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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık Hakem Yönergesi 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

 

Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Türkiye Bedensel Engelliler Atıcılık yarışmalarını 

yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

 

Madde 2 - Bu Yönerge, Atıcılık Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarının kuruluşu, 

görev, yetki ve sorumluluklarına, hakemlerin derecelerine, terfi ve cezalandırılmalarına dair 

hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

 

Madde 3 - Bu yönerge, 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gençlik 

ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 5. maddesi ile 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;  

 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı : Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanını, 

İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Temsilcisi : Türkiye Bedensel Engelliler İl Temsilcisini, 

ISCD : Uluslararası Bedensel Engelliler Atıcılık Federasyonunu, 

ISSF : Uluslararası Atış Sporları Federasyonunu ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Esas Hükümler 

 

Hakem Kurullarının Çeşitleri 

 

Madde 5 - Hakem Kurulları merkezde, Atıcılık Merkez Hakem Kurulu, illerde,Atıcılık İl 

Hakem kurullarından oluşur. 
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Atıcılık Merkez Hakem Kurulunun Oluşumu 

 

Madde 6 – Atıcılık Merkez Hakem Kurulu; 

 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Atıcılık Hakemleri 

arasından seçilen 1 Başkan, 6 asil üye ve 3 yedek üyeden oluşur. Atıcılık Merkez Hakem 

Kurulu Başkanı ve Üyeleri , Federasyon Yönetim Kurulu tarafından seçilerek atanır.Bir üye 

Kurul Sekreterliği görevini yürütür. 

 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi 

 

Madde 7 - Atıcılık Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı  ile birlikte çalışmaya başlar, 

Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni 

Kurul seçilinceye kadar  da göreve devam eder. 

 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

 

Madde 8 - Atıcılık Merkez Hakem Kurulu üyelerinde,bu yönergenin 27 nci maddesinde yer 

alan hakem olacaklarda aranacak nitelikler yanında; 

 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 25 yaşından büyük olmak, 

c) En az lise ve dengi okul mezuna olmak, (milli sporcularda bu şart aranmaz) 

d) Disiplin  Kurulu tarafından, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya Disiplin 

Yönergesine göre, 3 aydan fazla ceza ile ceza almamış olmak, 

e) Faal hakem olmak, 

f) Faal sporcu olmamak,   

şartları aranır. 

 

 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulu’nun Toplantıları ve Kararların Alınışı 

 

Madde 9 - Federasyon Başkanı, Atıcılık Merkez Hakem Kurulu’nu her zaman toplantıya 

çağırabilir. Kurul, yılda en az iki kez olmak üzere toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır.  

Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Alınan kararların takibi, Kurul 

Sekreterince yapılır. 

 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

 

Madde 10 - Atıcılık Merkez Hakem Kurulu’nun, görev ve yetkileri şunlardır; 

 

a) ISCD ve ISSF tarafından yapılacak kurallar ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, 

konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere,Spor Kulüplerine ve ilgililere 

duyurulmasını sağlamak, 

b) Federasyonun ihtiyacına göre,  İllerden gelecek olan kurs tekliflerini inceleyerek uygun 

görülen yer ve tarihlerde, kurs açılmasını Federasyon Yönetim Kuruluna önermek, 

c) Uluslararası Bedensel Engelliler   Federasyonu veya yabancı ülke Federasyonlarının 

düzenleyeceği seminerleri, kursları  takip ederek, katılacak olan hakem ve hakem eğiticilerini   

seçmek,                                                                                                                                            
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d) Yurtiçinde yapılacak hakem kurs ve seminerlerinde öğreticilik yapabilecek, yerli veya 

yabancı hakem ve gözlemcileri tespit etmek, 

e ) Hakem adaylarından, sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek, 

lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak, 

f) Hakemlerin terfilerini Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak, 

g) Ulusal hakemlerden başarılı görülenlerin, ilgili belgelerini hazırlayarak, uluslararası hakem 

olabilmeleri için Uluslararası Federasyona gönderilmesini sağlamak, 

h) Hakemlerin, sorunlarıyla  ilgilenmek varsa şikayetleri incelemek ve cevaplandırmak, 

ı) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, jüri,federasyon temsilcisi ve  gözlemciler aracılığı 

ile denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek, 

i) Yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak hakemleri uyarmak, 

j) Hakemlerin, 45’nci maddede belirtilen kıyafetlerle yarışmaları yönetmelerini sağlamak, 

k) Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası yarışmaları ile Federasyon faaliyet programında yer alan 

yarışmalar ve özel yarışmaların  Jüri ve hakemlerini tespit  etmek, 

l) Disiplin suçu  sayılan davranışlarda bulunan hakemleri Disiplin Kuruluna sevk edilmek 

üzere Federasyona bildirmek, 

m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak. 

(EK-1) 

 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulunun İl Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi 

 

Madde 11 - Atıcılık Merkez Hakem Kurulunun İl Kurulunun üzerindeki yetkileri aşağıda 

belirtilmiştir; 

 

a) İl Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve sonuca bağlamak, 

b) İl Hakem Kurullarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, 

c) Gerektiğinde, İl hakem kurullarının görevlerine son verilmesi için Federasyona teklifte 

bulunmak, 

d) İl Hakem Kurullarınca teklif edilen hakem terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak. 

 

Hakem Lisansının İptali 

 

Madde 12 - Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir; 

 

a) İstifa etmek, 

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

c) Özürsüz olarak yıl içerisinde iki defa hakemlik görevine gelmemek, 

d) İki yıl üst üste lisans vizesi yaptırmamış olmak, 

e)GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre 6 

ay veya daha fazla ceza almış olmak şartları aranmaktadır.  

 

Yukarıdaki yazılı fiilleri saptanan hakemlerin, hakemlik yapma hakkı Atıcılık Merkez Hakem 

Kurulu’nca askıya alınır.Disiplin Kurulunca verilen 6 ay ve daha fazla süreli hak mahrumiyeti 

cezasının kesinleşmesi halinde,lisanslarının iptali için gerekli işlemler Atıcılık Merkez Hakem 

Kurulu’nca yapılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

İl Hakem Kurulları 
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İl Hakem Kurullarının Kuruluşu 

 

Madde 13 - Lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde il hakem kurulları kurulması 

zorunludur. İl hakem kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler İl Temsilciliğince yürütülür. 

 

İl Hakem Kurullarının Seçimi 

 

Madde 14 - İl hakem kurulları, İl Temsilcisinin teklifi, Atıcılık Merkez Hakem Kurulunun 

onayı ile kurulur. 

 

İl Hakem Kurulları, Başkanı hariç 2 kişiden oluşur. Kurul Üyeleri kendi aralarında bir başkan 

ve bir sekreter seçerler. İl Temsilcisi gerekli hallerde kurula başkanlık yapabilir. 

 

 

İl Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri  

 

Madde 15 - İl Temsilcisi veya kurul başkanı, İl Hakem Kurulunu her zaman toplantıya 

çağırabilir. Kurullar çoğunlukla toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır. Kararlar, karar defterine 

yazılır ve üyelerce imzalanır. Alınan kararların takibi, Kurul Sekreterince yapılır. 

 

 

İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

 

Madde 16 - İl Hakem Kurulu üyelerinde, bu Yönergenin 27 nci maddesinde yer alan, hakem 

olacaklarda aranacak şartların yanında; 

 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 25 yaşından büyük olmak, 

c) En az lise ve dengi okul mezuna olmak, (milli sporcularda bu şart aranmaz) 

d) Disiplin  Kurulu tarafından, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya Disiplin 

Yönergesine göre, 3 aydan fazla ceza almamış olmak, 

e) Faal hakem olmak, 

f) Faal sporcu olmamak,   

şartları aranır. 

 

 

İl Hakem Kurullarının Görev Süresi 

 

Madde 17 - İl Hakem Kurullarının görev süresi, iki yıldır.Kurul başkanının görevden 

ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Kurul başkanı gerek gördüğü zaman, kurul 

üyelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini, İl Temsilcisinden talep edebilir. İl 

Temsilcisinin uygun görüşü ve Atıcılık Merkez Hakem Kurulu’nun onayı ile bu değişiklik 

yapılabilir. 

 

İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri 

 

Madde 18 - İl Hakem Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

 

a) Federasyon ve İl Müdürlüklerince verilecek görevleri yapmak, 
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b) İl temsilcilerine hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 

c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri İl Temsilcisine teklif etmek, 

d) Hakemlik konusunda eğitim vermek ve hakemleri yarışmalara hazırlamak üzere teorik ve 

uygulamalı çalışmalar düzenlemek, 

e) Federasyonun izniyle, geliştirme kursları açmak, 

f) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında kendi görüşünü, Atıcılık Merkez Hakem Kuruluna 

bildirmek, 

g) Yönerge hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri, yarışma yönetmekten men etmek ve 

gerektiğinde lisanslarının iptali veya vizelerin yapılmaması için nedenleri ile birlikte Atıcılık 

Merkez Hakem Kuruluna bildirmesini sağlamak, 

h) Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini tespit etmek ve görevlendirilmesini sağlamak. 

 

1- İl temsilciliği faaliyet programı yarışmaları 

2- Mahalli, okul, Emniyet ve Silahlı Kuvvetler yarışmaları 

3- Kulüplerarası özel yarışmalar 

4- Federasyon tarafından yetki verilen yarışmalar 

 

İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Son Bulması 

 

Madde 19 - İl hakem kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda görevlerinden ayrılmış 

olurlar; 

 

a) Üyenin istifa etmesi, 

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 

c) Özürsüz yıl içerisinde iki toplantıya gelmemesi, 

d)GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Yönergesine göre 6 

ay veya daha fazla ceza almış olmak şartları aranmaktadır.  

 

Bu hallerde, il Temsilcisinin teklifi, Atıcılık Merkez Hakem Kurulu’nun onayı ile il hakem 

kurulu üyeliğinden ayrılmış olurlar. 

 

Hakemlerin Disiplin Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar 

 

Madde 20 – Disiplin suçu işlediği yönünde şikayet edilen veya bu suçu işlediği tespit edilen 

hakem ve gözlemcilerin Disiplin Kuruluna sevki Federasyona yazılı olarak bildirilir.Atıcılık 

Merkez Hakem Kurulu gözlemci raporlarına istinaden hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle 

hakemleri yazılı olarak uyarabilir. 

 

İl Hakem Kurulu Toplantıları 

 

Madde 21 - İl Hakem Kurulları, İl Temsilcisi, Kurul Başkanı veya İl Müdürünün daveti 

üzerine toplanır. 

 

Hakem Kurulları Üyelerinin Görev Yasağı 

 

Madde 22 - Atıcılık Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurulu üyeleri görevlerinin devamı 

süresince Bedensel Engelli Atıcılık branşı bulunan kulüplerde  yöneticilik ve antrenörlük 

yapamazlar. Atıcı olarak müsabakalara katılamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar 

 

Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken Görevleri 

 

Madde 23 - Hakemlerin yarışma öncesinde görevleri şunlardır: 

 

a) Poligonun fiziki şartlarını, hedeflerin ışık durumunu, sıcaklığını, yerleşim düzenini, makine 

ve teçhizatın uluslararası ölçülere uygun olup olmadığını, kontrol etmek eksikleri gidermek, 

b) Yarışma için gerekli;  kronometre, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar vs. gibi malzemeleri 

hazır etmek, 

c) Silah ve teçhizat kontrolü  için gerekli malzemeleri temin ederek poligonda hazır  

bulundurmak ve bütün yarışmacıları kontrolden geçirmek, 

d) Yarışma hedeflerini hazırlamak, 

e) Yarışmaya girecek sporcuların lisanslarını, sınıflandırma kartlarını (ID kart) kontrol etmek, 

f) Başhakem müsabaka öncesi hakemler arasında görev dağılımı yapar. Yarışma kuraları 

hakkında özet brifing  verir. 

 

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri 

 

Madde 24 - Hakemlerin yarışmalar sırasında görevleri şunlardır; 

 

a) Atıcıların lisanslarıyla birlikte, ad ve soyadlarını kontrol etmek, 

b) Atıcıların sınıflandırma kartlarını (ID kart) kontrol etmek, 

c) Yarışmaları, yönergede belirtilen kıyafetle yönetmek, 

d) Yarışmanın, Uluslararası Yarışma Kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

e) Yarışma süresince, davranışları ile sporculara iyi örnek olmak, 

f) Organizasyonu olumsuz yönde etkileyecek hareket ve davranışlardan kaçınmak, 

g) Yetkili kurullarca, kendilerine verilen görevleri yapmak, 

h) Sınıflarına göre hakem kokartlarını takmak.( Aday hakemler kokart takamazlar) 

 

Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri 

 

Madde 25 - Hakemlerin yarışma bittikten sonraki görevleri şunlardır: 

 

a) Yarışma Başhakemi ;yarışma sonuçları ile varsa diğer rapor ve tutanakları ilgili 

hakemlerden alarak muhafaza eder, 

b)Yarışma Başhakemi; yarışma sonuçları ile varsa hazırladığı rapor ve diğer belgeleri 

yarışmanın bitiş tarihinden itibaren 3 (üç) gün  içerisinde Federasyona verir . 

  

 

Madde 26 - Federasyonca düzenlenen yarışmaların, jüri, başhakem ve hakemlerini Atıcılık 

Merkez Hakem Kurulu, illerde düzenlenen yarışmaların , başhakem ve hakemlerini il hakem 

kurulları  görevlendirir. 

Hakem kurulu bulunmayan illerde, başhakem ve hakemleri, il temsilcisi belirler. 

60 yaş ve üzerindeki hakemlere faal hakemlik görevi verilemez, ancak jüri üyeliğinde görev 

verilebilir. 

Hakemlik belgesi bulunan İl Temsilcilerine, kendi illeri dışında Federasyonca düzenlenen 

yarışmalarda görev verilebilir. 
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Hakem Olabilme Şartları 

 

Madde 27 - Hakem Eğitim Kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartları aranır; 

 

a) Türk vatandaşı olmak, 

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda bu şart aranmaz) 

c) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak, (Milli sporcularda 40 yaş şartı aranmaz 

d) Savcılıktan adli sicil kaydı almak, 

e) Disiplin Kurulu tarafından, bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

f) Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak, 

g) Kulüplerde yönetici, antrenör ve sporcu olarak görev alanlar hakem kurslarına 

katılabilirler. Ancak, bu görevlerini muhafaza ettikleri sürece hakemlik yapamazlar. 

 

Hakemlik Kademe ve Dereceleri 

 

Madde 28 - Hakemlik kademe ve dereceleri aşağıdaki şekildedir; 

 

a) Aday Hakem 

b) İl Hakemi. III. Derece Hakem. 

c) Ulusal Hakem II. Derece Hakem 

d) Uluslararası Hakem. I. Derece Hakem 

 

a) Aday Hakem; 

Hakemlik kursu sonunda yapılan yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak, 

uygulamalı sınavda da başarılı olanlara, aday hakemlik belgeleri verilir. 

Aday hakemlik süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır. Süresinin başlama tarihi aday hakemliğin 

iline tebliğ tarihidir.  İl hakem kurulu; Aday hakemlik süresini tamamlayanlardan  başarılı 

bulduklarını il hakemliğine terfileri için her yıl Ekim ayının sonuna kadar İl Müdürlüğü 

aracılığı ile Federasyona teklifte bulunur. 

 

Kurul olmayan illerde bu görevi İl Temsilcisi yapar. 

 

İki yıl içinde başarılı olmayan aday hakemlerin hakemliği sona erer. Aday hakemler 

başhakemlik ve jüri üyeliği yapamazlar. 

 

b) İl Hakemi III. Derece Hakem; 

Atıcılık Merkez Hakem Kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda 100 puan 

üzerinden ortalama 75 puan alarak başarı gösteren ve bekleme süresini dolduran aday 

hakemler il hakemliğine terfi ettirilirler. 

 

İl hakemleri yurt içinde yapılan tüm faaliyetlerde hakem olarak görev alırlar. 

İl yarışmalarında başhakemlik görevini yapabilirler.Jüri üyeliği yapamazlar. 

İl hakemliği süresi en fazla üç yıldır. 

 

c) Ulusal Hakem II. Derece Hakem; 

Atıcılık Merkez hakem kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda 100 puan 

üzerinden ortalama 80 puan alarak başarı gösteren ve üç yılını dolduran il hakemleri ulusal 

hakemliğe terfi ettirilirler. 
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Ancak, Atıcılık Merkez Hakem Kurulunca yapılacak değerlendirme sonucunda, başarılı 

görülen il hakemleri sınavlarda da başarılı olmaları halinde süresi dolmadan ulusal hakemliğe 

terfi ettirilebilirler. 

 

Ulusal hakemler uluslararası yarışmalar ve Federasyonun düzenlediği tüm yarışmalarda görev 

alırlar. 

 

d) Uluslararası Hakem I.Derece Hakem; 

 

En az üç yıl ulusal hakemlik yapmış hakemlerden Merkez Hakem Kurulunca yapılacak sözlü 

ve uygulamalı sınavlarda 100 puan üzerinden ortalama 85 puan alarak, seçtiği İngilizce, 

Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birisinde  yeterli başarıyı gösterenlerden,  

uluslararası hakemliğe terfi etmesi düşünülen ulusal hakemler, Atıcılık Merkez Hakem 

Kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayıyla Uluslararası Federasyona 

bildirilir. 

 

Uluslararası lisanslar, dört yılda bir vize yaptırılmak üzere Uluslararası Federasyona 

gönderilir. 

 

Uluslararası hakemler; hakemlik, başhakemlik, jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yapabilirler. 

 

Hakemlerin Denkliği 

 

Madde 29 - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından verilen Atıcılık  hakem 

lisansına sahip olanların, Bedensel Engelliler Atıcılık Hakemliği konusunda bir gelişim 

semineri görmeleri halinde, hakemlik kademeleri aynı  kalmak kaydıyla lisanslarının 

Bedensel Engelliler Atıcılık Hakemi olarak denkliği yapılabilir.  

 

Hakem terfilerinde aşağıdaki belgeler Atıcılık Merkez Hakem Kuruluna gönderilir. 

 

1- İl hakem kurulu karar örneği 

2- İki adet fotoğraf 

3- Tasdikli nüfus cüzdanı örneği 

4- En az iki gözlemci raporu 

5- Sağlık raporu 

 

Hakemlerin Sigortalanması 

 

Madde 30 - Hakemlerin sigortalanması Federasyonun tespit edeceği esaslara göre yürütülür.  

 

Madde 31 - Yabancı ülke federasyonlarından, hakemlik lisansı alanların Türkiye’de hakemlik 

yapmak istediklerinde, hangi kademe, derece ve kategoriye girebileceklerine Federasyonca 

karar verilir. 

 

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi 
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Madde 32 - Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Atıcılık Merkez Hakem 

Kurulunca hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansları her yıl Ocak ayı içinde Atıcılık 

Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Atıcılık Merkez Hakem Kurulu gerek gördüğü 

durumlarda, lisansların vize yetkisini bir süre için İl Hakem Kuruluna verebilir. İl Hakem 

Kurulunca yapılacak vizeler, liste halinde yazı ekinde Atıcılık Merkez Hakem Kuruluna 

gönderilir. Hakemlik lisansını, vize yaptırmayan hakemlere, Federasyonca ve illerce 

yapılacak resmi ve özel yarışmalarda görev verilmez. 

 

Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri 

 

Madde 33 – Atıcılık Merkez Hakem Kurulunca veya İl  Hakem kurulunca, kendilerine görev 

tebliğ edilen hakemler yarışmadan bir gün önce yarışma mahallinde olmak ve yapılacak 

hakem toplantısına katılmak zorundadır. Toplantı sonrası kendilerine başhakemce verilen 

görevleri yapar ve tespit ettikleri eksiklikleri başhakeme bildirirler. 

Yarışmalar; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Atıcılık hakemleri ile yönetilir. 

Özel, okullar arası, Emniyet, Silahlı Kuvvetler ve Kulüpler arası yarışmalarda görev alacak 

hakemlerin, yolluk, harcırahı ve seans ücretleri, Federasyon tarafından denetlenir ve 

düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Federasyon tarafından, resmi yarışmalar için 

ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak hakemlerin ücretleri 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından ilgili mevzuat ve yasalar 

çerçevesinde ödenir. 

 

Yurtdışında Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi 

 

Madde 34 - Yurtdışındaki hakemler, Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede 

görev yapabilirler. 

 

Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar 

 

Madde 35 - Federasyon veya illerce düzenlenen yarışmalar sonrasında, gözlemci, başhakem, 

ve İl Hakem Kurulunca verilen rapor doğrultusunda hakemler hakkında idari kararları almaya 

ve gereğini yapmaya Atıcılık Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. 
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Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi 

 

Madde 36 - Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez; 

 

a) İstifa etmek, 

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

c) Yarışmalarda görevlendirildiği halde, geçerli mazeret bildirmeden bir yıl içinde iki kez 

görev yapmamak, 

d) Uluslararası kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tespit edilmiş olmak. 

 

Vize Edilemeyen Lisanslara İtiraz Süresi 

 

Madde 37 - Herhangi bir nedenle, vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi, kararın kendilerine 

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

edilmez. Hakemler, Federasyona ve Atıcılık Merkez Hakem Kuruluna her türlü başvurularını, 

bağlı bulundukları İl Müdürlükleri kanalı ile yaparlar. Doğrudan yapılan başvurular hakkında 

herhangi bir işlem yapılamaz. İtirazlara en geç 30 gün içerisinde cevap verilir. 

 

Hakemlik Görevine Ara Verilmesi 

 

Madde 38 - Herhangi bir nedenle, hakemlik görevine ara vermek isteyenler, il hakem 

kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri, sağlık nedeni ise, doktor raporunu 

başvurularına eklerler. İl hakem kurulu, ilgili hakem için görüşünü, Atıcılık Merkez Hakem 

Kuruluna iletir. Atıcılık Merkez Hakem Kurulu, özürleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe 

bir yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek isterlerse, 

özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyedeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır. 

 

Hakemlikten İstifa 

 

Madde 39 - Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile İl Hakem Kuruluna 

bildirir. İl Hakem Kurulu, bu dilekçeyi hakemin özel dosyasına işlemek üzere Atıcılık Merkez 

Hakem Kuruluna gönderir. 

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon müsabakalarda görev alamazlar.  
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İstifanın tekrarı halinde lisansı Atıcılık Merkez Hakem Kurulu tarafından iptal edilir. 

 

Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar 

 

Madde 40 - Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır; 

 

a) Uluslararası oyun kuralları ve Federasyon  ile ilgili mevzuatı bilmek, 

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

c) 30 yaşından büyük olmak, 

d) Disiplin Kurulu’nca 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, 

e) Faal sporcu olmamak, 

f) Kulüplerde yönetici ve antrenör olarak görev  almamak. 

 

Atıcılık Teknik Kurulu ve Atıcılık  Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ile uluslararası 

hakemler (b) bendindeki şart aranmaksızın gözlemci olarak görevlendirilebilirler. 

 

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri 

 

Madde 41 - Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

 

a) Gözlemciler Federasyon tarafından görevlendirilir, 

b) Gözlemciler, yarışmalar sırasında, hakemlere, yarışma organizasyonuna herhangi bir 

şekilde karışamaz ve müdahale edemezler, 

c) Yarışma sonuçlarını inceleyebilirler, 

d) Hakemlerin, sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini değerlendirir ve rapor tutarlar, 

e) Yarışma sonunda, hakemlerin, sporcuların ve idarecilerin teknik ve idari yönden 

davranışları ile yarışma hakkındaki genel görüşlerini rapor ederler. 

 

Hakemlerin Denetimi 

 

Madde 42 - Merkez ve İl Hakem Kurulları, hakemleri denetlemekle görevlidir. Atıcılık 

Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler bütün hakemlerin, ulusal hakemler 

ise, il ve aday hakemlerinin gözlemciliklerini yapabilirler. 

 

Jüri başkanı ve gözlemciler, yazılı raporlarıyla, hakemler hakkındaki değerlendirme 

raporlarını, yarışmanın bitiminden itibaren en geç yedi gün içerisinde, Federasyona ve Atıcılık 

Merkez Hakem Kuruluna göndermek zorundadır. 

 

Jüri Üyelikleri 

 

Madde 43 - Yarışmalarda en az ulusal hakemler arasından, branşlarına göre bir jüri başkanı 

ve yeteri sayıda jüri üyesi Federasyonca görevlendirilir. Jüri üyeleri kendileri ile ilgili olarak 

belirlenen hakemlik tazminatını alırlar. 

 

Jüri Üyelerinin Görevleri 

 

Madde 44 - Jüri üyelerinin görevleri şunlardır; 

 

a) Poligon, silah, hedef, mermi ve yarışma sırasında kullanılacak makine ve aksesuarlarını 

kontrol, ayar ve dağıtımına nezaret etmek, 
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b) Yarışmanın, Uluslararası Yarışma Kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamak, 

c) Hakem kararlarına yapılan itirazları dinlemek ve Uluslararası Yarışma Kurallarına göre 

gereğini yapmak, 

d) Kötü hava şartları ve diğer sebeplerden ötürü, başhakeminde görüşü alınarak yarışmayı  

geçici bir süre durdurmak veya iptal etmek, 

e) Güvenlik söz konusu olduğunda, ivedilikle ilgilileri uyarmak, 

f) Final atacak sporcuların, puan ve hedeflerini başhakem ile incelemek, 

g) Yarışmaların bitiminden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde rapor düzenleyip Federasyona 

göndermek. 

 

Hakem Kıyafetleri 

 

Madde 45- Hakemlerin yazlık ve kışlık kıyafetleri şunlardır; 

Kışın; lacivert ceket, beyaz gömlek, lacivert kravat, gri pantolon (bayanlar için etek) ve siyah 

ayakkabı, 

Yazın;beyaz polo yaka t-shirt, gri pantolon ve siyah ayakkabı,                                                   

Bu örnek kıyafeti olmayanlar kışın koyu renk kıyafet ile de görev yapabilirler     

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
 

  

Yürürlük 

 

Madde 46 - Bu yönerge GSGM ve Federasyonun resmi internet sayfasında yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

Madde 47 - Bu yönergeyi Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı yürütür.   

 

 


