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BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

Madde 1 -  
Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem 

gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz Hokeyi ve İn Line hakem kurullarının oluşması, görev, 

yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm usul ve esasları düzenler. Talimat hükümleri IIHF ve TBHF 

tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. 

 

Kapsam 

Madde 2 -  
(a)Bu talimat; Merkez hakem Kurulunu, İl Hakem kurullarını, hakemleri, hakem gözlemcilerini ve 

hakem eğitimcilerini kapsar. 

(b)Merkez hakem kurulunun oluşturulmasına, görev ve yetkilerine, çalışma usul ve esaslarına, 

derece yükselmelerine, uygulanacak disiplin kurallarına, hizmet içi kurs ve seminerlerine ve hakem 

yetiştirilmesini, İl Hakem Kurullarının oluşturulmasını, Hakem Gözlemcilerine ilişkin hükümleri 

kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3 -  

Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. 

maddesi, Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve Esasları 

Hakkında Yönetmelikleri İle Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Buz Hokeyi 

Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 -  
 Bu Talimatta geçen; 

a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Federasyon  : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanını, 

d) Yönetim Kurulu : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

e) İl Müdürlüğü  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü 

f) Hukuk Kurulu  : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Hukuk Kurulunu, 

g) Disiplin Kurulu : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

h) İl Temsilcisi  : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu İl Temsilcisini, 

i) Spor Kulübü  : Genel Müdürlük veya Federasyon Tarafından Tescil edilmiş       

      olan spor kulübünü    

j) Sporcu   : Federasyon veya İl Müdürlüklerinden sporcu lisansı alan kişiyi, 

k) IIHF    : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

HAKEM KURULLARI  

Madde 5 - Federasyon; hakemler ve hakem gözlemcileri ile ilgili işlerini aşağıdaki kurulları 

aracılığıyla yürütür. 

a. Merkez Hakem Kurulu, 

b. İl Hakem Kurulu 

c. Gerekli hallerde M.H.K ’nin önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulacak alt 

komiteler. 

 

MERKEZ HAKEM KURULU(MHK) 

Madde 6 – 

a. Federasyon Başkanının MHK Başkanlığına atadığı kişi tarafından hazırlanarak Federasyon 

Başkanının görüşüne sunulan (Başkan Hariç) en az dört, en fazla altı üyeden oluşur ve 

Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur. 

b. Federasyon Başkanı Merkez Hakem Kurulunun doğal başkanıdır. Oturumlara başkanlık 

edebilir, oy hakkı yoktur. 

c. Üyelerden birinin görevinden ayrılması halinde, aynı yöntemle yeni bir üye atanabilir, 

d. Üyelerden birinin özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda üyeliği sona erer. 

 

MHK’DE YER ALACAK ÜYELERDE ARANACAK NİTELİKLER 

Madde 7 - 
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c. En az 25 yaşında olmak 

d. En az beş yıl boyunca aktif Buz Hokeyi veya İn Line Hokeyi hakemliği yapmış olan 

Uluslararası veya Ulusal Buz Hokeyi veya İnline Hakemleri ile bu şartları taşıyıp aktif 

hakemliği bırakmış olanlar  

e. Buz Hokeyi Kulüplerinin yönetim kurullarında üye olmamak 

f. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli 

zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı 

iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştımak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak. 

g. 07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü 

Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve TBHF Disiplin Yönetmeliğine göre altı aydan 

fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl müsabalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası almamış olmak. 

 

MHK’NUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

Madde 8 -  

a. Hakemlerin yetiştirilmesi ve mevcut hakemlerin eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve 

programları hazırlamak, kurs ve seminerler düzenlemek, açılacak kursların ve seminerlerin 

planlaması ve programını yapmak, her düzeydeki kursların öğretim programlarını 

hazırlamak, 
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b. Gerektiğinde uluslararası ve özel müsabakalar ile yurt içinde Türkiye Buz hokeyi 

Federasyonu tarafından düzenlenen özel ve resmi müsabakalarda görev yapacak Baş 

Hakem, Yardımcı Hakem, Hakem Gözlemcisini ve Buz Dışı hakemleri atamak, 

c. Hakem kurs ve seminerleri düzenlemek, bunun için eğitmen görevlendirmek, seminer ve 

kurslarda başarılı olanları bildirmek ve hakemlik lisansı vermek üzere yazılı olarak 

federasyona bildirmek. 

d. Her kademedeki hakemlerin görevde yükselme işlemlerini yapmak, Uluslararası listeye 

alınması uygun görülen hakemleri tespit etmek ve IIHF ye bildirmek olumlu olan hakemleri 

TBHF’e bildirmek, 

e. IIHF’in oyun kuralları üzerinde oluşan değişiklikleri izlemek, hakem, gözlemcilere 

bildirmek ayrıca TBHF eğitim kurulunu bilgilendirmek  

f. Uluslararası hakemlik seminerlerine katılacak olan hakemleri Federasyona bildirmek, 

g. Disiplin yönetmeliğine göre suç sayılan davranışları yapan hakemler hakkında gerekli 

soruşturmayı yapmak, yönetim önlemlerini almak, gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevk 

etmek için federasyona öneride bulunmak, 

h. Hakem bilgi formunu düzenleyerek her hakeme ait özlük işleri ile ilgili bilgileri toplayarak 

dosya tutulmak üzere Federasyon Genel Sekreterliğe bildirmek,  

i. Hakemlerin, hakem gözlemci ve eğitimcilerinin geliştirilmesi, bunların klasman ve 

unvanlara ayrılması, şartlarını belirlemek ve TBHF Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 

j. Standart hakem giysileri ile kullanılacak kokartları belirleyerek TBHF yönetim kurulunun 

onayına sunmak 

k. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla yönetim 

kurulunun onayını alarak alt komiteler kurmak, 

l. Federasyon Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

m. Hakem gözlemcileri tarafından tutulan raporları değerlendirmek, eksiklerle ilgili eğitimler 

yapmak 

n. İl Hakem Kurullarının oluşması için Federasyon Başkanına öneride bulunmak 

 

MHK’NUN TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI 

Madde 9 - 

a. MHK toplantılarında MHK’nin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan ve 8.maddede 

belirtilen konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı 

gerekli gördüğünde MHK toplantıya çağırır. 

b. Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, kurula başkanlık yapar. 

c. Federasyon Başkanı toplantıda olmadığı zaman, MHK Başkanı, MHK Başkanının 

bulunmadığı hallerde MHK Başkan yardımcısı, o da yoksa MHK Sekreteri kurula başkanlık 

yapar. 

d. Merkez Hakem Kurulu lig sezonu içerisinde en az ayda bir ve gerekli gördüğü zamanlarda 

üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.  

e. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın oyu iki oy sayılır. Üyelerde 

imza atmak zorundadır. Ancak katılmadığı hususta karara şerh düşebilir. 

f. Kurulda alınacak tüm kararlar, karar defterine yazılır, tüm üyelerce imzalanır, çekincesi olan 

üyeler çekince gerekçelerini karar defterine yazar. Kararlar Federasyon Başkanın onayı ile 

yürürlüğe girer. 

 

MHK ÜYELERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

Madde 10 - 

(1) Başkan; 

a. MHK’nin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konuların düzenli olarak yürütülmesi 

için işbirliği ve uygulama bütünlüğünü sağlamak, 
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b. MHK toplantılarına başkanlık etmek, 

c. MHK tarafından alınacak kararların Federasyonun ilgili birimlerince yerine getirilmesini takip ve 

kontrol etmek, Federasyon Yönetim Kurulu ve diğer kurullarla koordinasyon sağlamak 

d. Gerekli görüldüğü durumlarda alt komitelere başkanlık yapmak, 

e. Bu Talimat çerçevesinde MHK üyelerine görev vermek, 

f. TBHF Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

g. 8. maddede bulunan diğer görev yetki ve sorumlulukları yapmak.   

(2) Başkan Yardımcısı; 

a. MHK Başkanının olmadığı toplantılara başkanlık etmek, 

b. MHK Başkanının olmadığı durumlarda bu Talimatın Başkana verdiği yetki ve sorumlulukları 

üstlenmek, 

c. MHK Başkanının verdiği diğer görevleri yerine getirmek, 

d. 8. maddede bulunan diğer görev yetki ve sorumlulukları yapmak. 

(3) MHK Sekreteri; 

a. MHK Başkanı ile Başkan Yardımcısının bulunmadığı toplantılara başkanlık etmek, 

b. MHK sekretarya görevini sürdürmek, bu görev için gerekli alt yapıyı hazırlamak, varsa alt 

yapıda bulunan görevlilerin çalışmalarını denetlemek, 

c. MHK tarafından alınan kararları Federasyon Genel Sekreterliğine zamanında bildirerek ilgili 

Hakemlere, Hakem Gözlemcilerine, diğer ilgili kişi ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamak, 

d. Gündemdeki konuları belirleyerek MHK Başkanı ve üyelerinin de görüşleri doğrultusunda 

toplantı gündemini oluşturup MHK toplantılarına sunmak; toplantıda alınan kararları karar 

defterine yazılarak imzalanmasını sağlamak ve Federasyon Başkanına onaylatıp ilgililerce yerine 

getirilip getirilmediğini izleyerek MHK’na bilgi vermek, 

e. Hakem ve Hakem Gözlemcilerinin görevli oldukları müsabakalara ilişkin bilgilerin Federasyonun 

web sayfası aracılığı ile internet ortamında duyurulmasını sağlamak, 

f. MHK Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 

g. 8. maddede bulunan diğer görev yetki ve sorumlulukları yapmak. 

 

MHK'NİN GÖREV SÜRESİ 

Madde 11 –  

a. MHK'nin görev süresi 4 yıldır. Bu süre dolmadan Federasyon Başkanının görevinden ayrılması veya 

değişmesi hâlinde görev süresi biter. Yeni kurul göreve başlayıncaya kadar eskisi göreve devam eder. 

b. Federasyon Başkanının Yönetim Kurulu Kararı ile Merkez Hakem Kurulu’nun feshetme yetkisi vardır. 

 

İL HAKEM KURULLARININ KURULUŞU  

Madde 12 – 

a. En az üçü il hakem olma koşulu ile yedi veya daha fazla lisanslı hakemi olan ve buz hokeyi 

müsabakalarının aktif olarak oynandığı illerde, İl hakem kurulları kurulması zorunludur.  

b. İl Hakem Kurulu başkan dahil üç üyeden oluşur ve ilgili bölge hakemleri arasından 

MHK’nun önerisi, Federasyon Başkanının onayı ile göreve gelir. 

c. İl hakem kurullarının görev süresi merkez hakem kurulunun görev süresi kadardır., 

d. Merkez Hakem Kurulunun Federasyon Başkanının onayı ile İl Hakem Kurulunu feshetme 

yetkisi vardır. 

 

İL HAKEM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER  

Madde 13 – 

a. İl hakem kurulu üyelerinde, Talimatın 20. maddesinde yer alan hakem olabilme 

koşullarından başka;  

b. En az il hakemi unvanına sahip olma şartı aranır. 
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İL HAKEM KURULLARININ ÇALIŞMA USULLERİ 

Madde 14 – Kurul Başkanı veya kurul başkan yardımcısı, il hakem kurulunu her zaman toplantıya 

çağırabilir.  

a. Başkanın olmadığı toplantıyı başkan yardımcısı yönetir. 

b. İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır. 

c. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı 

kabul edilir. 

d. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

e. İl Hakem Kurulları müsabaka sezonunda ayda bir toplanır. Olağanüstü durumlarda bölge 

başhakemi veya başkan yardımcısı toplantıya çağırmaya yetkilidir., 

f. İl Hakem Kurullarının aldığı kararlar, başkan tarafından en geç 7 gün içinde MHK’na 

bildirir. 

 

İL HAKEM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 15 - 

a. Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 

b. Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer bütün işleri yapmak, 

c. Her sezon veya gerektiğinde hakem bilgilerini güncelleyerek MHK’na göndermek, terfi 

edecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, 

d. Aşağıda yazılı Müsabakaların hakemlerini atamak, 

 1) İlde düzenlenen özel müsabakalar ile talep edildiği takdirde takım antremanlarına 

 2) İlde düzenlenen ve il temsilciliğince onaylanmış yerel müsabakalar   

e. Federasyon faaliyet programı içerisinde yer alan karşılaşmalarda görev alabilecek hakemleri 

MHK’na bildirmek 

f. Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri gerektiğinde lisanslarının veya 

vizelerinin iptali için nedenleri ile birlikte Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,  

g. Başkan tarafından sevk edilen konuları inceleyerek karara bağlamak 

 

İL HAKEM KURULU ÜYELİĞİNİN SON BULMASI 

Madde 16 – İl hakem kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda üyelikten ayrılmış olurlar; 

a. Üyenin istifa etmesi, 

b. Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 

c. Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması, 

d. Üye olma niteliğini kaybetmiş olması, 

e. Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Başkanının onayı ile üyeliğin feshedilmiş 

olması, 

 

İL HAKEM KURULU TOPLANTILARI 

Madde 17 – İl hakem kurulları, Kurul Başkanı veya kurul başkan yardımcısının daveti üzerine 

toplanır. 

     

MERKEZ, İL HAKEM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV YASAĞI 

Madde 18 – 

a. İl hakem kurullarında görev alan hakemlere her hangi bir kısıtlama ya da görev yasağı 

getirilmemektedir.  

b. Hakemler, merkez ve il hakem kurullarının onayı olmadan hangi ad altında olursa olsun, 

hiçbir Müsabaka ve turnuvada hakem olarak görev yapamazlar. 

c. İl hakem kurulu üyeleri TBHF faaliyetleriyle ilgili hiçbir spor kulübünde görev alamazlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlerle İlgili Hususlar 

 

 

HAKEM EĞİTMENLERİ 

Madde 19 - Buz ve İn-Line Hokeyi Hakemleri,  MHK üyeleri veya MHK tarafından 

görevlendirilen en az 10 yıllık ulusal veya uluslararası hakemler tarafından eğitilir, sınavlara tabi 

tutulur ve değerlendirilirler. 

 

HAKEM OLABİLME KOŞULLARI 

Madde 20 – 

a. T.C. vatandaşı olmak, 

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda bu koşul aranmaz). 

c. 18 yaşından gün almış olmak  

d. Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığını sağlık raporu ile belgelemek, 

e. Düzenlenen hakem kurslarında (70) yetmiş puan almış, 

f. Daha önce Buz Hokeyi yada başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde 

iken altı aydan daha fazla hak mahrumiyeti veya Müsabakalardan men cezası almamış 

olmak, 

g. Sabıka kaydı olmamak, 

HAKEMLİK SINIFLAMALARI 

Madde 21 – Hakemlik sınıflamaları aşağıda belirtilmiştir. 

a. Aday hakem, 

b. İl (Bölge) hakemi, 

c. Ulusal (Milli) hakem, 

d. Uluslararası hakem, 

1 / A - Aday hakem 

Aday hakem olabilmek için; 

a. Bu Talimatın 20. maddesindeki koşulları taşımak, 

b. Aday hakemlik kursuna katılmak, 

c. Yapılacak olan hakemlik sınavlarında yetmiş puan almak,  

d. Aday hakemlikte en az bir yıl görev almak ve bir yıl içinde Buz Hokeyi ve İn Line 

müsabakalarında en az beş müsabakada başarı ile görev yapmış olmak  

e. İki yıl içinde il hakemliğine terfii teklifi yapılmayan veya terfii edemeyen aday hakemin 

hakemliği sona erer. 

f. Aday hakemlikte bekleme süresi en az bir yıldır.   

1 / B - İl hakemi 

a. Aday Hakemi unvanını taşıyor olmak, 

b. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak, 

c. İl Hakemliğinde bekleme süresi en az iki yıldır. 

1 / C - Milli Hakem 

a. İl hakemi unvanını taşımak, 

b. İl hakemi olarak en az iki yıl başarıyla görev yapmış olmak  

c. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 1 / D - Uluslararası Hakem 

Uluslararası hakem unvanını alacakların, IIHF ye tekliflerinin yapılabilmesi için; 

a. En az İl hakemi unvanını taşıyan buz içi hakemlerden oluşur,  

b. IIHF Hakemi olabilmek için; IIHF nun belirlediği dillerden en az birini yeter derecede 

bilmek, kural bilgisi, kayma testleri ve atletik testlerden başarılı olmak, IIHF ye teklif edilen 
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ve Uluslar arası aday hakem unvanını kazanan il ve milli hakemler terfii süresi beklenmeden 

uluslararası hakemliğe terfii ettirilir. 

c. Hakemliğin başlangıç sınıfı aday hakemlik, en üst sınıfı uluslararası hakemliktir. Bu sınıflar 

arasında yükselecek hakemlerin, hakemlik geçmişlerinde tam tarafsızlığını göstermiş 

olmaları ön koşuldur. Hakem gözlemcileri tarafından verilen raporlarda hakemin bir üst 

sınıfa geçmesi için  kriter olarak değerlendirilmeye alınır.Klasman, yapılabilir. Böylesi 

düzenlemeler ek tebliğ ile belirlenir. 

         

HAKEM GÖZLEMCİLERİ  

Madde 22 – Hakem gözlemcileri, MHK tarafından aşağıda özellikleri taşıyan hakemler arasından 

oluşur. 

 

HAKEM GÖZLEMCİLERİ OLABİLME KOŞULLARI 

Madde 23 - Hakem Gözlemcilerinde aranacak nitelikler şunlardır; 

a. Disiplin Talimatı hükümlerine göre altı aydan fazla ceza almamış olmak, 

b. En az beş yıl başhakemlik yapmış ulusal veya uluslararası hakem olmak 

c. Kurs ve seminerlere katılmış olmak, 

d. 25 yaşından küçük, 65 yaşından gün almamış olmak, 

e. Gözlemci görevlendirilmeleri Federasyon faaliyetlerinde Merkez Hakem Kurulunca, İl 

faaliyetlerinde veya özel gösteri amaçlı müsabakalarda İl Hakem kurulu tarafından yapılır. 

 

HAKEM GÖZLEMCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 24 -  

a. Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda; MHK tarafından atanır. 

b. Müsabaka sırasında hakemlere ve Müsabaka organizasyonuna herhangi bir şekilde 

karışamaz veya müdahale edemezler, 

c. Her müsabaka sonunda Buz içi ve Buz Dışı hakemlerinin sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerini değerlendirerek gözlemci raporunu en geç 24 saat içinde MHK’na sunar 

d. Hakemle müsabaka sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar, 

e. Gözlemciler sayı hakemden uygun zamanda maç kâğıdını isteyerek inceleyebilirler, 

 

HAKEM GÖZLEMCİLERİ İLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR 

Madde 25 - Aşağıdaki fiilleri işleyen Hakem Gözlemcileri hakkında, Buz Hokeyi Federasyonu Disiplin 

Talimatının ilgili hükümleri uygulanır. Gerek duyulduğunda, hakem gözlemcisi olarak kendilerine bir daha 

görev verilmez. 

a. Raporlarını kasıtlı olarak vermeyenler, 

b. Raporlarını 24 saat içerisinde vermeyip sürekli olarak geciktirenler, 

c. Maç cezası verilen takım görevlileri ve oyuncuların hakkında gerekli raporu hazırlayıp 

yetkili birimlere bildirmeyenler. 

d. Müsabakaya ait bilgileri eksik veya gerçeğe aykırı aktaranlar, 

e. Müsabaka yerine özrü olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor düzenleyenler,  

f. Görevli oldukları müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını ilgililer dışındaki 

kişilere açıklayanlar, 

g. Müsabaka sırasında adli olaya karışıp haksızlıkları kanıtlananlar, 

 

HAKEMLERİN DİSİPLİN KURULUNA SEVKİNDE UYGULANACAK KURALLAR 

Madde 26 – 

a. Bu Talimat çerçevesinde, belirtilen kurallara göre verilen görevleri tam olarak yapmayan, 

merkez ve il hakem kurulundan izin almadan hakemlik yapan, eksik yapan, başhakem 

kararlarına karşı gelen, merkez ve il hakem kurulunca verilen görevleri gerekçe göstermeden 
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kabul etmeyen ya da yapmayan, Müsabakaların akışını bozan, oyuncuları aşağılayan ve 

rahatsız eden hakemler, başhakemden, il hakem kurulundan ve diğer yollardan Merkez 

Hakem Kurulu’na gelen şikâyetler üzerine; Kurul gerekli incelemeyi yapar.  

b. Merkez Hakem Kurulu hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle, kendilerine yazılı uyarı 

cezası verebilir. 

c. Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması ya da yapmaya devam etmesi durumunda 

Federasyon Başkanının teklifi ve onayı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

d. Hakemlerin federasyon aleyhine sözlü ve yazılı beyanatta bulunmaları durumunda direkt 

disiplin kuruluna sevkleri yapılır. 

 

HAKEM SEMİNERLERİ 

Madde 27 - 

1-Hakem ve Hakem Gözlemcisi seminerleri her yıl ligler başlamadan en az iki hafta önce yapılır. 

a. Buz dışı hakemliği, 

b. Çizgi hakemliği,  

c. Başhakemlik  

d. Hakem gözlemciliği şeklinde yapılır. 

2- Hakemlik testleriyle ilgili kriterler TBHF ve MHK’nin hazırladığı Buz Hokeyi ve İn-line Hokeyi 

Hakemliği kitabındaki kriterlere göre yapılır. Buz ve atletik testlerde ortalama baz alınır. ( Tüm 

testlerden alınan sonuçlar toplanır test sayısına bölünür ) 

 

HAKEM LİSANSI İPTALİ 

Madde 28 – Hakemlerin lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. 

a. İstifa etmek, 

b. Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek, 

c. Özürsüz olarak beş defa hakemlik görevine gelmemek, 

d. Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak, 

e. Gerçek dışı rapor düzenlemek ve gizlemek, taraflardan maddi yada manevi bir karşılık 

sağlamak, 

f. Disiplin Kurulunca haklarında altı aydan daha fazla karşılaşmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almak, 

g. 07.01.1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü 

Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve TBHF Disiplin Yönetmeliğine göre altı aydan 

fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl müsabalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası almamış olmak. 

h. Üst üste iki yıl lisansını vize ettirmeyen,(Aday, İl, Ulusal, Uluslar arası hakem)lerin 

Hakemlik lisansı iptal edilir. 

i. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis 

veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli 

zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı 

iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve 

alım satımlara fesat karıştımak, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü 

bulunmamak, 

Disiplin Kurulunca verilen cezası kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu 

süre boyunca cezalı hakemler Müsabakalarda görev alamazlar. 
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HAKEM LİSANSLARININ VERİLMESİ VE VİZE EDİLMESİ 

Madde 29 – 

(1) Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Federasyon tarafından hakemlik lisansı 

verilir. Her sezon başında Merkez Hakem Kurulunca düzenlenecek seminere katılarak seminerde 

başarılı olan hakemlerin lisansları federasyon faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere vize edilir. 

Vizesi yapılmayan hakemler o yıl hakem olarak görev alamazlar. Yapılan vizeler ilgililere 

ulaştırmak üzere il hakem kurullarına veya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine 

gönderilir.    

2) Yapılacak olan seminerler ve lisans vize ücretleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

   

HAKEMLERİN LİSANSLARININ VİZE EDİLMEMESİ 

Madde 30 – Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilemez; 

a. İstifa etmek, 

b. Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

c. Federasyon müsabakalarına görevlendirildiği halde mazeretli olarak beş, mazeretsiz olarak 

üç veya il Müsabakalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir sezon 

görev yapmamak, 

d. Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, 

e. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, Müsabakada olan olayları bir tarafın 

lehine örtbas etmek, bir sporcunun yada takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar 

sağlamak, 

f. Her sezon başında Federasyon tarafından yapılacak olan hakem seminerinde başarısız 

olanlar ve katılmayanlar   

   

VİZE EDİLMEYEN LİSANSLARA İTİRAZ SÜRESİ 

Madde 31 – Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine 

tebliğinden itibaren yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. 

 

HAKEMLERİN ATANMASI VE GÖREV YERLERİ 

Madde 32 – Müsabakalar lisanslı Buz Hokeyi ve İn Line hakemlerince yönetilir.  

a. Ulusal düzeyde her türlü Buz Hokeyi ve İn Line Müsabakasında görev alacak Turnuva 

başhakemi ve çizgi hakemlerinin atanması Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. 

b. Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası düzeyde yapılan Müsabakalardaki Buz Dışı 

hakemlerin atanması Merkez Hakem Kurulu yapar. 

c. İllerin düzenleyecekleri özel müsabaka ve turnuvaların başhakemini ve hakemlerini il hakem 

kurulları atar. 

d. Özel Müsabakalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans görev ücretleri 

Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret 

Federasyonun resmi Müsabakalar için ödediği görev ücretinden daha az olamaz. Federasyon 

tarafından düzenlenen resmi müsabakalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri, 

Federasyon tarafından belirlenen ölçütlere göre ödenir. 

e. Müsabakalarda görev yapacak hakem sayısı; Müsabakanın türü, önemi ve katılabilecek 

takım sayısına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. 

 

YURTDIŞINDAKİ HAKEMLERİN BULUNDUKLARI ÜLKEDE GÖREV YAPMALARI   

Madde 33 – Yurtdışındaki hakemler bulundukları Ülke Federasyonlarının ve IIHF prosedürleri ile 

görev yapabilirler. 
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HAKEMLİK GÖREVİNE ARA VERİLMESİ 

Madde 34 – Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler Federasyona yazılı 

olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler.  

 

HAKEM KURS VE SEMİNERLERİ 

Madde 35 – İl temsilcisinin veya Bölge başhakeminin talebi göz önüne alınarak, il düzeyinde her 

hakemlik sınıfı için başlangıç ve gelişim kurs ve seminerleri Merkez Hakem Kurulu tarafından 

düzenlenir. 

 

HAKEMLERİN İL DEĞİŞİMİ    

Madde 36 – Hakemler bulundukları İlden başka bir İle ikametlerinin değişmesi durumunda 

ayrıldıkları ve geldikleri İllerin İl temsilcileri tarafından Merkez Hakem Kurulu bilgilendirilir. 

 

GÖREV ÜCRETLERİ 

Madde 37 – Hakemlere, Hakem Gözlemcilerine ve Hakem Eğitmenlerine Federasyonca verilecek ücretler 

a. Federasyon tarafından düzenlenen faaliyetlerde Eğitmen, Hakem ve Hakem Gözlemcilerine yolluk, 

yevmiye ve müsabaka ücretleri Federasyon tarafından, İl bünyesinde yapılan yerel müsabakalar için 

ödemeler aksi kararlaştırılıncaya kadar mevcut şekilde yapılır. 

b. Özel müsabakaları yönetmek üzere atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve müsabaka 

ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret 

Federasyon tarafından resmî karşılaşmalar için ödenen ücretten düşük olamaz. 

c. Müsabakaları yönetmek üzere atanacak olan Müsabaka Başhakemi, hakemleri ile gözlemcilerin 

yolluk, ikamet, yevmiye ve müsabaka ücretleri Federasyonca belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir. 

d. Uluslararası maçlarda hakem ataması MHK tarafından yapılır hakem ve hakem gözlemcilerinin 

görev ücretleri Federasyonca belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

YÖNETMELİKTE YER ALMAYAN HÜKÜMLER  

Madde 38 – 

Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında karar; mevcut yasa, talimat ve uluslararası kurallara 

göre MHK tarafından verilir ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanır. 

 

YÜRÜRLÜK 

Madde 39 –  

MHK tarafından hazırlanan ve Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen bu talimat, Spor 

Genel Müdürlüğü ve Buz Hokeyi Federasyonunun Resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

Madde 40 – 

Bu talimat hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür.  

 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 

Madde 41 - 

Bu talimatın yayınlanması ile birlikte, Genel Müdürlük veya Federasyonun daha önce bu konuda 

yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar. 


