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OKÇULUK HAKEM TALİMATI
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Talimatın amacı Okçuluk Yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak
usül ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Talimat Resmi ve Özel Yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez
Hakem Kurulu ve Ġl ve Ġlçe Hakem Kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin
derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun Ek- 9 uncu maddesi , 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gençlik
Ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün 5. maddesi ile Türkiye Okçuluk
Federasyonu ana statüsünün 6. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta geçen;
a) Genel Müdür

: Gençlik ve Spor Genel Müdürü’nü,

b) Genel Müdürlük

: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,

c) Federasyon

: Türkiye Okçuluk Federasyonu’nu,

ç) Federasyon Başkanı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanını,

d) Yönetim Kurulu

:Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e) Ġl Müdürü

: Gençlik ve Spor Ġl Müdürü’nü,

f) Ġl Müdürlüğü

: Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü’nü,

g) Ġl Temsilcisi

: Okçuluk Ġl Temsilcisi’ni,

ğ) FITA

: Uluslararası Okçuluk Federasyonu’nu ifade eder

İKİNCİ KISIM

Esas Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Merkez Hakem Komitesi
Hakem Kurulunun Çeşitleri
Madde 5- Hakem kurulları; Merkezde Merkez Hakem Kurulu, Ġllerde Ġl Hakem Kurulu ile Ġlçelerde
Ġlçe Hakem Kurullarından oluşur.
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu
Madde 6- Merkez Hakem Kurulu 3 üyeden oluşur. Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen 8 uluslar arası veya milli faal hakemler arasından Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve
Üyeleri Federasyon Başkanı tarafından seçilir ve atanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi
Madde 7- Merkez Hakem Kurulu, Federasyonun çalışma süresince kuruluşu ile ilgili tüm faaliyetleri
yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni Kurul
seçilinceye kadar eskileri göreve devam eder.

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi
a)

Üyenin istifa etmesi

b)

Federasyon Başkanının isteği

c)

Özürsüz üst üste üç toplantıya gelmeme durumunda sona erer

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar
Madde 8- Merkez Hakem Kurulu üyelerinde şu özellikler aranır.
a)

Uluslar Arası veya Milli Okçuluk Hakemi olmak.

b)

Disiplin talimatı Hükümlerine göre ceza almamış olmak.

c)

Faal sporcu olmamak.

Merkez Hakem Kurulu As başkanı, merkez hakem kurulu başkanının teklifi ve Federasyon
Başkanının onayı ile atanır. Bir üye sekreterlik görevini yapar.
Sekreter , kurulun yazı işlerini ve başkanın vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üye tüm
okçuluk hakemlerinin sicil işlerini düzenler. Boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından aynı yöntemle
yeni bir üye atanır.
Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı
Madde 9- Federasyon Başkanı ve Kurul başkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya
çağırabilir.
a)

Merkez Hakem Kurulu olağan olarak 3 ayda bir toplanır.

b)

Merkez Hakem Kurulu toplantısına, Federasyon Başkanı başkanlık eder. Başkanın

bulunmadığı zamanlarda toplantıyı merkez hakem kurulu başkanı yönetir.

c)

Merkez Hakem Kurulu, üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

Kararlar çoğunlukla alınır.
ç)

Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) FITA’nın hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarının, konu ile ilgili
yayınlarının en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,
b) Ġllerden gelecek olan kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak
üzere Federasyonun oluru ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi ile işbirliği yapmak,
c) FITA ve yabancı ülkelerin Okçuluk Federasyonlarının düzenleyeceği seminerlere katılacak
eğitici ve hakemleri ilgili kurullarla işbirliği yaparak belirlemek ve Federasyonun onayına sunmak,
ç) Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı eğitici, gözlemci ve hakem
çağırmak üzere Federasyondan onay almak,
d) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tespit ederek
lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
e) Hakemlerin terfisini ve denkliğini yapmak ve Federasyona onaylatmak,
f) Milli Hakemlerden başarılı görülenleri Federasyon aracılığı ile FITA’ya uluslararası hakemlik
için teklif etmek, bu adaylarla ilgili belgeleri hazırlamak ve FITA’ya gönderilmek üzere Federasyona sunmak,
g) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak,
ğ) Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri gözlemciler aracılığı ile denetlemek ve verilen
raporlara göre değerlendirmek,
h) Hakemlerin Yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede
bulunmak,
ı) Hakemlerin Merkez Hakem Kurulunca belirlenen kıyafetlerle yarışma yönetmelerini sağlamak,
i) Yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin atamasını yapmak,
j) Türkiye Okçuluk Federasyonu Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan
hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde Ceza Kuruluna sevk
edilmek üzere Federasyona öneride bulunmak,
k) Hakemlerin Dosyalarını ve Bilgi Fişlerini tutmak ve Hakem Bilgi Formunu hazırlamak (Ek 1 )
Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları
Üzerindeki Yetkisi
Madde 11- Hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek, gerekli tedbirleri almak, hakemlerin
dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmaktır.
Hakem Bilgi Fişlerinde Aşağıda Yazılı Hususlar Bulunur.
a)

Ġl’i ve lisans numarası

b)

Hakemin adı ve soyadı

c)

Baba adı

ç)

T.C Kimlik Nosu

d)

Doğum yeri ve tarihi

e)

Öğrenim durumu

f)

Bildiği yabancı diller

g)

Ġdareci ve üye olarak görevli bulunduğu kulüpler

ğ)

Mesleği ve iş adresi

h)

Ev adresi

i)

Sağlık raporu

i)

Medeni hali

j)

Ġş ve ev telefon numaraları
Hakem Lisansı İptali

Madde 12- Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir.
a)

Üç defa üst üste mazeretsiz hakemlik görevine gelmemek,

b)

Okçuluk kaidelerinde yetersizlik göstermek,ve iki yılda bir yapılacak olan sınavlarda

c)

Lisans kontrolünde görevli olup, lisanssız sporcuyu müsabaka alarak görevini kötüye

ç)

Faal hakemlik yapmasına mani sağlık yönünden engeli olduğunun tespit edilmesi,

d)

Uluslararası okçuluk kurallarını ihlal etmek,

e)

Okçuluk camiası aleyhinde yazılı ve görsel basın veya Ġnternet aracılığı ile beyanda

başarısız olmak,

kullanmak,

bulunmak, dedikodu yapmak ,huzursuzluğa neden olmak.

İKİNCİ BÖLÜM
İl ve İlçe Hakem Kurulları
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu
Madde 13- Lisanslı Hakem Sayısı en az 10 olan Ġllerde ve Ġlçelerde Hakem Kurulları kurulması
zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler Ġl Müdürlüğünce yürütülür.
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Seçimi
Madde 14- Ġl ve Ġlçe Hakem Kurulları Ġl Müdürlüğünün teklifi, Merkez Hakem Kurulunun onayı
ile kurulur.
Ġl ve Ġlçe Hakem Kurullarının başkanı, Ġl Okçuluk Temsilcisidir. Kurul, Başkan hariç 3 kişiden
oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında bir As başkan ve bir sekreter seçerler.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri
Madde 15- Ġl Spor Temsilcisi veya Kurul As Başkanı, Ġl Hakem Kurulunu her zaman toplantıya
çağırabilir.
a)

Başkanın olmadığı zamanlarda toplantıyı As başkan yönetir.

b)

Ġl Hakem Kurulu çoğunlukla toplanır.

c)

Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit çıkması halinde Başkanın bulunduğu tarafın

ç)

Kararlar, karar defterine yazılıp üyelerce imzalanır.

kararı kabul edilir.

İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler
Madde 16- Ġl Hakem Kurulu üyelerinde bu talimatın 27. maddesinde yer alan hakem olacaklarda
aranacak niteliklerden başka;
a)

Ġl hakem kategorisinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

b)

Hakemliği bırakmış ise, sıhhi ve fiziki bakımdan görevini yapmada engel hali

bulunmamak, şartları aranır.
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi
Madde 17- Ġl ve Ġlçe Hakem Kurullarının görev süresi 2 yıldır. Ġl Spor Temsilcileri gerek
gördükleri zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi teklif edebilirler. Bu gibi durumlarda,
Ġl Müdürlüğünün teklifi Federasyonca incelenerek karara bağlanır.
İl ve İlçe Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri
Madde 18- Ġl Hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak,
b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer bütün işleri yapmak,
c) Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif
etmek,
ç) Federasyonun izni ile hakemlik konusunda konferanslar vermek,
d) Federasyonun izniyle geliştirme kursları açmak ve hakemleri müsabakalara
hazırlamak üzere nazari ve uygulamalı çalışmalar düzenlemek,
e) Ġhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, itiraz
halinde bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek,
f)

Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri, müsabaka yönetmekten

yasaklamak için nedenleri ile durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek,
g) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin etmek,
1- Ġl ve Ġlçe özel ve resmi bütün yarışmalar,
2- Ġl’de ve Ġlçede başka illerin kulüpleri arasında yapılan özel yarışma ve turnuvalar,
3- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar,

İl ve İlçe Kurulu Üyeliğinin Son Bulması
Madde 19- Ġl ve Ġlçe Hakem Kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda görevlerinden ayrılmış
olurlar;
a)

Üyenin istifası ile,

b)

Kurulun görev süresinin bitmiş olması ile,

c)

Özürsüz üst üste 3 toplantıya gelmemesi ile,

ç)

Üye olma niteliğini kaybetmiş olması hallerinde Ġl Spor Müdürlüğünün teklifi,

Federasyonun onayı ile Ġl ve Ġlçe Hakem Kurulu üyeliğinden ayrılmış olur.
Hakemlerin Ceza Kurullarına Sevkinde Uygulanacak Kurallar
Madde 20- Bu talimat çerçevesinde ve FĠTA kurallarına göre verilen görevlerini tam olarak
yapmayan,

onur kırıcı suçları işleyen, Başhakem kararlarına karşı gelen, Merkez Hakem Kurulu tarafından

verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, yarışmaların akışını bozan ve oyuncuları
aşağılayan, rahatsız eden hakemler; Başhakemin veya Ġl Hakem Kurulunun durumu Merkez Hakem Kuruluna
bildirmesi yada Merkez Hakem Kurulunun gelen şikayetler üzerine gereken incelemeyi yaparak Federasyon
Başkanının teklifi ile cezalandırılmak üzere Merkez Hakem Komitesine sevk edilirler. Bu durumların dışında
Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerine yazılı uyarı cezası verebilir.
Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması yada yapmaya devam etmesi durumunda Federasyon
Başkanının

onayı ile ceza Kuruluna verilebilirler.
İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları

Madde 21- Ġl, Ġlçe Hakem Kurulları, Ġl Okçuluk Temsilcisi veya Kurul As başkanının daveti üzerine
toplanır.
İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı
Madde 22- Ġl ve Ġlçe Hakem Kurulu üyeleri spor kulüplerinde görev aldıkları süre içinde hakemlik
yapamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar
Hakemlerin Yarışma Öncesi Yapması Gereken İşler
Madde 23- Hakemler yarışma öncesinde;
a)

Bütün hakemler bir araya gelerek sahanın veya salonun fiziki şartlarının FITA

yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol ederler.
b)

Müsabakada Başhakem hedef dağılımı yaparak hakemleri görevlendirir.

c)

Kronometre, kırmızı kalem, düdük, büyüteç ve metrelerini hazırlarlar.

ç)

Sporcuların kıyafetlerinin FITA kıyafet Yönetmeliğine uygunluğunu denetler,

özellikle reklam ve tanıtım yasaklarının yerine getirilip getirilmediğini tespit ederler.

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri
Madde 24- Hakemler yarışmalarda aşağıda belirtilen hususlara dikkat ederler.
a)

Sporcunun adı, soyadı ve sırt numaralarını kontrol ederler,

b) Her mesafe sonunda okların toplam değerlerini alarak hakem masasına teslim
ederler,
c)

Yarışma başlamadan önce malzeme kontrolü yaparlar.
Hakemlerin Yarışma Sonrası Görevleri

Madde 25- Yarışma Başhakemi;
a)

Yarışma Başhakemi, faal olarak hakemlik yapan ve yarışmanın düzenli

yapılmasından, ve görevli hakemlerin sevk ve idaresinden sorumludur. Başhakem sadece yönettiği yarışmadan
sorumludur. Gerekli hallerde yarışma teknik kurulunu toplayarak gerekli kararların alınmasını sağlar.
b)

Her yarışmada mutlaka bir Başhakem görevlendirilir.

c)

Yarışma Başhakeminin görev ve yetkileri;

Uluslararası Okçuluk Federasyonunun (FITA) koyduğu kurallara uygun olacak şekilde
Türkiye Okçuluk Federasyonunca belirlenir.Yarışma Başhakemi yarışmanın tek sorumlusudur. Yarışmaya ait ek
karar verebilir. Gerekli gördüğü takdirde sporcuyu yarışmadan men edebilir. Antrenör ve idareci için
Federasyona rapor yazabilir.
d)

Yarışma Başhakemi hazırladığı belge ve raporu yarışmanın bitiş tarihinden itibaren

1 hafta içerisinde Federasyona iletir.
e)

Yarışma öncesi teknik toplantıda bulunur ve yarışma ile ilgili esas ve kuralları

f)

Federasyon tarafından yarışmada Gözlemci görevlendirilmediği takdirde Baş

hatırlatır.
Hakem aynı zamanda gözlemcidir.
Hakemlerin Yarışma Yönetimi ile İlgili Esaslar
Madde 26- Federasyonca düzenlenen Yarışmaların Başhakemleri Federasyon tarafından Ġl ve Ġlçelerde
düzenlenen yarışmanın Başhakemleri Ġl ve Ġlçe Hakem Kurulları tarafından atanır.
Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışmazlar. Ancak, haklı gördükleri konularda
Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler.
Hakemler yarışmalar süresince özellikle davranışlarına dikkat ederek sporculara örnek
olmalıdırlar. Organizasyonlarda mümkün olduğu kadar sporcu, antrenör ve idarecilerle ilişkiye giremezler.
Hakemler yetkili kurullarca kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.
Hakem Olabilme Şartları
Madde 27- Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;
a)

T.C. Vatandaşı olmak

b)

En az lise mezunu olmak, (Milli Sporcularda bu şart aranmaz)

c)

25 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmamak,

ç)

Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,

d)

Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,

e)

Federasyon tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla cezalandırılmamış olmak,

f)

Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis

cezasından hükümlü bulunmamak.
Hakemlik Kademe ve Dereceleri
Madde 28- Hakemlik sınıflaması şu şekildedir;
a)

Aday Hakem

b)

Bölge Hakemi

c)

Milli Hakem

d)

Uluslararası Hakem

A- Aday Hakem
Federasyon tarafından açılan hakem kursuna katılarak yapılan yazılı sınavdan, 100 puan
üzerinden en az 70 puan almış olmak,

B- Bölge Hakemi
En az 1 yıl süre ile aday olarak aktif şekilde görev yapmış olmak, hakem bilgi ve
değerlendirme raporunun olumlu olması ile bölgesinin teklifi üzerine veya Merkez Hakem Kurulu başkanının
teklifi ile Merkez Hakem Kurulunda görüşülerek kara bağlanması ile olunur.

C- Milli Hakem
Faal hakem olarak hakemlik görevini sürdürmüş olmak, bölge hakemi olarak en az 2 yıl
görev yapmış olmak, yarışmalarda başarılı sicil almak, yetkili kurullarca milli hakemliğinin onaylanmış olması
gerekir.
D- Uluslararası Hakem
Gerekli gördüğü durumlarda, Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Yönetim
Kurulunun olumlu kararı üzerine FĠTA tarafından verilen hakem semineri sonucu başarılı bulunması ile
Uluslararası Hakem olunur.
Hakemlerin Sigortalanması
Madde 29- Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre yürütülür.
Yurt dışında görev yapan hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar
Madde 30- Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı alanların Türkiye’de hakemlik yapmak
istediklerinde hangi kategoriye girebileceklerine Federasyonca karar verilir.
Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vize Edilmesi
Madde 31- Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Merkez Hakem Kurulunca hakemlik
lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl başında Merkez Hakem Kurulu tarafından ücret karşılığında vize edilir.
Bu liste üzerinde vizeler yapılarak ilgililere ulaştırılmak üzere Ġl Hakem Kuruluna gönderilir. Ġl Hakem Kurulları

lisansları ilgililere verir. Merkez Hakem Kurulu gerek gördüğü durumlarda lisansların vize yetkisini bir süre için
Ġl Hakem Kuruluna verebilir. Verilen bütün lisanslarla yapılan vizeler Ek (1) formla birlikte Federasyona
gönderilir. Ayrıca vizeleri yapılan hakemlere ait liste bir yazı ile birlikte gönderilir.
Hakemlerin Atanması ve Görev Yerleri
Madde 32- Yarışmalar, her ne şekilde olursa olsun, lisanslı okçuluk hakemi ile yönetilir.
a) Türkiye’de her türlü okçuluk yarışmasında görev alacak hakemlerin atanması Merkez Hakem
Kurulu teklifi ve Federasyonun onayı ile yapılır.
b) Yurt Ġçinde Milli/Uluslararası düzeyde yapılan karşılaşmaların tüm hakemleri, Merkez Hakem
Kurulunun teklifi ve Federasyonun onayı ile atanır.
c) Ġl’lerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmaların Başhakemini ve hakemlerini Ġl Hakem
Kurulları atar.
ç) Özel yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans ücretleri Federasyon
tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Federasyon tarafından resmi
karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. Resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri
Okçuluk Federasyonu tarafından ilgili mevzuat ve yasalar çerçevesinde ödenir.
d) Yarışmalara atanan Başhakemlerin gerek gördüğü durumlarda yarışmada görev alan
hakemlerden bir yada bir kaçı görevden alınabilir. Aynı şekilde yarışma Başhakeminin isteği durumunda Merkez
Hakem Kurulu kararı ile yarışmada ilave olarak hakem görevlendirilmesi yapılabilir.
Merkez Hakem Kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda Federasyon Temsilcisinin kararı yeterli
olacaktır.
e) Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı Yarışma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
belirlenir. Merkez Hakem Kurulu, uygun gördüğü durumlarda yarışmanın türü, önemi ve katılan oyuncu sayısına
bakarak hakem sayısında değiştirme yapabilir.
Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi
Madde 33- Yurt dışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede görev
yapabilirler.
Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar
Madde 34- Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez, Ġl ve Ġlçe
Hakem Kurulları yetkilidir. Ayrıca, 12. madde hükümleri uygulanır.
Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi
Madde 35- Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez.
a)

Ġstifa etmek,

b)

Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c)

Federasyon veya Ġl ilçe ve bölge yarışmalarında 3 ay süre ile gelmemek,

ç)

Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunmak,

d)

Kasıtlı olarak tarafsızlığa karşı aykırı harekette bulunmak,

e) Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek,yarışmada olan bir olayı bir tarafın lehine örtbas
etmek veya davranmak,Çıkar sağlamak.
Vize Edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi
Madde 36- Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden
itibaren yazılı olmak şartıyla 1 aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez.
Hakemlik Görevine Ara Verilmesi
Madde 37- Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen Ġl Hakem Kurullarına yazılı
olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu başvurularına eklerler.
Ġl Hakem Kurulu ilgi hakem için görüşünü Merkez Hakem Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul
edilenlerin dışında hakemliğe 1 yıldan fazla ara verenlerin lisanslarını vize etmez. Tekrar göreve dönmek
isterlerse özürsüz ara verenlerin bıraktıkları seviyesindeki ilk kursa katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.
Hakemlikten İstifa
Madde 38- Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar o sezon yarışma yönetemezler, istifanın tekrarı
halinde lisansları vize edilmez.
Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri
Madde 39- Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a)

Gözlemciler yarışmalar sırasında hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir

şekilde karışamaz ve müdahale edemezler,
b)

Gözlemciler hakemle yarışmalar sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar,

c)

Gözlemciler her yarışma sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip

getirmediğini değerlendirir ve rapor tutarlar,
ç)

Gözlemciler yarışmalar sırasında oyuncuların kurallara uyup uymadığını izler ve rapor

d)

Gözlemciler yarışma organizasyonunun düzenlenmesi hakkındaki izlenimlerini

e)

Gözlemciler hakem hakkındaki izlenimlerini ve notunu raporlarına eklerler,

tutarlar,

raporuna eklerler,

Hakemlerin Denetimi
Madde 40- Merkez, Ġl ve Ġlçe Hakem Kurulları hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem
Kurulu üyeleri ile Uluslararası Hakemler bütün hakemlerin, Milli Hakemler ise Ġl ve Aday Hakemlerin
gözlemciliklerini yapabilirler.
Gözlemciler yazılı raporlarıyla hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını yarışmanın
bitiminden itibaren en geç üç gün içerisinde Merkez Hakem Kuruluna ve Federasyon Başkanlığına göndermek
zorundadırlar.
Kimler Hakemlik Yapamaz
Madde 41- Ġl Temsilcileri, faal antrenör ve kulüp başkanları

bu görevleri yaptıkları sürece

Federasyon faaliyetlerinde hakemlik yapamazlar.
Hakem Kıyafetleri
Madde 42- Hakemlerin yarışmalar esnasında giyecekleri kıyafetler, Merkez Hakem Kurulunun teklifi
üzerine, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Hakemler belirtilen kıyafet talimatına uymak zorundadırlar. Okçuluk hakemleri sınıflarına
göre belirlenen amblemleri/sembolleri takmak zorundadırlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Geçici Hükümler
Geçici Madde

Bu talimat değişikliği hükümlerinin yayınlanmasından önce her ne

sebeple olursa olsun hakemlikleri geri alınan kişiler, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından açılan bir hakem
kursuna katılarak başarılı olmaları halinde, geçmişteki hizmet süreleri dikkate alınarak bu yeni değişiklik
hükümlerine göre yükseltilmeleri yapılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük,
Madde 43- Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme,
Madde 44- Bu talimat Hükümlerini Okçuluk Federasyonu Başkanı yürütür.

FOTOĞRAF

HAKEM BİLGİ FORMU

1. Lisans Aldığı Ġl ve
Lisans Numarası

: ...................................................

2. TC Kimlik No

:………………………………….

3. Hakemin Adı ve Soyadı

: ...................................................

4. Baba Adı

: ...................................................

5. Doğum Yeri ve Tarihi

: .....................................................

6. Öğrenim Durumu

: .....................................................

7. Bildiği Yabancı Diller

: .....................................................

8. Ġdareci ve Faal Olarak
Üye Olduğu Kulüp veya
Dernekler

: ......................................................

9. Mesleği ve Ġş Adresi

: ......................................................

10. Ev Adresi
11. Sağlık Raporu
12. Ġş ve Ev Telefonları

: .......................................................
: ........................................................
Ġş : .....................

Ev : .......................

13. Aday Hakemlikten Milletlerarası hakemliğe kadar yükselmesine esas olan Merkez Hakem Kurulu
kararlarının tarih ve numaraları

