TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç:
Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde
uygulanacak usul ve esasları düzenler.
Kapsam:
Madde 2 – Bu talimat resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü.
Merkez Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları ve Hakem Gözlemcileri Kurulunun kuruluş,
görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin derecelerini, terfi ve cezalandırılmalarına dair
hükümlerikapsar.
Dayanak:
Madde 3 – Dayanak:
Madde 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek -9 ncu maddeleri ile 19/07/2012 tarihli 28358 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki
Yönetmelik ile Güreş Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar:
Madde 4 - Bu talimatta geçen;
Genel Müdür : Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük : Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye Güreş Federasyonunu,
İl Müdürü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,
İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
FILA : Uluslararası Güreş Federasyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Merkez Hakem Kurulu :
Hakem Kurulları :
Madde 5 - Hakem Kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu ve Hakem Gözlemcileri Kurulu,
illerde İl Hakem Kurulu, ilçelerde İlçe Hakem Kurulundan oluşur.
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Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu :
Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanının belirleyeceği 5 üyeden oluşur.
Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi :
Madde 7 - Merkez Hakem Kurulu Federasyonun çalışma süresince kurul ile ilgili tüm
faaliyetleri yerine getirir. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile görev süresi
kendiliğinden sona erer. Ancak yeni kurul seçilinceye kadar göreve devam eder.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi
a)Üyenin İstifa etmesi,
b) Federasyon Başkanının azli,
c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmama durumunda sona erer.
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar :
Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu üye adaylarında şu özellikler aranır
a) Uluslararası faal güreş hakemi olmak,
b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olmak
c) Faal güreşçi, faal antrenör veya faal kulüp idarecisi olmamak.
Merkez Hakem Kurulu, Başkan, Başkan Vekili, Sekreter ve Üyelerden oluşur.
Merkez Hakem Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreteri,
yapılan ilk kurul toplantısında oy çokluğu ile seçer. Başkanın istifa etmesi durumunda tekrar
seçim yapılır. Kurul kendi arasında bir başkan vekili ve bir sekreter seçer. Başkanının mazereti
dolayısı ile katılamadığı toplantılarda başkan vekili başkanlık yapar.
Sekreter karar defterini tutmak, toplantı gündemini belirlemek, hakem sicillerini tutmak ve
yazmakla sorumludur.
Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı :
Madde 9 - Federasyon Başkanı veya Kurul Başkanı Merkez Hakem Kurulunu ihtiyaç
duyduğunda toplantıya çağırabilir.
a) Merkez Hakem Kurulu ihtiyaç duyulması halinde toplanır.
b) MHK toplantılarına kurul başkanı başkanlık yapar. Ancak Merkez Hakem Kurul
toplantısına Federasyon Başkanı ihtiyaç duyduğu durumlarda MHK’ na başkanlık yapar.
c) Merkez Hakem Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.
d) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde başkanın
oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
e) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
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Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri :
Madde 10- Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
a) FILA'nın hakemlik kuralları ile ilgili olarak yaptığı her türlü değişiklik, yorum ve yayınlarını
en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak ve uygulamak.
b) İllerden gelecek kurs tekliflerini incelemek ve uygun bulunacak yerlerde kurs açmak, bu
konuda gerektiğinde Spor Eğitim Daire Başkanlığı ile işbirliği yapmak.
c) FILA'nın düzenleyeceği seminerlere katılacak olan hakemleri belirlemek ve Güreş
Federasyonu Başkanının onayına sunmak.
d) Hakemlik kursunu müteakip sınavını kazanarak aday hakem olmaya hak kazananları
belirleyerek, lisanslarının verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak.
e) Hakemlerin terfi sınavlarını yapmak, başarılı olanların Federasyon Başkanının onayını
müteakip terfi işlemlerini yapmak.
f) Milli Hakemlerden gerekli şartları yerine getirenleri; Uluslararası hakemlik için Federasyon
Başkanının onayı ile, FILA’ ya teklif ederek terfi sınavına göndermek.
g) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve cevaplandırmak.
h) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri baş hakemler aracılığıyla denetlemek ve
müsabakalarda tutulan raporlara göre değerlendirme yapmak.
ı) Hakemleri yönettikleri müsabakalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak eğitmek.
i) Hakemlerin yurtiçi müsabakalarda Federasyon tarafından, uluslararası müsabakalarda FILA
tarafından belirlenen kıyafetlerle müsabaka yönetmelerini sağlamak.
j) Federasyonun, yurt içinde tertiplediği şampiyonalarla, Uluslararası Turnuva ve
Şampiyonalarda görev yapacak hakemlerini tayin etmek.
k) Hakem Talimatının disiplin ile ilgili bölümüne göre suç sayılan davranışlarda bulunan
hakemler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak, idari tedbirleri almak ve gerektiğinde ceza
kuruluna sevk edilmek üzere federasyon başkanına öneride bulunmak.
l) Hakemlerin dosyalarını bilgi fişlerini ve sicillerini tutmak, hakem bilgi formunu hazırlamak.
m) Gelişim seminerleri düzenlemek.
n) Her yılın sonunda düzenlenen uluslararası hakem listesini Federasyon Başkanının onayını
müteakip FILA'ya bildirmek.
Merkez Hakem Kurulunun İl ve İlçe Hakem Kurulları Üzerindeki Yetkisi :
Madde 11 - Merkez Hakem Kurulunun il ve İlçe Hakem Kurulunun üzerindeki yetkileri
aşağıda gösterilmiştir.
a) İl ve İlçe Hakem Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve karara
bağlamak.
b) İl ve İlçe Hakem Kurullarını denetlemek.
c) Gerek gördüğü durumlarda İl ve İlçe Hakem Kurullarının görevlerinin sona ermesi için
Federasyon Başkanlığına teklifte bulunmak.
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Hakem Lisansının İptali :
Madde 12 - Hakem lisanslarının disiplin suçu dışında aşağıdaki hallerde Merkez Hakem
Kurulunca iptali sağlanır. ( Disiplin suçu ile ilgili lisans iptalleri disiplin ile ilgili hükümler
kısmında belirtilmiştir )
a) Hakemin İstifa etmesi.
b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetme.
c) Bir takvim yılı içinde üç defa özürsüz olarak hakemlik görevine gelmemek.
e) Hakemlik yaş ve yıl sınırlarını aşmak
İptal Edilen Lisanslara İtiraz Süresi :
Madde 13 - Herhangi bir nedenle iptal edilen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine
tebliğinden itibaren yazılı olmak şartıyla on gündür. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul
edilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İI ve İlçe Hakem Kurulları :
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Kuruluşu :
Madde 14 - Lisanslı faal hakem sayısı (aday hakemler dahil), en az 10 olan il ve ilçelerde
Hakem Kurulları kurulması zorunludur. Hakem Kurulu olmayan yerlerde bu hizmetler Güreş
Federasyonu İl temsilciliğince yürütülür.
İI ve ilçe Hakem Kurullarının Seçimi :
Madde 15. İl ve ilçe Hakem Kurulu, il ve ilçede mevcut lisanslı faal hakemlerin (aday
hakemler dahil) oy çokluğu ile seçilir. ( 50 yaşını dolduran ve İl Hakem Kurulu kararıyla sadece
ilinde hakemlik yapan Milli Hakemler İl ve İlçe Hakem Kurullarında görev alamazlar ancak oy
kullanabilirler. ) İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, iki hafta sonra yapılacak seçime
katılacakların oylarıyla seçim yapılır ve sonuçlar bir hafta içinde Merkez Hakem Kuruluna
bildirilir. Kurul, beş üyeden oluşur. En kıdemli üye kurul başkanı olur. Kurul üyeleri kendi
aralarından bir sekreter seçer.
İl ve ilçe Hakem Kurullarının Çalışma Usulleri :
Madde 16 – Güreş Federasyonu İl Güreş Temsilcisi veya Kurul Başkanı İl ve İlçe Hakem
Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir.
a) Başkanın katılmadığı toplantılara en kıdemli üye başkanlık yapar.
b) İI ve İlçe Hakem Kurulu çoğunlukla toplanır.
c) Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın
oyunun bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
d) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
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İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler :
Madde 17 - İl ve İlçe Hakem Kurulu üyelerinde bu Talimatın 27 inci maddesinde ("c" bendi
hariç) yer alan hakem olacaklarda aranacak niteliklerden başka,
a) İl Hakem kategorisinde en az iki yıl hakemlik yapmış olmak,
b) Yukarıdaki şarta haiz yeterli sayıda faal hakem yoksa en az Milli Hakem kategorisinde
görev yaptıktan sonra hakemliği bırakmış olup sıhhi ve fiziki bakımdan bu görevi yapmada
engel hali bulunmamak şartları aranır.

İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev Süresi :
Madde 18 – İl ve İlçe Hakem Kurullarının görev süresi iki yıldır. Güreş Federasyonu İl Güreş
Temsilcisi, gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeyi
Güreş Federasyonu Başkanlığına teklif edebilir. Bu gibi durumlarda teklif Federasyon
Başkanlığınca incelenerek karara bağlanır. Değişiklik uygun görülürse, yeni üyeler seçimle
belirlenir.
İl ve İlçe Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri :
Madde 19- İI ve ilçe hakem Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Federasyon Başkanlığına hakem kursu açılması için teklifte bulunmak.
b) Merkez Hakem Kurulunca verilecek hakemlerle ilgili tüm görevleri yapmak.
c) Mevcut hakemlerin sicillerini tutmak, terfi edecek niteliklere haiz hakemlerin terfileri için
Merkez Hakem Kuruluna teklifte bulunmak.
d) Gelişim seminerleri tertip etmek, hakemleri müsabakalara hazırlamak üzere yazılı ve
uygulamalı çalışmalar düzenlemek.
e) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek ve itiraz halinde
bunları kesin karara bağlamak üzere Merkez Hakem Kuruluna göndermek.
f) Talimattaki disiplin hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri müsabaka yönetmekten
yasaklamak ve gerektiğinde lisanslarının iptali için nedenleri ile birlikte durumu Merkez
Hakem Kuruluna bildirmek.
g) Aşağıda yazılı müsabakaların hakemlerini tayin etmek:

1 - İI ve ilçede tertip edilen özel ve resmi bütün müsabakalar.
2 - İl ve ilçede başka illerin kulüpleri ile yapılacak özel müsabakalar.
3 - Federasyon tarafından yetki verilen müsabakalar.

İl ve İlçe Hakem Kurul Üyeliğinin Son Bulması :
Madde 20 - İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevlerinden
ayrılmış olurlar.
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a) Üyenin istifası
b) Kurulun görev süresinin bitmesi.
c) Üyenin özürsüz üst üste üç defa toplantıya gelmemesi.
d) Üyelik niteliklerinden birinin kaybedilmesi.
e) Güreş İl Temsilcisinin teklifi ve Federasyonun onayı.
İl ve İlçe Hakem Kurulu Toplantıları
Madde 21 – İl ve İlçe Hakem Kurulları İl Güreş Temsilcisinin veya Kurul Başkanının daveti
üzerine toplanır.
İl ve İlçe hakem Kurulunun Görev Yasağı
Madde 22 – İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri Güreş Kulüplerinin Başkanı, Yönetim Kurulu
Üyesi, İdarecisi, Antrenörü veya Faal Güreşçisi olamazlar. Güreş kulüplerinde ( müessese
kulüpleri dahil ) bilfiil antrenörlük veya faal güreş yapanlara hakemlik görevi verilmez.
Antrenörlük görevlerinden ayrıldıkları ve faal güreşi bıraktıkları taktirde hakemliklerine
devam edebilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar
Hakemlerin Müsabaka Öncesindeki Görevleri
Madde 23 – Hakemlerin müsabaka öncesindeki görevleri;
a) Müsabakaların tartısını yapmak
b) Müsabaka öncesi ve süresince kurallarla ve kuralların uygulanmasında düşülen
tereddütlerle ilgili yapılan konsültasyon toplantılarına katılmak.
c) Salonda müsabakaların kurallara uygun yönetimi için gerekli düzenlemelerin yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek. Aksayan hususlar varsa giderilmesini sağlamak.
Hakemlerin Müsabaka Sırasında Görevleri
Madde 24 – Hakemlerin müsabakalardaki görevleri;
a) Güreşçilerin kıyafetlerinin FILA kurallarına ve müsabaka talimatlarına uygun olup
olmadığını kontrol etmek.
b) Müsabakaları FILA kurallarına uygun olarak yönetmek.
c) Güreşçilerin ve antrenörlerin FILA kurallarına, müsabaka talimatına ve spor ahlakına uygun
olmayan fiillerini rapor ederek gerekli uygulamanın yapılmasını sağlamak.
Hakemlerin Müsabaka Sonrası Görevleri
Madde 25 – Hakemlerin müsabakalar sonundaki görevleri ;
a) Sonuçları anons etmek.
b) Hakem listelerini kontrol etmek.
c) Sonuçlar doğru olarak işleyip nihai neticeleri tam olarak alarak ferdi sıralama ve takım
tasniflerini yaparak ilan etmek.
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Hakemlerin Müsabaka Yönetimi İle İlgili Esaslar
Madde 26 – Hakemlerin müsabaka esnasında yapması gereken görevler;
a)
b)
c)
d)

Tam bir disiplin, bilinçlilik ve tarafsızlıkla hareket etmek.
Her türlü durumda FILA kurallarına ve müsabaka talimatlarına uymak.
Baş hakemin verdiği görevleri yapmak.
Hakemlerin verdiği kararlar; FILA kuralları çerçevesinde sadece müsabaka esnasındaki
konsültasyonda veya protesto söz konusu ise bu maksatla kurulacak komisyonda
tartışmak. Bunun dışında kendi aralarında veya başka kişilerle verilmiş kararlar hakkında
tartışma yapamamak.
e) Müsabakalar sonuçlanıncaya kadar müsabaka mahallini terk etmemek.

Hakem Olabilme Şartları
Madde 27 – Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. ( Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan
şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşmiş olanlar için ilköğretim okulu mezunu
olmak yeterlidir. )
c) 18 yaşından küçük, 34 yaşından büyük olmamak ( Ay-Gün hesaplanmaz ). Yaş tashihi
kabul edilmez.
d) Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak.
e) Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak.
f) Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti
cezası almamış olmak.
g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile
hükümlü bulunmamak.
h) Güreş yapmış olmak. (Bu durum; en az 1 yıllık vizeli lisans ,il müdürlüklerinden alınacak
ve lisans tescil fişi yerine geçecek yazı, üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümü
mezunlarından güreş uzmanlık belgesi veya güreş dersi aldığını belirten not dökümü ile
belgelenir. ) Bu şart cetvel hakemi olmak isteyen adaylarda aranmaz.

Madde 28 - Hakemlerin Değerlendirmesi
Milli Hakemlerin Değerlendirilmesi
Milli hakemler her yıl görev yaptıkları müsabakalar sırasında baş hakemler
tarafından değerlendirilirler.
- Bu değerlendirme 1 – 5 puan arasında olur ve yıl boyunca aldığı notların ortalaması
o hakemin “ Performans Notu “ olarak belirlenir.
- Ayrıca yıl sonunda ( Aralık ) bir merkezde “ Seviye Tespit Sınavı “ yapılır. Bu sınav
yazılı / sözlü ( video sınavı ) sınav şekline olabilir.
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Yıl Sonu Başarı Notu (YSB) :
- Yıl Sonu Başarı ( YSB ) Notu, hakemlerin Performans Notunun % 30 ‘ ile Seviye
Tespit Sınavının % 70 ‘ inin toplamından oluşur.
- Bir hakemin Yıl Sonu Başarı Notu 100 üzerinden 70 ‘ in altında olursa o hakem
başarısız olarak kabul edilir ve o sezon deplasman görevi yapamaz.
- Yıl sonu Performans Notu 5 üzerinden 2.5 ‘ in altında olan hakemler Seviye Tespit
sınavına çağırılmaz ve YBS notu hesaplanmadan direk başarısız sayılır , o sezon
deplasman görevi alamaz,
- Seviye Tespit Sınavı notu 100 üzerinden 50 ve altı olanların YBS notu
hesaplanmadan direk başarısız sayılırlar , o sezon deplasman görevi alamaz,
Yıl Sonu Başarı (YSB) Notunun Hesaplanması :
Performans Notu : 3.0 ----- % 30 = 18
Seviye Tespit Sınavı : 80 ----- % 70 = 56
Yıl Sonu Başarı Notu = 74 Başarılı
- Bir Milli Hakemin Tip I sınava ( Uluslararası hakemliğe terfi ) teklif edilebilmesi için
YSB notu 80 ve üzerinde olmak zorundadır.
- Tip I sınavına gitmek için gerekli kriterleri sağlayan hakemler sezon başından
itibaren MHK tarafından önemli müsabakalarda izlenir ve o müsabakalardaki
performansları da dikkate alınarak terfi sınavına gitmeye hak kazanan hakemler
belirlenir.
Uluslararası Hakemlerin Değerlendirilmesi
- Uluslararası Hakemler yıl içerisinde görev yaptıkları müsabakalar sırasında baş
hakemler tarafından değerlendirilir.
- Yıl boyunca aldıkları Performans notlarının ortalaması hakemlerin bir sonra ki yıl
içinde alacakları yurt içi, yurt dışı görevleri, terfi sınavına gidip gidemeyeceklerini, baş
hakemlik veya minder amirliği yapıp yapamayacaklarını belirleyecektir.
Hakemlerin Performans Notları :
I. Kategori - 10 – 6 arası
II. Kategori - 8 – 4 arası
III. Kategori - 6 – 2 arası

( 7 ve aşağısı Başarısız )
( 5 ve aşağısı Başarısız )
( 3 ve aşağısı Başarısız )

- Bir hakem bir müsabaka sonunda performans notu olarak kendi kategorisinin
başarısız olarak belirlenen notunu alırsa, o hakemin bir sonraki müsabakadaki görevi
iptal edilir. ( 1 hafta dinlendirilir )
- Baş Hakemler değerlendirmelerinde başarısız notu verdikleri hakeme neden o notu
verdiklerini MHK ‘ na verecekleri raporda açıklamak zorundadırlar.
- Yıl sonunda Performans notu ortalaması başarısız olan hakemler ;
- Bir sonra ki sene yurt dışı göreve gönderilmezler
- Terfi sınavına giremezler
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- I. Kategori hakemlere baş hakemlik ve minder amirliği verilmez
- I. Kategori hakemlerin baş hakemlik görevi yapabilmeleri için yıl sonu
Performans notları 8.5 ve üzerinde olmalıdır.
Terfiye Gönderilecek Uluslararası Hakemlerin Yıl Sonu Performans Notları :
Tip 2 Sınav ( III. Kategoriden II. Kategoriye terfi ) - 5.5 ve üzeri
Tip 3 Sınav ( II. Kategoriden I. Kategoriye terfi ) - 7.0 ve üzeri
Tip 4 Sınav ( Olimpik Kategoriye terfi )
- 8.5 ve üzeri
- Terfi sınavına gidebilmek için gerekli olan kriterleri gerçekleştiren hakem sayısı,
sınava gönderilecek sayıdan fazla veya aralarında bir eşitlik söz konusu ise sınava gidecek
aday veya adayların belirlenmesinde MHK' nin kanaati dikkate alınır.
- Performans notlarının yanı sıra terfiye gidecek hakemlerin değerlendirilmesinde
terfi yılında ki performansları da dikkate alınır. Örneğin performans notlarına göre ve MHK ‘
nin kanaatine göre terfiye gitmesi planlanan bir hakem o yıl içinde ki müsabakalarda ciddi
hata yaptığı taktirde bu hatalarda değerlendirmeye alınmak üzere hakemin durumu tekrar
gözden geçirilebilir.
- III. Kategoriye terfi eden hakem terfi ettiği kategoride en az bir yıl görev yaptıktan
sonra performansının iyi olması halinde II. kategoriye terfi etmek için sınava girebilir.
Hakemlerin Ödüllendirme
Yıl sonu performansına göre başarılı olan hakemler;
- I. Kategori hakemlerin ilk üç hakemi,
- II. Kategori hakemlerin ilk iki hakemi,
- III. Kategori hakemlerin birinci hakemi,
- Milli Hakemlerin ilk üç hakemi,
Bir sonraki yılın bütün Türkiye Şampiyonalarında ( performanslarının iyi olması şartı ile)
görevlendirilir. Ayrıca Uluslararası hakemlerin her kategori için birincisi ödül olarak bir tane
uluslararası turnuvaya gönderilir. Bu hakemlerin diğer terfi veya normal turnuva hakları saklı
kalır.
Hakem Değerlendirmelerinde Baş Hakemlerin Görevleri
Baş Hakemin değerlendirme raporunda dikkate alması gereken hususlar ;
- Müsabakalar sırasında görev yapan bütün hakemleri gözlemlemek.
- Hakemlerin yaptıkları hataları özel ve genel hatalar olarak not etmek ve değerlendirme
toplantılarında gerekirse hakemle özel olarak görüşerek hatasını söylemek. Gerek
gördüğünde rapor tutmak.
- Hakemleri performanslarının yanı sıra genel hal ve hareketler, disiplin, düzen, kılık kıyafet,
arkadaşları ile, sporcularla, antrenörlerle, idarecilerle ve seyircilerle ilişkileri, kural bilgisi
yönünden değerlendirmek.
- Özellikle “ Başarısız “ performans notu verdikleri hakemler için gerekçe yazmak .
- Raporlarını müsabakadan sonra en geç 2 gün içinde MHK ‘ na iletmek. Özellikle
“Başarısız” performans notu verdikleri hakemlerin raporlarını veya çok acil rapor edilmesi
gereken durumları mail veya faks ile iletmek. (gerektiği durumlarda bir sonraki haftanın
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görevlerinde gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için). Raporlarını geciktiren hakeme veya
düzgün rapor yazmayan , eksik rapor yazan baş hakeme bir süre baş hakemlik verilmez.
- Performans değerlendirmesi hakemin genel durumuna göre değil o müsabakadaki
performans durumuna göre yapılmalıdır. ( Bir hakem genel olarak çok iyi olabilir ancak o
müsabakada kötü ise o an ki performansına göre notu verilmelidir )
- Performans notları tutarlı ve objektif olmalı, kişisel ilişkiler notlara yansıtılmamalıdır. Böyle
bir durumu tespit edilen baş hakeme, baş hakemlik görevi verilmez,
- Verdikleri yanlış kararla bir maçın sonucunu etkileyecek hakem veya hakem grubunun
performans notu “ Başarısız” olarak verilmelidir ve diğer disiplin kuralları uygulanmalıdır.
- Minder amirlerinin değerlendirilmelerine hassasiyet gösterilmelidir. Müsabakaya
hakimiyetleri, katkıları ve kuralları uygulama şekilleri özellikle değerlendirilmelidir. Yetersiz
minder amirleri rapor edilmelidir.
- Hakem görevlendirilmelerinde Performans notları, MHK’ nin kanaat ve görüşleri ile birlikte
en önemli kriterdir.
- Uluslararası hakemlerin yurt dışı görev sıralamalarında da performans notları en önemli
kriter olarak kullanılır.
- I. Kategori hakemleri sadece MHK üyesi ve Olimpik Kategori baş hakemler değerlendirir.
- I. Kategori hakemler II. ve III. Kategori hakemler ile Milli hakemleri değerlendirirler.
- Değerlendirmede azami objektifliği sağlamak amacı ile aynı bölge illerinin hakemlerinin
görev yaptığı müsabakanın baş hakemi farklı bölge ve ilden atanır.
Madde 29 – Güreş hakemlerinin kademeleri aşağıdaki şekildedir.
a)
b)
c)
d)

Aday hakem
İl ( Bölge ) Hakemi
Milli Hakem
Uluslararası hakem
1) Üçüncü kategori uluslararası hakem
2) İkinci kategori uluslararası hakem
3) Birinci kategori uluslararası hakem
4) Olimpik kategori uluslararası hakem

a ) Aday Hakem
1 ) Aday Hakem kursları her yıl 1 Ocak – 31 Haziran tarihleri arasında açılır.
2 ) Aday hakem kursları kriterlere uygun ve yeterli sayıda ( minimum 10 ) aday başvurusuyla
ve il müdürlüklerinin talebi üzerine Merkez Hakem Kurulu tarafından görevlendirilen 1 kurs
hocası tarafından yapılır ve 4 gün sürer. Kurs hocasının 24 saatlik ders ücreti ile yolluk,
yevmiyeleri ve ulaşım ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir.
3 ) Aday hakem kursuna katılmak ve kursun tamamını takip etmek zorunludur. ( Adayın kurs
hocası tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olduğu taktirde 4 ders saati devamsızlık
hakkı vardır )
4 ) Kurs sonunda yapılacak yazılı sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan almak
zorunludur,
5 ) Aday hakem oluş tarihinden en geç 3 yıl sonra (Ay Gün hesaplanmaz) il hakemliğine terfi
edemeyenlerin lisansları iptal edilir. Bu kural 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hakem olanlar
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için geçerlidir. (Örnek: 2013 yılı içinde kursa katılarak aday hakem lisansı alan bir hakem
2016 yılı sonuna kadar il hakemliğine terfi edemez ise 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren lisansı
geçersizdir ve iptal edilir.)
b-) İl Hakemi olmak için
1) En az bir yıl aday hakemlik yapmak.
2) İl ve ilçe hakem kurulu tarafından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.
3) İlgili il ve ilçenin kendi tertipleyeceği bir müsabakada Merkez Hakem Kurulunun
görevlendireceği baş hakem tarafından uygulamalı sınava tabi tutularak bu sınavdan 100
üzerinden en az 70 almak. (Sınavı yapan baş hakemin seans, yolluk yevmiyeleri ve ulaşım
ücretleri il müdürlükleri tarafından ödenir.)
4) 35 yasından büyük olmamak .
5) 40 yaşını geçip milli hakemliğe terfi edememiş il hakemlerinin hakemlikleri sona erer. Yaş
tashihi kabul edilmez
c-) Milli hakem olmak için
1) En az iki yıl il hakemliği yapmak
2) İl ve İlçe hakem Kurulu taralından başarılı bulunarak terfi için teklif edilmek.
3) Terfi için teklif edildiği tarihte 37 yasından büyük olmamak. Bir il hakemi yaş kriterine
uyduğu
sürece
terfi
için
en
fazla
üç
kez
teklif
edilebilir.
4) Yaş sınırını geçmemek. Milli hakemler için yaş sınırı 50 dir. 50 yaşın hesaplanmasında aygün aranmaz. ( 50 yaşını geçen Milli Hakemler illerinin ihtiyacı olması durumunda İl Hakem
Kurulunun kararı ile hakemlikleri her seferinde bir yıl olmak üzere beş kez uzatılarak
illerinde Milli Hakem olarak görev yapabilirler.)
5) Milli hakemler, her yılın sonunda federasyonun belirleyeceği bir merkezde seminer ve
sınava tabi tutulurlar. Sınavda yıl sonu başarı notunun % 30 ‘ u ile yazılı sınavda aldığı notun
% 70 ‘ inin toplamında en az 70 alanlar başarılı say ılırlar. Cetvel hakemliği yapacak olanlar
cetvel sınava tabi tutulurlar. Herhangi bir sebepten dolayı sınava giremeyenlere Haziran
ayında bir sınav hakkı verilir ve bu sınavda başarılı olanlara diğer hakemlerle birlikte yılın
kalan altı ayında görev verilir. Sınavda başarılı olamayanlar ve sınava girmeyenlere müteakip
yıl içinde Federasyonun tertip edeceği müsabakalarda görev verilmez sadece kendi il ve
ilçelerinde müsabaka yönetebilirler. Sınav soruları Merkez Hakem Kurulu tarafından
hazırlanır. Üç yıl üst üste başarısız olanlar il hakemliği için yaşları müsait olduğu taktirde, il
hakemliğine düşürülürler, il hakemliği sınırının üzerinde yaşı olanların ise hakemlikleri sona
erer. Yaşları müsait olanların takdirde tekrar milli hakemliğe terfi hakları saklı tutulur. (Sınava
girmeyenler girip başarısız olmuş addedilir.) Herhangi bir sebepten dolayı ( Hakemliğin
dondurulması veya son yılın seviye tespit sınavında başarılı olamayarak bir yıl görev
alamayanlar ) bir önceki yıl hakemlik yapamayanların yıl sonu başarı notu dikkate alınmadan
sadece yazılı sınavdan 100 üzerinden 70 almaları başarılı sayılmaları için yeterlidir. Bu
hakemlerin kriterleri tutsa dahi bir önceki yıl hakemlik yapmadıkları (gözlemlenmedikleri) için
o yıl uluslararası hakemliğe terfi için teklif edilemezler.
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d) Uluslararası hakem olmak için;
1) En az üç yıl milli hakemlik yapmak, ( Bu süreçte hakemliğini donduranlarla, Yıl Sonu Başarı
notunun düşüklüğünden dolayı Federasyonun tertip ettiği müsabakalarda hakemlik
yapmayanların, hakemlik yapmadıkları yıllar bu süreye dahil edilmez.)
2) Yüksekokul mezunu olmak. (Olimpiyat, Dünya, Avrupa, Akdeniz ve Balkan
şampiyonalarında Türk Milli Takımında güreşenler için yüksekokul mezunu olma şartı
aranmaz Lise mezunu olmak yeterlidir.)
3) FILA tarafından geçerli sayılan Fransızca ve İngilizce'den birini en az konuşabilir düzeyde
bilmek. (Gerekli şartları haiz olan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından bir önceki yıl içindeki
performansına göre yazılı ve tatbiki uygulamada başarılı olduğu kabul edilen adayın
uluslararası hakemliğe teklif edilebilmesi için Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya
Üniversite Dil Sınavından (ÜDS) en az 35 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem
Kuruluna ibraz etmesi zorunludur. Belgelerin resmi geçerlilik süreleri sınırsızdır. (Hali hazırda
yukarıdaki not barajlarına uyan dil belgesine sahip hakemlerin belgeleri geçerliliğini
koruyacaktır. 35 ‘ in altında notu olan hakemler tekrar dil sınavına girip en az 35 puan almak
zorundadırlar.) Bu maddenin (d) bendinin 2 no’lu alt bendinde belirtilen milli takımda
güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem
sınavına girmeye hak kazanan milli hakemlerden devlet memuru olmayanları ve iki yıllık
yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına
giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren
üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve
ÜDS seviyesinde yapılır.) Büyükler kategorisinde Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa
Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerde dil şartı aranmaz.
4) Terfi teklif tarihinde FILA yaş standardı içinde bulunmak, Uluslararası hakem olabilme yaş
standardı maksimum 40"tır. 40 yaşından büyük olanlar Uluslararası Hakemlik için teklif
edilemez 40 yaşın hesaplanmasında ay gün aranmaz. FILA yaş standardı değiştiği taktirde bu
maddelerin yaş standardı da değişir.Yaş tashihi kabul edilmez. Büyükler kategorisinde
5) Milli Hakemlikte başarılı olduğu. Merkez Hakem Kurulunca belirlenerek, Yıl Sonu Başarı
Puanının
100
puan
üzerinden
en
az
80
puan
olması.
6) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standartları içinde bulunmak, (1993 yılı itibariyle FILA yaş
sınırı 60’dır. 60 yaşın üstünde olanların hakemlikleri sona erer. 60 yaşın hesaplanmasında aygün dikkate alınmaz. FILA yaş standardı değiştiği takdirde bu maddedeki yaş standardı da
değişir.)
7) Milli hakemler uluslararası hakemlik için en çok iki kez teklif edilirler.
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Uluslararası Olimpik Kategori Hakem
1) Hakemlik süresi içinde FILA yaş standardı içinde bulunmak. Yaş tashihi kabul edilmez.
2) FILA tarafından hakem hocası (instructor) statüsüne atanan Olimpik Kategori hakemler
ülkesinde de faal olmaları kaydıyla yaş sınırlamasına tabi değildir.
Uluslararası hakemlerin terfi sınavları;
1) Uluslararası hakem 3 üncü kategoriden 2 nci kategoriye, 2 nci kategoriden 1 inci
kategoriye terfi için en fazla üçer kez teklif edilirler. Bu süreler içinde başarılı olamayan bir
daha teklif edilemez. 1 inci kategoriye terfi sınavı için yaş sınırı 50’ dir.
2) Uluslararası hakemlerden kategorisi FILA tarafından bir derece aşağı düşürülenler
bulunduğu kategoride terfi sınavına girecekleri kategorinin kriterlerini tamamlamak kaydıyla
en çok iki kez terfi sınavına teklif edilirler.
3) Mevcut 1’inci kategori uluslararası hakemler arasından en az lise mezunu olup, Merkez
Hakem Kurulu tarafından başarılı görülenler , Olimpik kategori hakemliğe terfi sınavına teklif
edilirler. Bu hakemler Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) veya Üniversite Dil Sınavından
(ÜDS) en az 40 puan aldığını gösteren belgeyi Merkez Hakem Kuruluna ibraz etmek
zorundadırlar. (Bu maddenin (d) bendinin (2) nolu alt bendinde belirtilen milli takımda
güreşmiş olmasından dolayı yüksekokul mezunu olma şartı aranmadan uluslararası hakem
olan ve Olimpik Kategoriye terfi sınavına girmeye hak kazanan uluslararası hakemlerden
devlet memuru olmayanlar ve iki yıllık yüksekokul mezunu olup devlet memuru olmayanlar
mevzuat gereği KPDS ve ÜDS sınavına giremeyeceklerinden bu hakemlerin dil sınavı
Federasyonun belirleyeceği dil eğitimi veren üniversite, lisan okulu ve benzeri resmi kurum
tarafından (özel dershaneler hariç) KPDS ve ÜDS seviyesinde yapılır.) Alınan her türlü dil
yeterlilik belgelerinin geçerlilik süreleri sınırsızdır. (Hali hazırda yukarıdaki not barajlarına
uyan dil belgesi olan hakemlerin belgeleri geçerliliğini koruyacaktır. 40 ‘ ın altında notu olan
hakemler tekrar dil sınavına girip en az 40 puan almak zorundadırlar.) Olimpik kategoriye
terfi için yaş sınırı yoktur. Büyükler kategorisinde Olimpiyat Oyunlarında, Dünya ve Avrupa
Şampiyonalarında ilk üç dereceye girenlerde dil şartı aranmaz.
Hakemleri Sigortalanması :
Madde 30 - Hakemlerin sigortalanması Genel Müdürlüğün tespit edeceği esaslara göre
yürütülür.
Yurtdışında Görev Yapan Hakemlerin Görevlendirilmesi ile İlgili Esaslar
Madde 31 - Yabancı ülke federasyonlarından hakemlik lisansı olanların Türkiye'de hakemlik
yapma talepleri Federasyon Başkanlığınca uygun görülenler, aşağıdaki şartlar ve kategoriler
içinde hakemlik yapabilirler.
a) Uluslararası Hakemler FILA tarafından belirlenen kategoride.
b) Uluslararası Hakem olmayanlar Merkez Hakem Kurulunun belirleyeceği kategoride.
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Hakem Lisanslarının Verilmesi :
Madde 32 - Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere Merkez Hakem Kurulunun
kararı ile hakemlik lisansı verilir. Kursa giren bütün adaylara kurs öğretmeni tarafından.Ek-l
deki form doldurularak Federasyona teslim edilir.
Hakemlerin Ataması ve Görev Yerleri:
Madde 33 - Tüm müsabakalar lisanslı güreş hakemleri tarafından yönetilir.
a) Federasyon tarafından Türkiye'nin her il ve ilçesinde düzenlenecek müsabakaların baş
hakemleri İle müsabakaları yönetecek diğer hakemler Merkez Hakem Kurulunca belirlenir.
b) il ve ilçelerin düzenleyecekleri özel ve resmi müsabakaları baş hakemleri ile müsabakaları
yönetecek diğer hakemler il ve ilce Hakem Kurullarınca belirlenir.
c) Hakem tazminatları özel ve resmi müsabakalar için Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar
paralelinde ödenir.
d) Müsabaka baş hakeminin gerek gördüğü durumlarda görevli hakemlerden yetersiz
görülenler görevden alınabilir. Görevden alınan hakemlerin tazminatları müsabaka
yönettikleri seans miktarı dikkate alınarak baş hakem tarafından belirlenir.
e) Müsabaka baş hakemi gerekli gördüğü durumlarda müsabakanın yapıldığı İl ve ilçenin
lisanslı
hakemlerinden
takviye
alabilir
(6
hakemi
geçmemek
şartıyla)
f) Müsabakalarda görev yapacak hakem sayısına müsabakanın türü önemi ve katılan güreşçi
sayısı dikkate alınarak Hakem Kurulları tarafından karar verilir.

Yurtdışındaki Hakemlerin Bulundukları Ülkede Görev Kabul Edebilmesi :
Madde 34 - Yurtdışındaki hakemler federasyonlardan izin almak kaydıyla bulundukları ülkede
görev yapabilirler.
Raporlara Dayanılarak Hakemler Hakkında Alınacak Kararlar :
Madde 35 - Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez
Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları ve Federasyon Disiplin Kurulu yetkilidir. Ayrıca 12
inci madde hükümleri uygulanır.
Hakemlik Görevine Ara Verilmesi:
Madde 36 - Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler İl ve İlçe
Hakem Kurullarına yazılı olarak başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise doktor raporunu
başvurularına eklerler. İl ve İlçe Hakem Kurulu ilgili hakem için görüşünü Merkez Hakem
Kuruluna iletir. Merkez Hakem Kurulu özürleri kabul edilenlerin dışında hakemliğe bir
seneden fazla ara verenlerin lisanslarını iptal eder. Özürsüz ara verenler tekrar göreve
dönmek isterlerse şartları tuttuğu takdirde aday hakem kursuna katılmaları ve başarılı
olmaları ile yaş standardı içinde olmaları şartı aranır. Hakemliğe ara verme kuralı aday
hakemler için geçerli değildir. Uluslararası 1 nci ve 2 nci kategori hakemler için FILA kuralı
uygulanır. Uluslararası 3 ncü kategori hakemler ; en fazla üç yıl (sürekli veya aralıklı)
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hakemliklerini dondurabilirler. Bu hakemler, hakemliklerini dondurdukları her yıl için FILA pul
parasını kendileri öderler.
Milli Hakemliğin Dondurulması : Faal milli hakemler MHK tarafından geçerli sayılabilecek
çeşitli nedenlerden dolayı her biri 1 yıl olmak kaydıyla en fazla üç kez hakemliklerini
dondurabilirler ( sürekli veya aralıklı ). Bu süre içinde bütün özlük hakları saklı kalır ancak
kendi illeri de dahil olmak üzere hakemlik yapamazlar. Yeni milli olan bir hakem milli
olduktan sonraki ilk iki yıl hakemliğini donduramaz. Hakemliğini dondurmak isteyenler her yıl
yapılan ve önceden ilan edilen Milli Hakem Seviye Tesbit Sınav tarihinden önce, "hakemliğini
dondurmak istediklerini bildiren" dilekçelerini Federasyona vermek zorundadır. Bu dilekçeler
her yıl için ayrı ayrı verilir. Hakemliğini dondurmak için dilekçe vermeyenler sınava girmemiş
olarak değerlendirilir. (ÖRNEK AÇIKLAMA : 2008 yılı için geçerli olacak Milli Hakem Seviye
Tespit Sınav tarihi, 25 Kasım 2007 olarak kabul edilirse, 2008 yılı için hakemliğini dondurmak
isteyenlerin dilekçelerini en geç 24 Kasım 2007 tarihinde Federasyonda bulundurmaları
gerekir. Bu hakemler, 2008 yılı içinde kendi ili de dahil olmak üzere hakemlik yapamazlar.
Aynı hakemlerin 2009 ve 2010 yılları için de hakemliklerini dondurdukları değerlendirilirse,
2011 yılında "Madde-22 de yazılı şartları haiz olarak" faal olmaları gerekir. Aksi takdirde
hakemlikleri sona erer.)
Hakemlikten İstifa:
Madde 37 - Hakemlikten istifa edenler bir daha geri dönemezler,
Baş Hakemin Görev ve Yetkileri :
Madde 38 - Baş hakemlerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.
a) Hakem komitesince bir müsabakada görevlendirilen hakemlerden kategorisi itibariyle en
üst seviyede olanlardan biri baş hakem olarak görevlendirilir. (Örnek; Sadece uluslararası
hakemlerin görevlendirdiği müsabakalarda her kategoriden uluslararası hakem görevliyse
Olimpik
Kategori
hakemlerden
birisi
baş
hakem
olarak
tayin
edilir.)
b) Baş hakem Teknik toplantı, tartı ve müsabakaların FILA kuralları ile Federasyonun
koyduğu kurallara uygun olmasından, Federasyon Başkanlığına karşı birinci derecede
sorumludur.
c) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin kategori ve ikamet ettiği illerin durumuna
dikkat ederek görevlendirme yapılır.
d) Müsabakalar esnasında hakemler arasında meydana gelen uyuşmazlığı ilgili hakemlerle
konsültasyon yaparak nihai karara bağlanmasını sağlar.
e)
Müsabakalar
esnasında
yapılacak
olan
hakem
kliniklerini
yönetir.
f) Müsabakalarda form düşüklüğü gösteren ve uyum sağlayamayan hakemleri görevden alır.
Önemli durumlarda konuyu Federasyona bildirir.
g) Müsabakalarda görevli tüm hakemler hakkında yazılı kanaat bildirirler. Bu kanaatleri gizli
olarak en geç iki gün içinde Merkez Hakem Kuruluna ulaştırırlar. Raporunu objektif olarak
hazırlamayan ve zamanında vermeyen hakemlere bir daha Baş hakemlik görevi verilmez.
h) Müsabakalar için gerektiğinde hakem takviyesi alabilir.
ı) Müsabakaları yöneten hakemlerin devam durumlarını takip eder. Tartı ve seans
durumlarım gösterir listeyi mutemede verir
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i) Katılım listelerini nüfus cüzdanları, lisansların ve tartı cetvellerinin uygunluğunu kontrol
ettirir.
j) Müsabakalar esnasında FILA'nın belirttiği kıyafetle görev yapar.
k) Müsabakalar başlamadan Federasyon Temsilcisi ile birlikte önce gerekli tıbbi, güvenlik ve
teknik önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol eder. Eksiklikler giderilmeden ( özellikle tıbbi ve
güvenlik eksikler ) Federasyon Temsilcisinin onayıyla da müsabakaları başlatmaz.
l) Müsabakalar sırasında hakemlere, sporculara ve diğer görevlilere karşı fiziki veya
centilmenlik dışı sözlü saldırıda bulunarak müsabakaların ahengini , hakemlerin sağlıklı
çalışma ve karar verme ortamını bozan kişi veya kişilerin güvenlik görevlileri tarafından salon
dışına çıkarılması sağlanıncaya kadar Federasyon Temsilcisinin de olurunu alarak
müsabakaları durdur.
Hakemlerin Denetimi :
Madde 39 – Merkez Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulları Hakemleri denetlemekle
görevlidir. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ile Uluslararası hakemler kendi kategorisinin
altındaki bütün Hakemlerin denetimini yapabilirler. Milli Hakemler ise İl ve Aday hakemlerin
denetimini yapabilirler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
HAKEM GÖZLEMCİLER KURULU
Hakem Gözlemcileri Kurulunun Oluşturulması
Madde 40 – Hakem Gözlemcileri Kurulu 5 üyeden oluşur ve Federasyon Başkanı tarafından
atanır. Kurul ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir sekreter
seçer. Boşalan üye yerine Federasyon Başkanı tarafından yeni bir üye atanır.
Hakem Gözlemcileri Kurulu Üyelerinde ve Hakem Gözlemcilerinde Aranacak Şartlar
Madde 41– a) Hakemlik döneminde en üst kategoride hakemlik yapmış (E kategori veya
Olimpik Kategori ) veya 1.kategoride en az 5 yıl hakemlik yapmış olan gayri faal hakem olmak
b) Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre 6 aydan fazla ceza almamış olmak
c) Faal antrenör veya kulüp yöneticisi olmamak
d) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı hapis cezası almamış olmak
Hakem Gözlemcilerinin Görev ve Yetkileri
Madde 42 – a) Görevlendirildikleri müsabakalarda salonun müsabaka düzenine uygun olup
olmadığını gözlemleyerek rapor etmek,
b) Görevlendirildikleri müsabakalarda tribünde kendilerine ayrılan yerde oturup hakemleri
izleyerek görev yapan tüm hakemler ile ilgili rapor hazırlamak ( Hakem Gözlemcileri
müsabaka esnasında hakem kararlarına müdahale edemez, kararları tartışamaz. )
c) Hazırladıkları raporları gizli olarak 3 gün içerisinde hakem gözlemcileri kuruluna vermek
d) Müsabaka sırasında hazırlanan raporda cezayı gerektiren davranışlar var ise, kurul başkanı
tarafından durumu rapor etmek.
e) Bu talimattaki disiplin hükümlerine uymak zorundadırlar.
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Hakem Gözlemcilerinin Atanması
Madde 43 – a) Hakem gözlemcileri; Hakem Gözlemcileri Kurulu tarafından atanır
b) Organizasyon da iki minder varsa 1 gözlemci, 3 veya 4 minder varsa 2 gözlemci
görevlendirilir.
Hakem Gözlemcilerinin Ücretleri
Madde 44 – Hakem Gözlemcilerine yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre müsabaka baş
hakeminin aldığı ücret tahakkuk ettirilir.

ALTINCI BÖLÜM
DİSİPLİN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
DİSİPLİN SUÇLARI ve CEZALARI
Hakemlerin Disiplin Kuruluna Sevkinde Uygulanacak Kurallar:
Madde 45 - Bu talimatın disiplin hükümleri ile ilgili bölümünde yer alan 46. maddesinde
belirtilen uyarı cezasını ve müsabaka sırasında cezayı gerektiren hal ve fiilleri işleyen
hakemler için baş hakem ve Merkez Hakem Kurulu gerekli cezayı verir. Ancak müsabakadan
süreli olarak men ve lisans iptalini gerektiren hal ve fiillerde bulunan hakemler hakkında,
hakem gözlemcisi ile baş hakemin, İl ve İlçelerde ise İl ve İlçe hakem kurullarının raporu
doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemeyi yaparak alınan karar doğrultusunda
Güreş Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk eder
Madde 46- Bu Talimatta verilen cezalar; ihtar cezası, müsabakadan men cezası, hakemlik
lisansının iptali cezasıdır.
Hakemlerin cezalandırılması ; müsabaka baş hakeminin kararı ile ve ihlalin türüne göre,
müsabaka sırasında 1-2 seanslık men veya müsabakaların tamamından men şeklinde ve
müsabaka sonucunda yine baş hakemin ve hakem gözlemcisi raporu doğrultusunda
Federasyon Disiplin Kurulunun kararı ile ihtar, müsabakalardan men cezası ve hakemlik
lisansının iptali cezası şeklinde olur. Bir hakem için iki uygulama beraberde yapılabilir.
İhtar Cezası: Hakemin yaptığı hatalı fiil ve davranıştan dolayı yazılı ihtarla dikkatinin
çekilmesidir.
Müsabakadan Men Cezası : Hakemin yaptığı hatalı fiil ve davranıştan dolayı belli bir süre
müsabakalardan men edilmesidir. Müsabakadan men cezaları, seans sayısı, görevlendirilen
müsabaka sayısı, gün veya ay olarak uygulanır.
Hakemlik Lisansının İptali : İhlalin niteliğine göre hakemlik lisansının iptal edilmesidir

a -) Uyarı Cezası Gerektiren Fiiller :
1- Temizlik kurallarına riayet etmeyen hakemlerin ilk ihlallerinde,
2- Baş hakemin uyarısına rağmen kurallara uygunsuz kıyafetle müsabaka mahalline gelen
hakemlerin ilk ihlallerinde,
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3- Müsabakalar sırasında disiplinsiz davranışlarda bulunan, ciddiyetten uzak olan ve
arandıklarında yerinde bulunmayan izinsiz müsabaka mahallini terk etmeleri halinde.
b -) Müsabaka Sırasında Verilebilecek Dinlendirme Cezalarını Gerektiren Fiiller :
Müsabaka esnasında Baş Hakem aşağıdaki durumlarda ihlali yapan hakemi o müsabaka
sırasında cezalandırabilir. Bu tür ceza alan hakemler herhangi bir disiplin cezası almasalar
dahi müsabakalar sonunda baş hakemin ve hakem gözlemcisinin raporu doğrultusunda fiilin
niteliğine göre bir sonraki müsabaka veya müsabakalarda görevlendirilmez, eğer ilan edilen
yurt içi veya yurt dışı görevi veya görevleri var ise o görevi veya görevleri de iptal edilir.
Müsabakalar sırasında ;
- Aşağıdaki c, d ve e bentlerinde bahsedilen ve ceza gerektiren fiilleri işleyen hakemler,
(müsabaka baş hakemi tedbir olarak seanstan veya o müsabakadan men cezası ile
cezalandırabilir)
- Görevlendirildiği bir maçı yönetmek istemeyen hakemler,
- Kasıtsız olarak kural ihlali yaparak müsabakanın sonucunun değişmesine neden olan
hakemler,
- Müsabaka sabahı yapılan değerlendirme toplantılarına mazeretsiz olarak geç gelen veya
gelmeyen hakemler,
- Tartı görevinde kasıtsız olarak ihmali bulunan hakemler,
- Uyarı cezası almasına rağmen aynı fiili tekrarlayan hakemler
Dinlendirme cezası alan hakemlerle ilgili yapılacak uygulamalar ;
1- Müsabaka baş hakemi; verdiği dinlendirme cezalarını hakem değerlendirme raporuna
yazar ve varsa belgeler (tutanak, görüntü kayıtları v.s.) ile birlikte en kısa zamanda MHK’ ye
gönderir.
2- Dinlendirme cezası alan hakemlere, görev yapmadıkları süre için hakem seans ücreti
ödenmez.
3- Merkez Hakem Kurulunca, daha ağır ceza gerektiren durumlar hariç; dinlendirme cezası
alan hakemler: bir hafta müsabakalardan men edilebilir.
c-) 3 Aya Kadar Müsabakalardan Men Cezasını Gerektiren Fiiller :
1- Tahkikat sırasında tebligata rağmen mazeretsiz olarak tanık sıfatıyla yazılı beyanda
bulunmayan, tanıklıktan kaçınan, bildiklerini saklayan, yalancı tanıklık yapan veya ceza
karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmayan hakemler,
2- Müsabaka esnasında disipline aykırı hareketlerle, haksız suçlamalarda bulunan, hakemler
arasında huzursuzluk çıkaran hakemler,
3- Müsabakaya ait raporu kasten vermeyen veya gerçeğe aykırı rapor düzenleyen hakemler,
4- MHK’ nin, baş hakemin veya diğer hakemlerin müsabakalardaki kararlarını veya
uygulamalarını toplum içinde veya hakemler arasında, eleştirip hakemlik müessesesini küçük
düşüren hakemlerle, mahiyetindeki hakemlerin kararlarını toplum içinde eleştiren minder
amiri , baş hakem ve MHK üyeleri,
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5- Müsabakalar sırasında görevlerini tam olarak yerine getirmeyen müsabaka günlerinde
müsabakalardan önce değerlendirme toplantısı yapmadığı tespit edilen, hakem
değerlendirme raporlarını zamanında göndermeyen, mazeretsiz olarak müsabaka mahallini
terk eden, müsabaka sırasında otorite kuramayan, haksız uygulamalar yaptığı tespit edilen
baş hakemler ile müsabakaya mazeretsiz ( mazeretler dilekçe ile federasyona bildirilecektir )
olarak geç gelen veya hiç gelmeyen, disiplinsiz davranan, arandığında yerinde bulunmayan
hakemler. Ayrıca bu durumdaki baş hakemlere o sezon içinde baş hakemlik görevi verilmez.
6- Belirtilen süre içerisinde rapor vermeyen veya yarışmaya ve olaylara ait bilgileri noksan
bildiren hakemler.
d ) 6 Aya Kadar Müsabakalardan Men Cezasını Gerektiren Fiiller :
1- Spor ahlakına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunan, yarışmalarda kural dışı hareket
eden hakemler,
2- Müsabaka mahalli ve tesislerde güvenliği bozan, olay çıkaran, yaralamak, yakıp yıkmak,
tahrip etmek gibi fiilerde bulunan hakemler,
3- Müsabaka sırasında sporcu veya seyircileri; sporcular, yöneticiler veya kulüp çalışanları
aleyhine tahrik suretiyle suça teşvik eden hakemler,
4- Her ne suretle olursa olsun müsabakanın başlamasına, devamına veya tamamlanmasına
engel olan hakemler,
5- Müsabaka mahallinde veya müsabaka esnasında herhangi bir kulübün yöneticisine karşı
yapılan , hakaret, beyanat vermek gibi davranışlarda bulunan hakemlere,
6- Müsabakalar sırasında alkollü içecek kullanan ve alkollü olarak müsabaka mahalline gelen
hakemler,
7- Hakem arkadaşına, sporculara, idarecilere, antrenörlere veya seyircilere sözlü ve fiziki
saldırıda bulunmak.
8- Görevli olmadığı bir müsabakada, hakemleri eleştirici davranışlarda bulunan ve yukarıda
belirtilen fiiller veya hakemlik müessesini küçük düşürücü, hakemlik ahlakına uymayan
davranışlarda bulunan hakemler.
e ) Hakemlik Lisansının İptalini Gerektiren Fiiller :
1- Yurt içinde veya dışında her ne suretle olursa olsun Türkülüğün veya yabancı bir milletin
onurunu kırıcı hareketlerde bulunanlar hakemler,
2- Hile veya şike olayına karıştığı kesin olarak ispat edilen hakemler,
3- Bir müsabakanın neticesinden faydalanılması mümkün olan kişi organizasyon, şirket veya
kulüplerden doğrudan veya dolaylı olarak maddi menfaat temin ettiği tespit edilen hakemler,
4- Yarışmaları kulüp veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yönettiği tespit edilen
hakemler,
5- Kaçakçılık, yüz kızartıcı suçlar veya adabı umumiye aleyhinde suçlardan mahkum olanlarla
genel olarak ağır hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü
olan hakemler,
6- Görevli olduğu müsabakadaki maçlar üzerine bahis oynadığı tespit edilen hakemler,
7- Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunan hakemler,
8- Federasyon ve Güreş camiası ve spor teşkilat mensupları aleyhine; her türlü basın, yayın
ve internet aracılığı ile suçlayıcı beyanlarda bulunan hakemler,
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9- Güreş federasyonu disiplin kurulunca altı aydan fazla müsabakalardan men veya hak
mahrumiyeti cezası alan hakemler,
f- Yönetmelikte yer alan cezaları alan veya almaları için rapor edilen hakemler tedbirli olarak
disiplin komitesine sevk edilirler. Aldıkları cezanın süresi suçu işlediği tarihten itibaren başlar.
g- Hakemlerin aldıkları cezalar kendisine yazılı olarak tebliğ edilirken aynı zamanda
Federasyonun ve Güreş Hakemleri Derneğinin resmi web sitelerinde de ilan edilir.
h- Disiplin cezası alan hakemler cezaları kendilerine tebliğ edildikten sonra 3 iş günü
içerisinde Federasyonun Disiplin Kuruluna itiraz hakkına sahiptirler. İtirazlar şahsen veya faks
ile gönderilecek dilekçe ile yapılabilir.
i- Bütün hakemler kendi durumları hakkındaki bir uygulama ile ilgili olarak bilgi edinme veya
itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz Federasyon’ a iletilecek dilekçe yolu ile yapılabilir.
Federasyon veya MHK bu tür dilekçeleri 10 iş günü içinde cevaplandırmak zorundadır.
j- MHK disiplin soruşturması sırasında suçlanan hakemin ve gerekli diğer kişilerin
savunmasını isteyebilir.
k- MHK yukarıda belirtilen davranışlar dışında farklı davranışlar sergileyen hakemleri
Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edebilir .
l- Merkez Hakem Kurulu tarafından Ceza Kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen
hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler müsabaka
yönetemez ve görev yapamaz.
m- Yukarıda belirtilen cezalardan uyarı ve müsabaka sırasındaki cezalar MHK veya Müsabaka
Baş Hakemleri tarafından uygulanır. Ancak müsabakalardan süreli men ve lisans iptal cezaları
Federasyon
Disiplin
kurulunun
yapacağı
soruşturma
sonucunda
verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlükten Kaldırma:
Madde 47 - Bu talimat hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte 26.06.2011 tarihli Türkiye
Güreş Federasyonu Hakem Talimatı yürürlükten kalkar.
Bu talimatta yer almayan hakemlikle ilgili konularda karar Federasyon Yönetim Kurulunca
verilir.
Yürürlük :
Madde 48 - Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 49 - Bu talimat hükümlerini Güreş Federasyonu Başkanı yürütür.
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TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANI
Hamza YERLİKAYA
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