yapılacak yeterlik sınavına İl Hakem Kurulu’nun önerisi ile, 

katılma hakkına sahiptir. B hakemliğe yükselmek için; sınavda başarılı olmak, yıl içinde düzenlenen İl 

Hakem Kurulu toplantılarının %60 ’ına katılmış olmak, bölgesinde düzenlenen en az 3 yarışta görev 

almış olmak, görev aldığı yarışlarda başhakem raporunda olumlu yorum almak,  İl Hakem Kurulu’nca 

olumlu görüş bildirilmesi ve Merkez Hakem Kurulu’nun uygun görmesi halinde  B Hakemliğe 

yükselirler. Yeterlilik sınavında başarılı olamayanlar veya ilgili şartları sağlayamayanlar ise C Hakem 

olarak görevlerine devam ederler. B hakemlikte görev süresi en az 2 yıldır.  

 

B Lisans hakemler, TMF tarafından görevlendirilmeleri halinde yarışlarda organizasyon görevlisi 

olarak çalışma yeterliliğine sahiptirler. 

 

C Hakemler  

Hakem olabilme şartlarını taşıyan adaylar, TMF tarafından açılacak Hakem Eğitim Seminerlerine  

katılırlar. MHK tarafından istenen sicil belgelerini belirtilen süre içinde teslim etmeleri gereklidir. 

Seminer sonunda yapılabilecek yazılı ve uygulamalı sınavlardan geçerli notu alanlara C Hakem olarak 

lisans verilir. C Hakemler en az 1 yıl süreyle görev yaparlar. 

 

D Hakemler 

Türkiye’de düzenlenen Uluslar arası yarışlarda görev yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen 

hakemlerdir. Geçici lisanslı olan bu sınıftaki hakemler için Lisans Kartı basılmaz. MHK tarafından 

gerekli görülmesi halinde D Lisans hakem alımı yapılır. Sadece ilgili uluslar arası yarış için eğitilen D 

Lisans hakemler, ulusal yarışlarda görev alamazlar.  Türkiye’de düzenlenen  uluslar arası yarışlarda 

görev alabilmek için her yarış için düzenlenen eğitimlere katılmak ve sınavdan geçerli not almak 

gereklidir. 
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Başhakem  

İl Hakem Kurulu’nca önerilen üstün başarılı, bilgili ve tecrübeli A ve B Hakemler, MHK veya MHK 

onayı ile İl Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan Başhakem sınavına girmeye hak kazanırlar. 

Yapılacak olan yazılı ve/veya uygulamalı sınavlarda başarılı olan A ve B Hakemler, Başhakemlik 

yeterliliğine hak kazanırlar.  

 

Hakem Lisansları 

Madde 23- Bu lisanslar her yıl sezon başında TMF tarafından yenilenir veya vize edilir. Seminer yer 

ve tarihleri, MHK tarafından belirlenir ve duyurulur. Yeni hakem alımı seminerleri için bölgenin faal  

hakem sayısı ve ihtiyaç duyulan hakem sayısı değerlendirilerek karar verilir. Hakem lisansına sahip 

kişilerin TMF tarafından açılacak eğitim seminerine katılmaları zorunludur. Bu seminere mazeretsiz 

katılmayan hakemlerin lisansları o sene için yenilenemez ve görev yapamazlar. Üst üste 2 yıl 

mazeretsiz seminer ve sınava katılmayan hakemlerin tekrar hakemliğe devam etmek istemeleri 

durumunda, en son hakem dereceleri göz önünde bulundurularak yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu 

sınavda başarılı olan kişiler, o sezon tekrar aynı dereceden hakemliğe devam ederler. Başarılı 

olamayan kişiler bir alt dereceden hakemliğe devam hakkı verilir. Ancak geçerli mazereti olanlar 

(askerlik, sağlık gibi mücbir haller) bu durumu resmi belge ekli bir dilekçe ile Merkez Hakem Kurulu’ 

na bildirmek zorundadırlar. Merkez Hakem Kurulu’nun, mazereti onaylaması durumunda seminere ve 

yeterlik sınavına katılma hakları geçerli mazeret bitimine kadar saklı tutulur. Geçerli mazereti sona 

eren ve hakemliğe devam etmek isteyen kişiler, bu durumu dilekçe ile Merkez Hakem Kurulu’na 

bildirmek zorundadırlar. Bu kişiler gelecek sezon başındaki hakem eğitim ve lisans seminerine katılıp, 

mazeret sundukları lisans derecesi için geçerli olan sınava girerler. Ayrıca her yıl lisansları vize edilen 

hakemlerin bir listesi hazırlanarak İl Hakem Kurul’larına bildirilir.  

 

Tüm hakemler görev aldıkları yarışlarda hakem lisanslarını boyun askısı ile üzerlerinde taşımak ve üst 

düzey yöneticilerin sormaları halinde göstermek zorundadırlar.  

 

 Hakem Lisanslarının Yenilenmemesi 

Madde 24- Hakem lisansları aşağıda belirtilen durumlarda yükseltilemez. 

 

a)  Sezon başında yapılan yenileme veya yükselme seminer ve sınavlarına mazeretsiz olarak 

katılmamak, 

b)  Sezon içinde Federasyon veya İl yarışlarında görev yapmak için hiçbir başvuruda bulunmamak,   

c)  İl yarışlarında görev verildiği halde, geçerli mazereti olmadan 1 yıl içinde 3 defa görev kabul 

etmemek, 

d)  Bir sene içinde İl Hakem Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sayısının %50 sinden azına 

mazeretsiz olarak katılmamak, 

e)   Sezon içinde en az 1 yarışta resmi görev almamak, 

f) Yenileme veya yükselme sınavında başarılı olduğu halde gerekli belgeleri zamanında 

tamamlamama, 

g) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak, 

h) TMF, yarışlar ve Motor Sporları camiası hakkında gazete, dergi radyo, tv, internet gibi benzeri 

görsel ve yazılı basına izinsiz açıklama ve yorum yapmak ve yayınlanmasını sağlamak, 

j) Merkez Hakem Kurulunca onaylanan, altı ay ve daha fazla yarışmadan men veya hak mahrumiyeti 

cezası almak, 

 

 

Hakem Lisanslarının İptal Edilmesi 

Madde 25- Lisanslar 1 yıl süreyle geçerli olup verildiği yıl içinde aşağıdaki şartlarla iptal olur. 

 

a)  Hakemin kendi isteği ile istifa etmesi, 

b)  Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmesi, 

c)  Sezon başında yapılan yenileme veya yükselme seminer ve sınavlarına mazeretsiz olarak 

katılmamak, 



 7 

d)  İl yarışlarında görev verildiği halde, geçerli mazereti olmadan 1 yıl içinde 3 defa görev kabul 

etmemek, 

e)  TMF ve yarış kulüpleri mensupları aleyhinde internet, basın ve yayın yoluyla suçlamalarda 

bulunmak, 

f)  TMF Yönetim Kurulu, Teknik Kurullar, Genel Direktörler, Jüri Üyeleri, Yarışma Direktörleri, İl 

Temsilcileri, Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri aleyhinde usulsüz ve 

asılsız suçlama ve açıklamalarda bulunmak, yöneticiler aleyhinde hakemleri kışkırtmak, birlik ve 

düzeni bozucu faaliyetlerde bulunmak,  

g) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı rapor düzenlemek veya raporu gizlemek, taraflardan maddi ve manevi 

menfaat temin etmek, yarışlardaki olayları bir tarafın lehine örtbas etmek, bir yarışçının veya takımın 

lehine, kurallara aykırı olarak çıkar sağlamak, 

h)  Görev sırasından alkol ve uyuşturucu madde kullanmak, göreve alkollü katılmak  

 

İl  Hakem  Kurulunca,  ceza  istemi  ile  Merkez Hakem Kurulu’na  sevk  edilen ve cezaları kesinleşen 

hakemlerin cezalı oldukları sürede lisansları askıya alınır. Lisansları askıya alınan hakemlere 

yarışlarda görev verilmez. 

 

Yukarıdaki maddelerden birinin hakemlerce yapılması halinde lisansların iptali için gerekli işlemler  

ve raporlar İl Hakem Kurulu’nca düzenlenerek onaya sunulur.  

 

Hakemlerin Görevlendirilmesi 

Madde 26- Türkiye'de TMF onaylı gerçekleştirilen tüm yarışlarda TMF lisanslı hakemler 

görevlendirilir. Yarışlarda görev almak isteyen hakemler, görev başvurusunun MHK tarafından ilanı 

sonrasında MHK tarafından belirtilen usullere uygun olarak şahsen başvuru yaparlar. Merkez Hakem 

Kurulu başvuruları görev özellikleri ilkesi ışığında değerlendirerek en uygun hakemleri ve Başhakemi 

seçer ve TMF onayına sunar. TMF tarafından onaylanan ve göreve atanan hakemlere en kısa sürede 

iletişim organları aracılığıyla bilgi verilir. Görevli hakem listelerini yayınlamak konusunda MHK 

kararları uygulanır. Görev tebliğinde ilgili hakemin görevini öğrendiğine ve gereğini yapacağına 

ilişkin teyit istenir. Göreve ilişkin mazeret bildiren hakemin yerine en kısa sürede eşdeğer özelliklerde 

yedek hakem ataması gerçekleştirilir. Görevli listesi, iletişim bilgileri ve yarış hakkında gerekli 

bilgileri içeren dokümanlar söz konusu yarışın Başhakemine teslim edilir. Merkez Hakem Kurulu’nca 

gerek görülmesi halinde hakem sayısı arttırılabilir veya azaltılabilir. 

 

Görev atamasında, yarışın düzenleneceği İl Hakem Kurulu’na bağlı hakemlere öncelik verilir, ancak 

ilgili bölgeden yarış için yeterli sayıda, yeterli bilgi-tecrübede veya istenen lisans derecesinde hakem 

sağlanamaması halinde Merkez Hakem Kurulu’nca uygun görülen bir başka bölge veya bölgelerden 

gerekli şartlara uygun hakem(ler) görevlendirilir.  

 

Merkez Hakem Kurulu, bölgelerde hakem görevlendirme usullerine ilişkin yöntem ve uygulamaları 

belirlemekle yetkilidir. Bu yönetmelik kapsamında kalmak şartıyla hakem görevlendirmelerinde 

teknolojik uygulama ve iletişim sistemlerinin kullanımını düzenleyebilir. Hakemlerle iletişim kurma 

amaçlı kullanılan tüm iletişim organlarının yönetimi ve denetimi MHK  veya MHK adına 

görevlendirilen üyeler tarafından yürütülür.  

  

 

Hakemlerin görev harcırah, yolluk ve iaşesi 

Madde 27- TMF onaylı ve takvimde yer alan yarışlarda TMF tarafından atanan hakemlerin günlük 

harcırah, yolluk, barınma ve iaşeleri TMF Kurallar Kitabı Genel Hükümlerinde belirtilen usullerde 

gerçekleştirilir. Ödenek miktarları her yıl TMF tarafından belirlenen asgari tutarlar üzerinden ödenir. 

Harcırah ve yollukların dağıtımı TMF tarafından Mutemet aracılığıyla yapılır. TMF takviminde yer 

almayan özel yarışlarda ve mahalli yarışlarda görev yapan hakemlerin yolluk, harcırah, barınma ve 

iaşesi Organizatör Kulüp tarafından, TMF’nin belirlediği asgari tutarlar esas alınarak karşılanır.  
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Hakemlerin Görev Yerleri 

Madde 28- Organizasyonun görev dağılımı İl Hakem Kurulu veya Başhakem tarafından, genel 

direktörün ihtiyaç ve önerileri göz önünde bulundurularak yapılır. İl Hakem Kurulu veya Başhakem 

görev dağılımını içeren listeyi yarış genel direktörüne yarış öncesinde teslim eder. Yarış öncesi veya 

yarış sırasında İl Hakem Kurulu veya Başhakem görev yeri değişikliği yapabilir. Bu durumu en kısa 

sürede Yarış Genel Direktörüne bildirmek zorundadır. 

 

Hakemlerin Yapması Gereken İşler 

Madde 29- Görevli hakemler yarış programında belirtilen yarış faaliyetlerinin başlama saatinden en 

az 1 saat önce yarış mahallinde bulunmak zorundadırlar. Görev sırasında önceden bildirilen hakem 

kıyafetinin giyilmesi mecburi olup, tüm hakemler görevlerine uygun kıyafeti eksiksiz olarak giymek 

zorundadırlar. Hakemler bireysel olarak, hakem lisansı, not defteri, rapor kağıdı (A4), düdük, yeterli 

sayıda tükenmez kalem, kol saati veya kronometre bulundurmak zorundadırlar. Hakemlerin 

kullanması gereken tüm donanım ve telsizler başhakem tarafından sayılarak teslim alınır. 

Kronometrelerin senkronize edilmesi, görev yerlerine göre yarış föylerinin eksiksiz sayıda teslim 

alınması ve doldurulması, özel ve normal etaplardaki tabela, bayrak ve diğer malzemelerin kurallara 

uygun olarak yerleştirilmesi ve kontrolü hakemlerin sorumluluğundadır. Yarışla ilgili tüm dereceleri 

föylerine kayıt eder, kuralları ihlal eden yarışçıyla ihlal edilen kuralları föye not eder, bu durumu 

Başhakem ve/veya Yarış Direktörüne bildirirler. Föylerini imzalayıp, Yarış Direktörüne iletilmek 

üzere Başhakeme teslim ettikten ve kesin neticelerin ilanından sonra görevleri biter. Yarışçının itirazı 

halinde Yarış Jürisi tarafından ifadelerine başvurulmak üzere toplantıya davet edilebilirler. Yarışçının 

Yarış Jürisi kararına itirazı halinde ise hakemler, Federasyon Teknik Kurulu veya Yarış Genel 

Direktörü tarafından tanıklık için toplantıya çağırılabilirler. Yarış için verilen malzemeleri zimmet 

formu karşılığında teslim alırlar ve zimmet karşılığında sağlam olarak teslim ederler Malzemenin 

kaybında zimmete muhatap olan hakem sorumlu olacaktır. Sorumluluğundaki herhangi bir yarış 

malzemesinin kaybı veya hasarı halinde o günkü birim fiyatı üzerinden ilgili kişiden tahsil edilir. 

Yarış ile ilgili kullanılan malzemeler titizlikle korunur. Yarışmayı takip eden 3 gün içinde Başhakem 

yarış hakem raporunu Merkez Hakem Kurulu’na formatına uygun yazılı olarak iletmek zorundadır.  

 

Yarış Yönetimiyle İlgili Esaslar 

Madde 30- Hakemlerin yarışlarla ilgili dereceleri ilanen açıklama yapmaları yasaktır. Yarış 

Yöneticileri tarafından verilmiş yarış kararlarını tartışamazlar. Hakemler yarışlar süresince 

davranışlarına dikkat ederek yarışçılara örnek olmalıdırlar. Yarışçılarla yakın ilişkiler, disiplinsiz 

davranışlar ve verilen talimatlara itaatsizlik şeklinde davranışlarda bulunan hakemler başhakem 

tarafından görevden alınırlar ve cezai işlem için MHK’ya sevk edilirler. Hakemler, Yarış talimatını 

almak, okumak ve bilmekle, Genel Direktör, Direktör ve Başhakemin direktiflerine uymakla 

yükümlüdürler. Aynı zamanda kendi güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Görev yaptıkları yerin 

güvenliğinin sağlanması konusunda Direktör’den yardım alabilirler. Başhakem, tüm hakemleri yarış 

süresince denetler ve bu konuda bir rapor hazırlar. 

 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 

Madde 31- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen kişiler, İl Hakem Kurullarına 

görevine ara verdiğini yazılı olarak bildirecektir. Özürleri sağlık nedeniyle ise ilgili doktor raporunu 

başvuru yazısına ilave edecektir.  İl Hakem Kurulu ilgili kişiler hakkındaki görüşlerini Merkez Hakem 

Kurulu’na bildirir.  

 

Sigorta 

Madde 32- Hakemler yarış süresince organizatörler tarafından yapılan yarış sigortası kapsamında 

sigortalıdırlar. 

 

Hakem Kıyafetleri 

Madde 33- Federasyonca belirlenen amblem, sembol ve kıyafetler yarışlar süresince hakemler 

tarafından kullanılması mecburidir. 
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Hakemlerin Denetlenmesi 

Madde 34- Hakemlerin denetlenmesi TMF tarafından İl Hakem Kurulu kanalıyla yapılacaktır. Ayrıca 

İl Hakem Kurulu üyeleri veya Başhakem, tarafından yarış süresince performansları değerlendirerek İl 

Hakem Kurulu Başkanı kanalıyla Merkez Hakem Kuruluna bildirilecektir.  

 

Hakemlerin Cezalandırılması 

Madde 35- Bu talimat çerçevesinde görev verilen hakemler görevlerini tam olarak yapmadıkları, 

kasten yanlış rapor tutukları, taraf olduklarının ispat edilmesi durumunda, onur kırıcı hareketlerde 

bulundukları hallerde ve yarışmanın akışını bozan davranışlarda bulunmaları durumunda MHK 

tarafından cezalandırılırlar. Görev verildiğinde kabul edip mazeret bildirmeden gelmeme durumu; 

birincide uyarı, ikincide geçici süreli görevden men, üçüncüde lisansın sezon boyunca askıya alınması 

cezası şeklinde gerçekleşir. Verilen görevi ve görev yerini mazeretsiz kabul etmeme veya sadece 

tercihli yarışlarda görev almak istemek ise birincide ihtar, ikincide geçici süreli görevden men ile 

cezalandırılır. Lisans iptali cezasına çarptırılanlar bir daha hakem olamazlar. Bu talimat hükümlerine 

aykırı hareketlerde bulunan hakemlere MHK tarafından uygun görülen ve lisans iptaline kadar varan 

cezalar verilir. 

 

Yürürlülük 

Madde 36- Bu talimat hükümleri TMF Yönetim Kurulu’nun onayı ile Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü ve Federasyonun Internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 37- Bu talimat hükümlerini Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı yürütür. 

 


