TÜRKĠYE BEDENSEL ENGELLĠLER SPOR FEDERASYONU
AMPUTE FUTBOL HAKEM YÖNERGESĠ
Amaç
Madde 1. Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu’nun görevlerini, yetkilerini, teşkilât yapısını,
çalışma prensiplerini ve Ampute Futbol hakemlerinin hakemliğe başlama, ünvan ve klasmanlara
ayrılma, lisans alma, vize yenileme yöntemlerini belirlemektir.
Madde 2. Bu yönerge, Ampute Merkez Hakem Kurulu’nu, Ampute Futbol hakemlerini ve diğer
ilgilileri kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu yönerge, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine
göre düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4. Bu yönergede yer alan;
a) Federayon
b) Yönetim Kurulu
c) Ampute Futbol MHK
ç)Ampute Futbol Sezonu

d) HAAK
e) EPAK
g) AF

: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nu
: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu’nu,
: Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu’nu,
: Birinci transfer ve tescil döneminin başlangıcı ile ligin son
müsabakasının oynandığı tarih arasındaki, Türkiye Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu'nca belirlenerek ilan
edilen dönemi,
: Hakem Atama Alt Komisyonu’nu
: Eğitim ve Planlama Alt Komisyonu’nu
Ampute Futbol’u
:
ifade eder

AF merkez hakem kurulu
Madde 5. Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile biri başkan olmak üzere
altı asil ve altı yedek üyeden oluşur.
Üyeler kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Raportör ile çalışmalarını
yürütmek üzere bir HAAK Başkanı ve bir EPAK Başkanı seçer. Ampute Futbol MHK, Ampute
Futbol MHK yi atayan Federasyon Yönetim Kurulu herhangi bir nedenle, görevini bırakıncaya kadar
görevine devam eder.
AF merkez hakem kurulunun çalıĢma prensipleri
Madde 6. Ampute Futbol MHK’lu ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt
çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. AF Merkez Hakem Kurulu;
hakemlerle ilgili yönergeleri uygulamak, Federasyon tarafından organizasyonu yapılan veya izin
verilen tüm resmi ve özel müsabakalara hakem, yardımcı hakem ve 3. ncü hakemlerin atamalarını
yapmak, bunlarla ilgili raporlar ile evrakları incelemek vb. konuları görüşmek üzere toplantılar
yapar. Ampute Futbol MHK’nın bütün sekreterya hizmetleri Federasyon Genel Sekreterliği’ne bağlı
ilgili birimler ile birlikte yürütülür.
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Merkez hakem kurulu’nun görev ve yetkileri
Madde 7. Ampute Futbol MHK’nın görev ve yetkileri şunlardır:
a)Hakemlerin ve eğitimcilerin ulusal geliştirme programını çağdaş düzeye getirmek ve
uygulamak, stratejik planı hazırlamak ve hakemlerin kariyer planlamasını yaparak
uygulamak,
b)Ampute Futbol MHK’nın yıllık planını hazırlamak ve bütçesi ile ilgili görüşlerini
Federasyon Yönetim Kurulu onayına sunmak,
c) Ampute Futbol MHK’nun yönergesinde gereken değişiklik önerilerini Yönetim Kurulu
onayına sunmak,
ç) Federasyon tarafından organize edilen ve/veya onaylanan her türlü futbol müsabakasına
hakem, yardımcı hakem ve gerektiğinde üçüncü hakem atamalarını HAAK aracılığı ile
yapmak ve gerekli gördüğü durumlarda müsabaka hakemlerini, Ampute Futbol MHK
üyelerine ayrıca izletmek,
d)Hakemlerin eğitilmesi, bunların klasman ve ünvanlara ayrılması, yükseltme ve indirme
şartlarının belirlenmesi ile diğer konularla ilgili gerekli yönergeleri hazırlamak, değişiklikleri
yapmak, Yönetim Kurulu onayına sunmak,
e)Hakemlerin eğitimi ile ilgili ana prensipleri saptamak ve ilgili kurullar ile iletişim kurarak
işbirliğini sağlamak,
f)Türkiyede organizasyonu yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarının hakem
organizasyonunu gerektiğinde yapmak, yurtdışında yapılan organizasyonlara hakem seçimi
yapmak,
g)Atama yetkisi Ulusal Federasyonlara bırakılan uluslar arası müsabakalarda,
görevlendirilecek hakem, yardımcı hakem ve üçüncü hakemi tespit etmek,
h)Her yıl hakem ve yardımcı hakemlerin klasman ve sayılarını tespit ederek, Yönetim Kurulu
onayına sunmak,
ı) Ampute Futbol MHK üyeleri, Ampute Futbol MHK’nun oluşturacağı kurullar, alt kurullar,
komisyonlar ile hakemlere ve eğitimcilere ödenecek tazminat, harcırah ve yolluk miktarlarını
tespit etmek ve ilgili yönergeyi hazırlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak,
i)Müsabakalardaki teknik anlaşmazlıkları, oyun kuralları açısından çözüme bağlamak,
j) Hukuki sonuçlar doğurabilecek kararlarını Yönetim Kuruluna sunmak,
k) Cezayı gerektirecek durumlarda hakemleri, eğitimcileri ve gözlemcileri Disiplin Kurulu’na
gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na sevk etmek,
l) Ampute Futbol maçlarına gözlemci atamak,
m) Her yıl gözlemci kadrolarını belirleyerek Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
n)Madde 5 ve 11’de belirtilen alt kurullar ve komisyonları kurmak, alt kurul ve komisyonlara
teklif edilebilecek üyeleri değerlendirmek ve onaylamak,
o) Yönetim Kurulu ile ilişkileri, Yönetim Kurulu’nun belirlediği üye ile koordine etmek, ilgili
Yönetim Kurulu Üyesine her türlü bilgi ve belgeyi sunmak,
p) Kulüplerin, spor basını ve kamuoyunun futbol oyun kurallarından ve değişikliklerden
haberdar olmasını sağlamak ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla bilgilendirme yapmak,
talepler doğrultusunda eğitim programları planlamak,
AF merkez hakem kurulu baĢkanin görev ve yetkileri
Madde 8. Ampute Futbol MHK başkanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ampute Futbol MHK toplantılarına başkanlık etmek,
b)Ampute Futbol MHK adına basına demeç vermek veya bu konuda bir üyeyi
görevlendirmek,
c) Gerekli gördüğü durumlarda komisyonlara başkanlık etmek,
d) Yönergelerde belirtilmiş hususlarda Ampute Futbol MHK üyelerine görev vermek.
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AF merkez hakem kurulu baĢkan vekili’nin görev ve yetkileri
Madde 9. Ampute Futbol MHK başkan vekilinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ampute Futbol MHK başkanının katılmadığı Ampute Futbol MHK toplantılarına başkanlık
etmek,
b) Ampute Futbol MHK başkanının olmadığı durumlarda 8. maddede belirtilen görev ve
yetkileri üstlenmek.
Merkez hakem kurulu raportörünün görev ve yetkileri
Madde 10. Ampute Futbol MHK raportörünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Ampute Futbol MHK başkanı ile koordineli olarak toplantı gündemini hazırlamak,
b) Toplantıda alınan kararları tutanağa geçirmek,
c) Kararların kurullara, komisyonlara, hakemlere, eğitimcilere ve kamuoyuna duyurulmasını
sağlamak,
d) Ampute Futbol MHK’nın sekretarya hizmetlerini koordine etmek.
Alt kurullar ve komisyonlar
Madde 11. Ampute Futbol MHK, madde 5’te belirtilen ve gerekli gördüğü alt kurul ve
komisyonları kurar.
a) Alt Kurulların Başkan ve üyeleri, Ampute Futbol MHK tarafından atanır.
b) Komisyon Başkanları, Ampute Futbol MHK tarafından seçilir. Komisyonların alacakları
kararlarda Ampute Futbol MHK’nın onayı gerekir. Komisyon üyeleri, Ampute Futbol MHK
üyeleri arasından veya oluşturulan komisyonların başkanlarınca dışarıdan önerilir ve Ampute
Futbol MHK tarafından atanır. Madde 5’te belirtilen komisyonlar, bölgeler bazında
teşkilatlanabilir. Komisyonların, teşkilatlanmaları, başkanların ve üyelerin görev ve
sorumlulukları ve komisyonlarla ile ilgili diğer hususlar yönerge ile belirlenir.
Hakem ve yardımcı hakem ünvan, klasman ve kadroları
Madde 12. Hakem ve yardımcı hakemlerle ilgili ünvan, klasman tespiti ile kadrolar arası
geçişin kural, prensip ve yöntemleri Ampute Futbol MHK tarafından Futbol Sezonu başında
belirlenerek Federasyon Yönetim Kuruluna sunulur. Federasyon İnternet Sitesi vasıtasıyla
duyurulmak suretiyle ilgililere tebliğ edilir.
Hakemlerin lisans ve vizeleri
Madde 13. Federasyon tarafından düzenlenen tüm müsabakalarda lisanslı hakem, yardımcı
hakem ve gerektiğinde üçüncü hakem; seminer ve kurslarda da lisanslı eğitimciler görev
yapar Hakem lisanslarının her yıl Federasyonun belirleyeceği tarihler arasında vizeleri yapılır.
Lisanslar yalnızca vize edildikleri sezon için geçerli olup, vizesini yaptırmayanlar hakemlik
yapamazlar. Ancak, belgelendirilmiş mazeretlerin Ampute Futbol MHK tarafından takdiri hali
saklıdır.
Hakemlerin vizesi için aĢağıdaki koĢullar aranır:
a) Hakemlik için sağlık yönünden bir sakınca olmadığına dair Sağlık Kurulundan rapor
almak,
b) Federasyon Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği vize bedelini yatırmış olmak,
c) Özel Atletik Test, Fiziksel Yeterlilik Testleri ve Ampute Futbol MHK'nın uygulayacağı
sınavlarda başarılı olmak.
Hakem unvanlarında ana prensipler
Madde l4. Hakemlerin klasmanlarda yükselme ve inmeleri, yönerge hükümlerine göre
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yapılır. Federasyon Disiplin Kurulu tarafından bir defada üç ay, toplamda altı aydan fazla
süreyle ceza alan ve haklarında ceza kararı kesinleşen hakemler başkaca bir karara gerek
olmaksızın hakemlik unvanlarını kaybederler.
Hakem lisans iptal nedenleri
Madde 15. Ampute Futbol MHK, Federasyon’dan aşağıdaki şartları taşıyan hakem ve
eğitimcilerin lisanlarının iptalini talep edebilir;
a) Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeme,
b) Müsabaka sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunma,
c)Sosyal yaşamı ve davranışları ile Ampute futbol camiasını küçük düşürecek tutum
sergileme,
d) Yüz kızartıcı suçlardan kesin hüküm giyme,
e) Federasyon Disiplin Kurulu tarafından bir defada üç ay, toplamda altı aydan fazla süreyle
ceza alan ve haklarında ceza kararı kesinleşen hakemler başkaca bir karara gerek olmaksızın
hakemlik ünvanlarını kaybederler.
Bu hususlarda nihai kararı vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
AF merkez hakem kurulunun teĢkilatlanması
Madde 16. Ampute Futbol MHK’nın teşkilâtlanması, ilişikteki şemaya uygun şekilde
gerçekleştirilir. Şemada belirtilen ünvan ve görevler yönergelerde belirtilir.
Hakem unvanları
Madde 17.
AKH
BKH

: A Klasman Hakemi
: B Klasman Hakemi

B Klasman Hakemi (BKH)
BKH Ampute Futbol Ligi ile Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarında yardımcı
hakem, tüm Liglerde ise üçüncü Hakem olarak görev alan hakemlerdir.
Yönergede belirtilen koşullar ve kriterlere uymak şartıyla;
a) En fazla 45 yaşında olmak,
b) Aday Hakem kadrosunda en az 1 yıl görev yapmış olmak.
c) Sınavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde başarılı olmak,
Yaş Sınırları
Hakem Sayısı
Kokart
Teklif/Tavsiye/Onay

: 19 – 48
: İhtiyaç Kadar
: Sarı zeminli
: Ampute Futbol MHK

A Klasman Hakemi (AKH)
AKH, Federasyon’nin düzenlediği tüm müsabakalarda görevlendirilen hakemdir.
Yönergede belirtilen koşullar ve kriterlere uymak şartıyla;
a) En çok 50 yaşında ve askerliğini yapmış olmak,
b) B Klasman Hakem kadrosunda en az 1 Futbol Sezonu faal olarak görev yapmış olmak,
(Hakem Kadrosu ilk oluşturulurken bu koşul aranmaz)
c) Sınavlarda ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde başarılı olmak,
Yaş Sınırları
: 24-55
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Hakem sayısı
Kokart
Onay

: İhtiyaç Kadar
: Kırmızı zeminli
: Ampute Futbol MHK

Unvan klasman ve hakem sayisi belirleme yöntemleri
Madde 18. Hakemlerin yeni Futbol Sezonunda unvan ve klasmanlarının belirlenmesinde
uygulanacak kural, prensip ve yöntemler; Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu tarafından
belirlenerek, 31 Mayıs'dan önce onaylanmak üzere Federasyon Yönetim Kurulu'na sunulur.
Onaydan sonra, Federasyon resmi internet sitesi adresinde ilgililere duyurulur. Yöntemlerin
uygulanmasından doğacak herhangi bir aksaklığın tespiti halinde, gerekli değişiklikleri
yapmaya Ampute Futbol MHK yetkilidir. İşbu değişiklikler aynı yöntem ile Ampute Futbol
MHK’ca ilan edilir.
Faal Hakem Listesinden Çıkarılma:
1- Yeni sezon için vizesini yenilemeyenler,
2- Yeni sezon için yaş sınırını aşanlar,
3- Toplam 3 Fiziksel Yeterlilik Testi"ne katılmayanlar ve / veya başarılı olamayanlar
(Mazeretleri Ampute Futbol MHK tarafından kabul edilenlere bu madde uygulanmaz.)
4- Toplam 2 müsabakada geçerli mazeret belirtmeden görev kabul etmeyen veya göreve
gitmeyenler,
5- Hakemliği bırakanlar,
6- Sınavlarda başarısız olanlar bulunduklari kadrodan çıkarılır.
Faal hakem eksiği aĢağıdaki Ģekilde tamamlanır.
1) Hakemler ve yardımcı hakemler, Madde 31’de belirtilen yönteme göre sıralanır. Puansal
sıralama sonucu en düşük puan alanlardan bu Yönerge ile sınırlanmış kadro fazlası
çıkarıldıktan sonra kalan kadronun %20’si oranında (her iki durumda da 0,5 ve yukarısı
küsurlu olanlar tama çıkarılır) bir alt kadroya, indirilir.
2) Bir önceki sezon mazeretleri nedeniyle unvanlarını donduranlar ile bulundukları kadrodan
düşüp görev yapabilecekleri klasmanın yaş sınırlarına uyanlar, kadroya ilave edilir.
3) Kadro eksiği, 31. Madde kriterleri puan sıralamasına göre, Ampute Futbol MHK tarafından
açılacak kurs sonunda başarılı olanlar arasından, kurs puanı sıralamasına göre en üstten
başlanarak tamamlanır.
4)Bulundukları klasmandan bir üst klasmana çıkma yaşı geçen hakemler, sezon sonunda
bulundukları klasmandan çıkartılır.
5)Bulundukları klasmandan bir alt klasmana inen ve indiği klasmandaki yaş sınırına
uymayanlar klasman dışına çıkarılır.
6) Klasmanlar açıklandıktan sonra klasman kadrolarında herhangi bir nedenle meydana gelen
eksilmeler, Ampute Futbol MHK tarafından Sınav Takvimi döneminde yapılan kurs sonuçları
dikkate alınarak tamamlanır.
Hakem atamalarında prensip ve yöntem
Madde 19.Hakem atamalarında aşağıdaki prensip ve yöntemler uygulanır;
Federasyon tarafından düzenlenen veya onaylanan her türlü müsabakalar için
hakem, yardımcı hakem ve üçüncü hakemlerin Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu'nca
atanması esastır. AKH ve BKH ’nin hangi müsabakaları yöneteceği Yönergede
belirlenmiştir.Hakkında soruşturma olmayan ve Fiziksel Yeterlilik Testleri'nin en az ikisinde
başarılı olan hakemlere ve yardımcı hakemlere bir sezonda en az 3 kez klasmanı dikkate
alınarak hakem veya yardımcı hakemlik görevi verilir.
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Tüm unvan ve klasmanlardaki hakemler, Ampute Futbol MHK tarafından illerdeki
özel müsabakalarda da görevlendirilir. Ampute Futbol MHK, müsabakanın oynatılması için
her türlü önlemi alır ve gerekirse, her türlü müsabakaya unvan ve klasmanına bakılmaksızın
hakem ataması yapabilir.
Vize yenilenme koĢulları
Madde 20. Hakem vizeleri her yıl yenilenir. Futbol Sezonu vize yenileme süresi 1 Mayıs - 31
Mayıs tarihleri arasıdır. Her unvan ve kategorideki hakemin o futbol sezonunda görev
yapabilmesi için aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekir:
a) 31 Mayıs tarihine kadar Sağlık Kurulu'ndan dahiliye, göz, asabiye, hariciye, kulak burun
boğaz uzmanlarından "Futbol Hakemliği Yapabilir veya Lens ile Futbol Hakemliği" onaylı
kurul raporu almak,
b) Federasyon Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği vize ücretini 31 Mayıs tarihine kadar
yatırmış olmak,
c) Fiziksel Yeterlilik Testleri'nde başarılı olmak,
d) Sınavlarda başarılı olmak
e) Mazeret göstermeden lisanslarını vize yaptırmayan hakemler, bir alt ünvan grubuna
indirilirler.
f) Vize işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili futbol sezonu içinde görevlendirildikleri iki (2)
müsabakada mazeretsiz görev kabul etmeyenlerin vizeleri iptal edilir ve vize bedelleri geri
ödenmez. Ancak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından silah altına alınan hakemler ile
çalıştıkları kurumlarca yurt dışında görevlendirilen hakemler için görev bitiminde; ciddi
sakatlık-sağlık problemi olan ile doğal afetlerde ciddi biçimde zarar gören hakemler de
mazeret ile ilgili belgelerini ibraz etmeleri ve söz konusu mazeretlerin Ampute Futbol
MHK'ca kabul edilmesi halinde, mazeret ya da rapor sürelerinin bitiminde vize haklarını ve
önceki ünvanlarını korurlar.
Mazeret değerlendirme
Madde 21.Zorunlu koşullar nedeniyle hakemliğine 3 ay ve daha fazla süre ara verenler,
mazeretlerini (Doğal afet, Sağlık, Askerlik, Yurt Dışı Görev, Doğum vb.) belgelendirmeleri
ve Ampute Futbol MHK'nın kabulü ile mazeretli sayılabilirler. Sağlık problemi nedeniyle
askerlikten muaf tutulanlar hakemlik yapamazlar.
Fiziksel yeterlilik testleri
Madde 22. Fiziksel Yeterlilik Test koşulları:
a) Tüm hakemler için bölgesel, tek merkezde veya İllerde MHK koordinatörlüğünde
aşağıdaki tablo, takvim ve değerlerine göre yapılır.
b) Testlerde başarısız olanlar ve mazeretleri nedeni ile katılmayanlar, Ampute Futbol
MHK'nun belirleyeceği tarihteki mazeret testine katılırlar. Testlerde başarılı olamayan
hakemlere başarılı olacakları ikinci bir teste kadar görev verilmez.
c) Toplam 2 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne katılmayan veya testlerde başarılı olamayan AKH ve
BKH leri sezon sonunda bir alt klasmana; yaşları bir alt klasman yaş sınırlarını aşmış olanlar
ise, klasman dışına çıkartılırlar.
ç) Sınav takvimine bağlı olarak yapılacak olan Fiziksel Yeterlilik Testlerinde 12 dakikada tüm
hakemler en az 2.000 metre, koşacaktır.(Bayan Hakemler 12 dakikada 1500 m)
d) Toplam 2 Fiziksel Yeterlilik Testi'ne katılmayan ve/veya başarılı olamayan hakemler sezon
sonunda bu kadrolardan çıkartılırlar. Testlerde başarılı olamayan hakemlere, başarılı oldukları
ikinci bir teste kadar görev verilmez.
e) Fiziksel Yeterlilik Test Yöntemleri işbu Yönergenin ekinde (Ek -1) gösterilmiştir
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Sınavlar
Madde 23. Sınavlar, Ampute Futbol MHK’nın tespit ve ilan edeceği tüm hakemler için
zorunludur.
a) Sınav şekilleri aşağıda belirtilmiştir.
1) Yazılı Test
2) Sözlü Sınav
3) Fiziksel Yeterlilik Testleri
b) Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu tüm klasmanlar için belirtilen sınavlarda en az bir
yazılı sınav zorunlu olmak şartıyla bir veya birden fazla sınav yönteminin yapılmasına karar
verebilir.
c) Sınavların yer, zaman, şekil ve değerlendirme yöntemi Ampute Futbol MHK’ca tespit
edilerek Federasyon İnternet sitesi aracılığıyla ilgili hakemlere duyurulur.
d) Sınavlar sonunda alınan not (lar) ve puan ortalamaları, Ampute Futbol MHK tarafından
tespit edilen yöntem ile değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu nihai puanları tespit edilen
hakemler kendi unvan gruplarında sıralamaya tabi tutulurlar.
e) Ampute Futbol MHK Klasmanların tespitinde hakemlerin yaş, tahsil ve yabancı dil bilgisi
ile kendi değerlendirmesini dikkate alır.
f) Klasmanlar bu sistem içerisinde Ampute Futbol MHK’nın belirleyeceği ihtiyaca göre
yapılır.Sınavlar ve değerlendirme ile ilgili bilgi ve yöntemler en geç 15 Mayıs’a kadar
Federasyon İnternet sitesi vasıtasıyla duyurulur.
g) Mazeretleri nedeniyle sınavlara katılamayacak hakemler, sınav tarihinden önce
mazeretlerini yazılı olarak belirterek Ampute Futbol MHK'ye müracaat ederler. Katılamama
sebepleri Ampute Futbol MHK tarafından uygun görülen hakemler mazeret sınavlarına
katılırlar.
h) Sınavlarda hile yapanlar, kopya çeken, kopya çektiren veya bunlara teşebbüs edenlerin
sınav kağıtları iptal edilerek sınavdan 0 (sıfır) puan almış oldukları kabul edilir ve Disiplin
Kurulu'na sevk edilir.
i) Sınavlar sonucunda, Hakemler arasında puan eşitliği halinde Ampute Futbol MHK’nın
vereceği karar geçerlidir.
j) Sınav Soruları: Ampute Futbol Uluslararası Oyun Kuralları ile Federasyon Mevzuatı ve
eğitim seminerlerinde işlenen konulardan hazırlanır.
Seminerler
Madde 24.Seminerlerde aşağıdaki yöntem uygulanır:
a) Seminerlerin yer, tarih ve programını Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu belirler.
b) Hakemler, sezon başı veya devre arası seminerlerine katılmak zorundadırlar.
c) Belgeli mazeretleri Ampute Futbol MHK'ca kabul edilenler daha sonra düzenlenecek
seminere katılmaları koşuluyla görev alabilirler.
Ġtirazlar
Madde 25.İtiraz yöntemi aşağıdaki şekildedir:
a) Sınavlara ve yeni sezon klasman listelerine ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ya da yeni
sezon klasman listelerinin Federasyon İnternet Sitesinde resmen tebliğ tarihinden itibaren 5
gün içinde, Ampute Futbol MHK”a ulaştırılmak üzere, yazılı olarak, Federasyon genel
sekreterliğine yöneltilir. Başvuru tarihi olarak, Federasyon evrak bürosunun kayıt tarihleri
geçerlidir.
b) Ampute Futbol MHK’nca, itiraza ilişkin cevabın tebliğini takip eden 5 (beş) gün içinde,
Federasyon Yönetim Kurulu’na müracaat edilebilir.
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Gözlemci not değeri ve zorluk dereceleri
Madde 26. Hakemler, gözlemciler tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen not aralığı ve zorluk
dereceleri üzerinden değerlendirilirler:
NOT DEĞERLENDĠRME ARALIĞI
10
Mükemmel Performans
9
Çok İyi Performans
8
İyi Performans
7
Tatmin Edici Performans
6
Vasat Performans
5
Zayıf Performans
4
Çok Zayıf Performans
ZORLUK DERECELERĠ
Kolay
: (1)
Kolay Maç. Maç İçinde hakemi zorlayıcı durum
ya da pozisyonlar olmamıştır.
Normal
: (2)
Normal Maç. Maç içinde hakemi zorlayıcı çok
az durum ya da pozisyon olmuştur.
Zor Maç
: (3)
Zor maç. Hakem için zor bir maç olmuş, zor
durum veya pozisyonlarda kararlar alması
gerekmiştir.
Çok zor maç.Hakem’in çok zor bir maç, çok zor
Çok Zor Maç : (4)
durum veya pozisyonlarda kararlar alması
gerekmiştir.
Klasman değerlendirme kriterleri
Madde 27.Hakemlerin değerlendirilmesi, klasmanlara ayrılması sırasında aşağıdaki
kriterlerin tümü veya bazıları esas alınır. Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu, her yıl en
geç 15 Mayıs tarihine kadar değerlendirme kriterlerini tüm hakemlere Resmi İnternet Sitesi
adresi vasıtasıyla duyurur:

Gözlemci notu

Müsabaka zorluk derecesi

Müsabaka ağırlık değeri

Maç sayısı

Sınav Notu

Yabancı Dil Düzeyi

Öğrenim Durumu

Yaş Durumu

Ampute Futbol MHK Değerlendirmesi
Duyuru
Madde 28.Ampute Futbol MHK bu Yönergede adı geçen tüm aktivitelerin tarihlerini en geç
15 Mayıs tarihine kadar belirleyerek açıklar. Federasyon’nun İnternet Sitesinde yayınlar.
Ampute Futbol MHK, ilan ettiği aktivitelerde değişiklik yapabilir ve bunu aynı yöntemle
ilgililere tebliğ eder.
YurtdıĢından gelen hakemlerin unvan durumları
Madde 29. Yurtdışında hakemlik yaparak lisanslarını bu ülkede almış olanlar ile Türkiye’de
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lisans alarak bir yabancı ülkede hakemlik yapmış olanlar; o ülkeden aldıkları lisanslarını ibraz
ederek, yönergenin belirlediği hükümleri yerine getirmek ve Ampute Futbol MHK’nin uygun
görmesi ve Yönetim Kurulunun onayı ile lisanslarını vize ettirebilirler.
Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulu, bu hakemlerin yurt dışındaki unvanlarını,
deneyimlerini ve bu yönerge hükümlerini göz önüne alarak yapacağı seminer ve sözlü
sınavdan sonra ilgili hakemlere A veya B Klasman Hakemi ünvanını verebilir.
Aday hakem kursu açilmasina yönelik kural, prensip ve yöntemler
Madde 30. Kurslar; Ampute Futbol Merkez Hakem Kurulunun kararı ile il veya ilçe merkezi
ile herhangi bir kuruluş bünyesinde açılır. Federasyon Yönetim Kurulu, olağandışı koşulları
dikkate alarak, yer ve zaman sınırlaması dışında da kurs açılmasına izin verebilir.
A- Hakemliğe giriĢ için aĢağıdaki koĢullar aranır.
1)En az lise ve dengi okul mezunu olmak ve bunu belgelemek,
2)En az 18, en çok 45 yaşında olmak ,
3)Tam teşekküllü hastanenin Dahiliye, Göz, Asabiye, Hariciye, Kulak Burun Boğaz
uzmanlarından “Hakemlik Yapabilir” onaylı Sağlık Raporu almak,
4)Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Belgesi almak,
5)Atletik yapıya sahip olmak (Erkekler için; 1.70 m.’den, Bayanlar için ise, 1.60 m.’den kısa
olmamak).
B- Kurs Açılması ve Zamanı
Hakem Yetiştirme Kursları, yılın herhangi bir zamanında açılabilir.
C- Kurs Açılmasını Gerektiren Aday Sayısı
Bölgesel ve Ulusal Hakem Yetiştirme Kursu açılabilmesi için, en az 20 adayın başvurusu
gerekir. Kursun başlayacağı gün mevcudun 2/3’ünden az adayın bulunması durumunda, kurs
açılmaz. Ampute Futbol MHK’nın önerisi ile özel koşulları olan yerlerde, gerekli sayının
altında aday başvurusu ile de kurs açılmasına karar verilebilir ve Federasyonun resmi internet
sitesinde yayınlanır.
D- Kurs Ġlanı
Kursun hangi tarihlerde, nerede ve hangi saatlerde yapılacağı açıkça belirtilmek şartı ile her
türlü duyuru yöntemleri kullanılabilir. Duyurunun yaygınlaşmasında, sosyal amaçlı hakem
kuruluşları ile işbirliği sağlanabilir. İlan ve duyuruların, kayıt kabul işlemleri belirlenen
tarihten en az 15 gün önce başlatılması esastır.
E- Kursun BaĢlaması
Adaylar, Federasyon Ampute Futbol MHK’dan alınan “Hakem Yetiştirme Kursu Aday
Formu”nu iki örnek hazırlarlar. Bir örnek kursiyerin dosyasında saklanır, diğer örnek ise
Ampute Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunda kalır. Ampute Futbol MHK,
formların ilgili Yönergelere uygunluğunu denetleyerek gerekli incelemeleri yaptıktan sonra,
Ampute Futbol Hakem Yetiştirme Kursunun açılmasına karar verir. Ampute Futbol
MHK’nun kursun açılmasına yönelik kararı sonrasında Kurs Eğitimcisinin adı, kursiyer listesi
ve kursun başlama tarihi ile saatleri ilan edilir.
F- Aday Hakemlik Ġçin Gerekli Belgeler
Ampute Futbol Aday Hakemi olabilme koşullarını taşıyan ve aşağıdaki belgeleri
zamanında tamamlayarak, Merkez Hakem Kuruluna teslim edenler, Ampute Futbol Hakem
Yetiştirme Kursuna katılmaya hak kazanırlar. Belgelerde eksiklikleri bulunanlar kursa
katılamazlar.
1)Eksiksiz doldurulmuş, imzalı Başvuru Formu,
2)Öğrenim belgesi veya öğrenci belgesinin aslı,
3)Nüfus cüzdan örneği,(TC Kimlik Numaralı)
4)6 adet vesikalık fotoğraf,
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5)Federasyon tarafından belirlenen Kurs Katılım Ücreti.
Diğer belgeler, kursu başarı ile tamamlayan adayların, saha denemeleri için müracaat
etmeleri sırasında tamamlanır.
Kurslarda uygulanacak eğitim, öğretim ve yöntemler
Madde 31.Ampute Futbol Hakem Yetiştirme Kurslarının öğretim programı, kurs yerinin
özellikleri ve kursiyer sayısı dikkate alınarak EPAK tarafından belirlenir. Kurs eğitimcisi,
EPAK Başkanının onayını almak koşuluyla kurs programında değişiklik yapabilir. Eğitim ve
öğretim, Ampute Futbol MHK-EPAK tarafından düzenlenmiş program esaslarına uygun
olarak yapılır. Kurslarda kullanılacak dokümanlar, EPAK’ta bulundurulur.
Teorik Dersler; Hafta içi günlerinde 3 saat/gün, hafta sonları ve tatil günlerinde ise 7
saat/günü geçemez. Kurslarda, %80 oranında devam zorunluluğu vardır.
Öğretim; Federasyon tarafından çevirisi yapılan “Uluslararası Ampute Futbol Oyun Kuralları”
Ampute Futbol MHK ve EPAK tarafından hazırlanmış görsel yayınlar ile yönerge esaslarına
göre yapılır.Ampute Futbol MHK ve EPAK tarafından onaylanmamış veya tavsiye edilmemiş
hiçbir doküman, kurslarda yardımcı unsur olarak kullanılamaz.
Madde 32. Kurslarda uygulanacak sinavlarin genel prensipleri
Adaylar, aşağıda belirtilen sıralama esasına göre sınava tabi tutulurlar. Atletik Teste
başarılı olamayanlar, Yazılı Sınava kabul edilmezler. Sınav sonuçlarına itirazlar, Aday
Hakemlikleri onaylananların açıklanmasını takip eden 5 gün içinde Federasyon’nun mevcut
banka hesabına gerekli ücreti yatırarak ve itirazı yapılan konuyu açıkça belirterek, EPAK
Başkanlığına yazılı olarak yapılır.
A- Sınav AĢamaları
Sınavlar, Hakem Yetiştirme Kursunun tamamlanması sonrasında, kursun verildiği
merkezde, aşağıdaki prensip ve de kriterlere göre 3 aşamalı olarak yapılır.
1- Atletik Testlerde BaĢarı Barajı;
Erkek
2000 metre............ 12 dakika
Bayan
1500 metre............ 12 dakika
Atletik testlerde önce adaylar, koşulara katılabileceklerine ilişkin sağlık denetiminden
geçirilirler. Sağlık ekibi Atletik Testler süresince test yapılan alanda hazır bulundurulur.
2- Mülakat;
Mülakat değerlendirmesi, Adayların Yaş-Tahsil-Kişilik-Fizik Yapısı göz önüne alınarak 100
puan üzerinden yapılır, 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı kabul edilirler.
3- Yazılı Sınav;
Atletik Testlerde ve Mülakatlarda başarılı olan Adayların katılacağı sınavdır. Bu
sınavdaki sorular; Uluslararası Ampute Futbol Oyun Kuralları ile yönergenin hakemleri
ilgilendiren konularından, test yöntemine göre, Ampute Futbol MHK-EPAK tarafından
hazırlanan çoktan seçmeli sorulardır (50 soru). Her soru 2 puan değerinde olup, 100 tam puan
üzerinden, 60 ve üzeri not alanlar başarılı kabul edilirler. Sınav süresi 50 dakikadır. Kopya
çekenler veya buna teşebbüs edenler başarısız olarak değerlendirilir.
B- Sınav Kurulu
Sınav Kurulu, Ampute Futbol MHK tarafından belirlenir.
Sınav Kurulu, Atletik test, Mülakat ve Yazılı Sınav sonuçları ile, diğer çizelge ve tüm
belgeleri tutanakla belirleyerek imzalı ve kapalı zarf içinde Ampute Futbol MHK’na APS
veya Kargo ile gönderir veya teslim eder.
Sınav Kurulunun göndermesi gereken zorunlu belgeler şunlardır;
1)Aday Kurs Devam ve Sınav Sonuç Çizelgesi,
2)Mülakat Formları,
3)Yazılı Sınav Soru ve Cevap Kağıtları,
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4)Sınav Kurulu Tutanakları,
5)Aday Bilgi Formları (Fotoğraflı).
C- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
EPAK Sınav Sonuç dokümanlarını, ilgili yönergeye uygunlukları yönünden inceler, varsa
yanlışlık ve eksiklerin düzeltilmesini sağladıktan sonra Ampute Futbol MHK’na gönderir.
Saha denemelerinin kural, prensip ve yöntemi
Madde 33. Ampute Futbol MHK tarafından aday hakemlikleri onaylananların saha
denemeleri, yine bu kurul tarafından yapılır. Adayların saha denemelerine tabi tutulacakları
süre en az 1 en çok 2 yıldır. Bu süre içinde BKH Hakemliği Unvanına teklif edilmeyenlerin
adaylıkları sona erer. Geçerli mazeretleri olanların durumları Ampute Futbol MHK tarafından
incelenir ve değerlendirilir.
Ampute Futbol MHK Bölge Sorumluları saha denemelerine tabi tutulan aday hakemlerin
yıllık performanslarının belirlenmesi amacıyla; antrenman, ders, seminer ve konferanslara
katılım durumları ile hakem ve yardımcı hakem olarak görev yaptıkları müsabakalara ait
çizelgelerini tutarak EPAK Başkanlığına gönderirler.
Saha Denemelerine Tabi Tutulacak Hakemlerden İstenilen Belgeler;
b-Tam teşekküllü hastanenin Dahiliye, Göz, Asabiye, Hariciye, Kulak Burun Boğaz
uzmanlarından “Hakemlik Yapabilir” onaylı Sağlık Kurulu Raporu,
b-Cumhuriyet Savcılığından “Adli Sicil Belgesi”
Aday hakemlerin klasman hakemliğine önerilmesi
Madde 34. Aday Hakemlerin, Klasman Hakemliğine önerilmelerinin temel kuralı, Yönerge
hükümlerine uyulmak kaydı ile adayın en az 3 Hakem ve/veya Yardımcı Hakemlik görevi
almasıdır.
Ampute Futbol MHK, adayların müsabaka raporlarının ve gözlemci raporlarının asıllarını,
BK Hakemliğine öneri listesi ekinde aşağıdaki dokümanlarla birlikte arşivler. Sağlık Kurulu
Raporu ,
a)Öğrenim Belgesi örneği,
b)Nüfus Cüzdanı Örneği ,
c)Adli Sicil Belgesi (6 aylık süreli),
d)6 Adet Renkli Fotoğraf,
e)Vize Bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu,
f)3 Adet Müsabaka Raporu ve Gözlemci raporları,
Yönergede düzenlenmeyen konular
Madde 35. Yönergede düzenlenmeyen konular hakkında karar vermeye, Federasyon
yetkilidir.
Yürürlük
Madde 36. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından hazırlanan Ampute
Futbol Hakem Yönergesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Federasyon internet
sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 37. Bu Yönerge hükümlerini, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı
yürütür.
Ek Madde

11

Ampute Futbol MHK üyeleri Ampute Futbol liginin 2009-2010 sezonunda kurulması
nedeniyle 2011-2012 sezonunun bitimine kadar Ampute Futbol Hakemliği yapabilirler.

AMPUTE FUTBOL MERKEZ HAKEM KURULU TEġKĠLATLANMA ġEMAS
BAġKAN
BAŞKAN
VEKİLİ

RAPORTÖR

HAAK

EPAK

ÜYE

EK
FĠZĠKSEL YETERLĠLĠK TEST YÖNTEMLERĠ
TEST 1
12

Test:
 4 x 50 m sürat koşusu, iki sürat koşusunun arasında en fazla 2 dakika dinlenme (başlangıç
noktasına yürürken),
 Testlerin tüm hakemler için aynı şartlarda gerçekleşmesi amacıyla test atletizm pistinde
yapılır.

Prosedür:


Hakemler yan yana dizilirler. İşaretle koşu başlar.

Zamanlama ekipmanı:


Düdük ve Kronometre

50 METRE SÜRAT KOġUSU (4 X 50 M.) BARAJ
DERECELERĠ

AKH,BKH

50 METRE
KOŞU SÜRESİ

DİNLENME
(BAŞLANGIÇ
NOKTASINA
DÖNÜŞ)

12 Sn.

120 Sn.

Diğer bilgiler:
 Eğer hakem koşu esnasında düşer ya da sendelerse, başka bir koşu hakkı verilir
(1 koşu = 1x 50 m.)
 Eğer bir hakem ya da yardımcı hakem 2 koşunun 1'inde başarısız olursa, testte başarısız
olarak kabul edilir.
 Sürat koşusunu (4x 50 m.) başarıyla tamamlayan hakemler 30 dk. Dinlendikten sonra
tekrarlı yüksek güçlülük koşularına (2 x100 m.) başlayacaklardır.

TEST 2
Ölçü:


Tekrarlı yüksek-güçlülük koşularını yapabilme kapasitesi
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Test:

Testlerin tüm hakemler için aynı şartlarda gerçekleşmesi amacıyla test atletizm
pistinde yapılır.
Prosedür:



Hakemler, en fazla 6 kişilik küçük gruplar halinde koşar
2 adet 100 Metre koşusundan herhangi birini zamanında tamamlayamayan

hakem testte başarısız olarak kabul edilir.

Zaman Ekipmanı:

Düdük ve Kronometre
100 METRE TEKRARLI YÜKSEK-GÜÇLÜLÜK
KOġUSU (2X 100 M.) BARAJ DERECELERĠ
100 METRE TEKRARLI DİNLENME (100 METRE)
YÜKSEK-GÜÇLÜLÜK
KOŞUSU
AKH,
90 Sn.
25 Sn.
BKH
Diğer bilgiler:

Fiziksel Yeterlilik Testleri; Ağustos, Ekim ve Mart aylarında olmak üzere yılda üç
kez yapılır. Testlerde başarısız olanlar ve mazeretleri nedeni ile katılmayanlar o testi takip
eden ay içersinde merkezi olarak yapılacak olan telafi testine alınırlar. Telafi testine de
mazeretleri nedeni ile katılamayanlar o testte başarısız sayılanlar bir sonraki teste kadar görev
alamazlar.
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