
TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU HAKEMLER , HAKEM 

ÖĞRETMENLERİ, MERKEZ HAKEM KURULU, İL HAKEM KURULLARI VE 

BAŞHAKEM TALİMATI 

                       BİRİNCİ BÖLÜM  

                   GENEL HÜKÜMLER 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı; Türkiye buz hokeyi ve in line hokeyi müsabakalarında 

görev alacak, hakem, baş hakemleri, hakem öğretmenleri  ve buz hokeyi ve in line hakem 

kurullarının oluşması, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili tüm usul ve esasları düzenler.  

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Talimat; hakemler, hakem öğretmenleri, merkez hakem kurulu, il hakem 

kurulları, başhakem, merkez hakem kurulunun oluşturulmasına, görev ve yetkilerine, çalışma 

usul ve esaslarının belirlenmesine, derece yükselmelerine, uygulanacak disiplin kurallarına, 

hizmet içi kurs ve seminerlere ve hakem yetiştirilmesine, il hakem kurullarının 

oluşturulmasına ilişkin hükümleri kapsar 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi,  19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve  3 

Nisan 2014 28961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Buz Hokeyi 

Federasyonu Ana Statüsüne göre hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar  

MADDE 4- (1)  Bu Talimatta geçen tanımlardan; 

a) Disiplin Kurulu : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu Disiplin Kurulunu, 

b) Federasyon  : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, 

c) Federasyon Başkanı : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu Başkanını, 

d) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 

e) Hukuk Kurulu  : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu Hukuk Kurulunu 

f) IIHF   : Uluslar Arası Buz Hokeyi Federasyonunu  

g) İl Müdürlüğü  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 

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

i) MHK   : Merkez Hakem Kurulunu, 

j) Spor Kulübü  : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü, 

k) Yönetim Kurulu :Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu Yönetim Kurulunu,   

      ifade eder. 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

HAKEMLERLE İLGİLİ HÜKÜMLER 

 

Hakem olabilme koşulları 

MADDE 5-  (1) Hakem adaylarında bulunması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir. 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, 

devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir 

görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası 

almamış olmak, 

d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak ( milli sporcularda bu koşul aranmaz), 

e) 18 yaşından gün almış olmak, 

f) Hakemlik yapmak için zihinsel ve fiziksel bir özrü olmadığını sağlık raporu ile 

belgelemek, 

g) Düzenlenen hakem kurslarında 70 (yetmiş) veya üzeri puan almış olmak, 

Hakemlik sınıflamaları 

MADDE 6- (1) Hakemlik sınıflamaları aşağıda belirtilmiştir. 

a) Aday Hakem, 

b) İl (Bölge)Hakemi, 

c) Ulusal (Milli) Hakem 

d) Uluslararası Hakem 

Aday hakemlik 

MADDE 7- (1) Bu talimatın 5. maddesindeki koşulları taşıyan ve yapılacak sınavlarda 

başarılı olan kişi aday hakem olmaya hak kazanır. 

(2) Aday hakemlikte bekleme süresi en az bir yıldır. Aday hakemlerin adaylık süresi 

içerisindeki bir yıl içinde buz hokeyi ve in line müsabakalarında en az beş müsabakada başarı 

ile görev yapmış olmaları gereklidir. 

(3) İki yıl içinde il hakemliğine terfi teklifi yapılmayan veya terfi edemeyen aday hakemin 

hakemliği sona erer. 



 

İl hakemi 

MADDE 8- (1) Aday hakemi unvanı taşıyan ve yapılacak sınavlarda başarılı olan aday 

hakemler, il hakemi olmaya hak kazanırlar. 

(2) İl hakemliğinde bekleme süresi iki yıldır. 

Ulusal (Milli) hakem 

MADDE 9- (1) İl hakemi unvanını taşıyan ve yapılacak sınavlarda başarılı olan il hakemleri, 

milli hakem olmaya hak kazanır. 

(2) Ulusal hakemlikte bekleme süresi iki yıldır. 

Uluslararası hakem 

MADDE 10- (1) En az ulusal buz içi hakemi unvanını taşıyan hakemlerin IIHF hakemi 

olabilmesi için; IIHF'nin belirlediği dillerden en az birini yeter derecede bilmesi, kural bilgisi, 

kayma testleri ve atletik testlerden başarılı olması gerekir. Belirtilen şartları taşıyan ulusal 

hakemler IIHF'ye teklif edilebilir. 

(2) IIHF'ye teklif edilen ulusal buz içi hakemleri terfi süresi beklenmeksizin uluslararası 

hakemliğe yükseltilirler. 

Hakem öğretmenleri 

MADDE 11-  (1) Hokey hakem öğretmenleri, hakem öğretmenlik kursunu en az 90 (doksan) 

puan alarak başarıyla tamamlamış uluslararası hakemlerden oluşur. 

(2) Buz ve in line hokey hakemleri, hokey hakem öğretmenleri tarafından eğitilir, sınavlara 

tabi tutulur ve değerlendirilirler. Bu eğitim, sınav ve değerlendirmeler, daha önceden 

belirlenen hakem seminerleriyle olur. 

Hakem kurs ve seminerleri 

MADDE  12- (1) Her sezon başlangıcında buz içi ve buz dışı hakem seminerleri düzenlenir. 

Düzenlenen seminer sonunda yapılacak sınavda 70 (yetmiş) ve üstü not almayanlar o yıl 

düzenlenecek liglerde görev alamazlar. 

(2) İl temsilcisinin veya il hakem kurulunun teklifi göz önüne alınarak, il bazında her düzeyde 

hakemlik için başlangıç, gelişim, kurs ve seminerleri MHK tarafından düzenlenir. 

Hakem lisanslarının vize edilmesi 

MADDE 13- (1) Hakemlik kurslarını başarıyla bitirmiş olan hakemlere, Federasyon 

tarafından hakemlik lisansı verilir. 



(2) Her sezon başında düzenlenecek hakem seminerlerinde ve seminer sonunda yapılacak 

sınavlarda 70 (yetmiş) ve üzeri not alan hakemlerin lisansları Federasyon faaliyetlerinde 

görevlendirilmek üzere vize edilir. Vizesi yapılmayan hakemler o yıl müsabakalarda görev 

alamazlar. 

(3) Lisans vize ücretleri her yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen 

ücret artışı o yılın enflasyon değerlerinden fazla olamaz.  

Hakem lisanslarının iptali ve vizesi  

MADDE 14- (1) Hakem lisansları aşağıda belirtilen durumlarda vize edilmez ve iptal edilir.  

 a)İstifa etmek,  

 b)Sezon başı seminerine katılmamak veya katıldığı halde 70 (yetmiş) ve üzeri not 

alamamak, 

 c)Üst üste iki yıl hakemlik lisansını vize ettirmemek,  

 d)Bu talimatın, 19. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen fiileri işleyerek ceza almak,    

(2) Hakem lisansları, her yıl Federasyonca belirlenen  ücretin süresi içerisinde yatırılarak 

başvuruda bulunulması  halinde Federasyonca  vize edilir. 

Vize edilmeyen lisanslara ve notlara itiraz süresi 

MADDE 15- (1) Herhangi bir nedenle verilecek lisansın vize edilmemesi kararına ve seminer 

sonuçlarına itirazlar, tebliğ veya ilandan itibaren yazılı olarak 7 (yedi) iş günü içerisinde  

yazılı olarak Federasyona yapılır. İtirazın haksız çıkması halinde vize için yatırılan ücret iade 

edilmez. 

Hakemlerin atanması ve görev yerleri 

MADDE 16- (1) Müsabakalar, lisanslı buz hokeyi ve in line hakemleriyle yönetilir. 

(2) Ulusal düzeyde yapılan Federasyon faaliyet programında yer alan buz hokeyi ve in line 

müsabakalarında görev alacak hakemlerin atanmasını MHK yapar. 

(3) Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası müsabakalarda buz dışı hakemlerin atanmasını 

MHK yapar. 

Hakemlerin il değişimi 

MADDE 17- (1) Hakemler bulunduğu ilden başka bir ile taşınınca, o ilin İl Müdürlüğüne 

başvurur. Yapılan değişiklik, il temsilcisi kanalıyla MHK'ye bildirilir. 

(2) Aday hakemliği sona ermeyenler, başka bir il hakemliğine geçemezler. 

 

 



 Yurt dışındaki hakemlerin bulundukları ülkede görev yapmaları 

MADDE 18- (1) Yurt dışında bulunan hakemler bulundukları ülkede Federasyonun yazılı 

izni ile görev yapabilirler. 

Hakemlik görevine ara verilmesi 

MADDE 19- (1) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler il hakem 

kuruluna yazılı olarak başvururlar. Sağlık mazereti nedeniyle hakemliğe ara vermek 

isteyenler, mazeretlerini doktor raporuyla birlikte bildirirler.  

(2) Mazeretin bildirilmesi üzerine il hakem kurulu ilgili hakem için görüşünü MHK ye iletir. 

MHK özürleri kabul edilenlerin lisansını bir sezon vize etmeyerek dondurur, sürelerin  içinde 

bulunulan  sezon hesaba katılmaz. 

Hakem lisans iptali 

MADDE 20- (1) Hakem lisansları aşağıda belirtilen durumlarda merkez hakem kurulunun 

teklifi  üzerine Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. 

a) İstifa etmek. 

b) Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek. 

c) Görevlendirildiği müsabakaya mazeretli olarak beş, mazeretsiz olarak üç kez 

gelmemek. 

d) Tarafsızlığa aykırı hareket etmek. 

e) Gerçeğe aykırı rapor düzenlemek. Müsabakada olan olayları, bir tarafın lehine örtbas 

etmek. 

f) Herhangi bir sporcu veya takımdan maddi çıkar sağlamak. 

g) MHK tarafından bir yıl vize iptali cezası alan hakemler aynı davranışını tekrarlamak. 

(2) Disiplin kurulunca ceza verilen hakemlerin lisansları ceza sonuna kadar askıya alınır. 

Görev ücretleri 

MADDE 21- (1)Federasyonca düzenlenen etkinliklerde hakemlerin, hakem öğretmenlerinin 

ve başhakemlerin yolluk, yevmiye ve müsabaka ücretleri Federasyonca karşılanır. Görev 

ücretleri Uygulamaya Dönük Muhasebe ve Kayıt ve Usul ve Esasları Yönergesinin Ek-A 

10.maddesinde belirtilen sınırlar dahilinde ödenir. 

(2) Özel müsabakaları yönetmek üzere atanan hakemlerin yolluk ve müsabaka görev ücretleri 

Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret 

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalardaki görev ücretlerinden az olamaz. 

(3) Uluslararası müsabakalarda buz dışı hakem atamalarını MHK yapar. Bu müsabakalardaki 

görev ücretleri Federasyonca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenleyicisi tarafından 

karşılanır.  

 

 



Hakem seminerleri 

MADDE 22- (1) Hakem ve başhakem seminerleri her yıl sezon başında yapılır. Gerek 

duyulması halinde sezon içerisinde ek seminerler düzenlenebilir.  

(2)Seminerler buz dışı hakemliği ve buz içi hakemliği şeklinde ayrı ayrı yapılır.  

(3) İhtiyaç halinde, başhakem ve hakem öğretmenliği kurs ve seminerleri yapılır.  

(4) Hakem testleri, Federasyon ve MHK'nin hazırladığı buz hokeyi ve in line hokeyi 

hakemliği kitabındaki kriterlere göre yapılır. Buz ve atletik testlerde ortalama baz alınır. 

Hakemlerin disiplin kuruluna sevkinde uygulanacak kurallar 

MADDE 23- (1) Bu Talimat çerçevesinde, Federasyon ve MHK tarafından verilen görevleri 

tam olarak yapmayan, MHK ve il hakem kurulundan izin almadan hakemlik yapan, başhakem 

kararlarına karşı gelen, MHK ve il hakem kurulunca verilen görevleri gerekçe göstermeden 

kabul etmeyen ya da yapmayan, müsabakaların akışını bozan hakemler hakkında gerekli 

soruşturmayı  MHK yapar.  

(2) Hakemler arasında huzursuzluk yaratan ve hakem arkadaşını aşağılayanlar hakkında, 

MHK soruşturma yapar. Soruşturma sonucunda, gerek görülürse bu hakemler, MHK'nin 

isteği, Federasyon Başkanının teklif ve onayı ile disiplin kuruluna sevk edilir. 

(3) Hakemlikle bağdaşmayan eylemleri sürekli hal alan hakemlerin; hakemlik lisansının iptali 

için MHK'nin isteği,  Federasyon Başkanının teklif ve onayı ile disiplin kuruluna sevk edilir. 

(4) Hakemler; MHK onayı olmadan hangi ad altında olursa olsun, hiçbir müsabakada hakem 

olarak görev alamazlar. 

(5) Federasyon ve MHK aleyhine sözlü ve yazılı beyanda bulunan hakemler doğrudan 

disiplin kuruluna sevk edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

HAKEM KURULLARI 

 

Merkez hakem kurulu ve il hakem kurulları  

MADDE 24- (1) Federasyon, hakemler, başhakem ve hakem öğretmenleriyle ilgili 

işlemlerini MHK ve il hakem kurulu  aracılığı ile yürütür. 

 

 

 



Merkez hakem kurulunun kuruluşu  

MADDE 25- (1) MHK başkan ve üyeleri, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Belirlenen 

MHK üyeleri, Federasyon Başkanının önerisi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile 

görevlendirilir. 

(2) Federasyon Başkanı MHK'nin doğal başkanıdır. Oturumlara katılabilir ancak oy hakkı 

yoktur. 

(3) Üyelerden birinin istifa etmesi durumunda yerine yeni bir üye aynı yöntemle atanır. 

(4) Üyelerden birinin üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmemesi durumunda üyeliği  

düşer. 

Merkez hakem kurulunda yer alacak üyelerde aranacak nitelikler 

MADDE 26- (1) MHK’ye atanacak üyelerde;. 

a) T.C. vatandaşı olmak, 

b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, 

devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

c) Daha önce buz hokeyi veya başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir 

görevde iken altı aydan fazla hak mahrumiyeti veya müsabakalardan men cezası 

almamış olmak, 

d) En az lisans eğitimi veren bir fakülte veya yüksek okul mezunu olmak, 

e) Herhangi bir buz hokeyi kulübünde yönetici ve üye olmamak. 

 

Merkez hakem kurulunun  görev yetki ve sorumlulukları 

MADDE 27- (1) Hakem yetiştirmek için kurslar düzenlemek, bunun için öğretmen 

görevlendirmek, kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlerin hakem 

olabilmesi için Federasyona teklifte bulunmak. 

(2) Mevcut hakemler için sezon başında ve gerek görüldüğünde sezon içerisinde eğitim 

seminerleri düzenlemek. Seminer sonunda yapılacak sınavda başarılı olan hakemleri 

belirlemek. 

(3) Her kademedeki hakemlerin görevde yükselme önerilerini yapmak. Uluslararası listeye 

girecek olan hakemleri IIHF kriterlerine göre belirlemek, bunları IIHF'ye bildirmek için 

Federasyon Başkanlığına önermek. 



(4) IIHF’in oyun kuralları üzerinde yaptığı değişiklikleri izlemek, hakemleri bu konuda 

bilgilendirmek ve olan değişiklikleri antrenör, oyuncu ve kulüplere bildirilmesi için 

Federasyona bildirmek. 

(5) IIHF’nin düzenlediği hakem gelişim seminerlerine katılacak hakemleri IIHF kriterlerine 

göre belirleyerek Federasyona bildirmek. 

(6) Disiplin talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli 

soruşturmayı yaparak yönetim önlemlerini almak, gerektiğinde disiplin kuruluna sevki için 

Federasyon Başkanlığına bildirmek. 

(7) Hakemlerle ilgili bilgi formu düzenlemek, her kademe ile ilgili bilgileri içeren dosyaları 

tutmak ve bu bilgileri Federasyona bildirmek. 

(8) Baş hakemlerin tuttuğu raporları değerlendirmek, görülen eksikliklerle ilgili eğitim 

çalışmaları yapmak. 

(9) Talimat hükümlerine ve hakem kurallarına  aykırı hareket eden hakemlere,  görev 

verilmemesine karar vermek; hakemlik lisansının iptalini gerektiren hallerde, Federasyon 

Başkanının onayı ile disiplin kuruluna sevkini sağlamak için teklifte bulunmak.  

(10) İl hakem kurullarının oluşması için Federasyon Başkanlığı aracılığı ile İl Müdürlüğüne 

öneride bulunmak. 

(11) Standart hakem giysileri ile kullanılacak kokartları belirlemek. 

(12) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların hakemlerini atamak. 

(13) Türkiye de düzenlenen uluslararası karşılaşmaların müsabakaların buz dışı hakemlerini 

atamak. 

(14) Federasyon Başkanının hakemlikle ilgili verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

(15) Yukarda belirtilen görevlerin yerine getirilmesi için gerektiğinde Federasyon Başkanının 

onayını alarak alt komiteler oluşturmak. 

Merkez hakem kurulunun  toplantı ve karar usulü 

MADDE 28 (1) Federasyon Başkanı gerektiği durumlarda MHK'yi toplantıya çağırır. 

Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda MHK'ye başkanlık eder. Federasyon Başkanının 

olmadığı toplantılara başkanlığı MHK başkanı yapar, MHK başkanının olmadığı toplantılara 

başkan yardımcısı, onun olmadığı toplantılara da MHK genel sekreteri başkanlık eder. 

(2) MHK lig sezonu içerisinde en az ayda bir ve gerekli gördüğü zamanlarda üyelerinin 

çoğunluğuyla toplanır. 

(3) MHK toplantılarında MHK'nin görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde olan konular 

değerlendirilir ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanının bulunduğu 

taraf çoğunluk sayılır. 



(4) Kurulda alınacak tüm kararlar, karar defterine yazılır, tüm üyelerce imzalanır, çekincesi 

olan çekincesini karar defterine yazar.  

 

Merkez hakem kurulu üyelerinin çalışma esasları 

MADDE 29- (1) Merkez hakem kurulu başkanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir ; 

a) MHK toplantılarına başkanlık etmek. 

b) MHK nin yetki ve sorumluluk alanı içerisinde yer alan konuların düzenli olarak 

yürütülmesi için işbirliği ve uygulama bütünlüğünü sağlamak. 

c) MHK tarafından alınacak kararların Federasyonun ilgili birimlerince yerine 

getirilmesini takip ve kontrol etmek, Federasyon Yönetim Kurulu ve diğer 

kurullarla koordinasyonu sağlamak. 

d) Bu talimat çerçevesinde MHK üyelerine görev vermek. 

e) Talimatın 27.maddesinde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları yerine getirmek. 

f) Federasyon Başkanının hakemlikle ilgili verdiği görevleri yerine getirmek. 

(2) Başkan yardımcısının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

a) MHK başkanının olmadığı toplantılara başkanlık etmek. 

b) MHK başkanının olmadığı durumlarda bu talimatın başkana verdiği yetki ve 

sorumlulukları üstlenmek. 

c) Talimatın 27.maddesinde bulunan görev yetki ve sorumlulukları yerine getirmek. 

d) MHK başkanının hakemlikle ilgili verdiği görevleri yerine getirmek. 

(3) Genel sekreterin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

a) MHK başkanının ve başkan yardımcısının olmadığı toplantılara başkanlık etmek. 

b) MHK'nin sekreterya görevini yapmak, bu bağlamda gündemdeki konuları 

belirleyerek MHK toplantılarına sunmak, toplantıda alınan kararları karar 

defterine yazıp imzalanmasını sağlamak, kararları Federasyon Başkanının onayına 

sunmak, Başkan tarafından onaylanan kararların, ilgililerce yerine getirilip 

getirilmediğini izlemek ve MHK'yi bu konuda bilgilendirmek. 

c) MHK toplantılarında alınan kararlar Federasyon Başkanı tarafından onaylandıktan 

sonra, bunları hakem öğretmenlerine, baş hakemlere ve hakemlere bildirmek. 

d) Hakem ve baş hakemlerin müsabakalardaki görevlerini Federasyonun web sayfası 

aracılığı ile internet ortamında duyurulmasını sağlamak. 

e) Talimatın 27.maddesinde bulunan görev yetki ve sorumlulukları yerine getirmek. 

 

Merkez hakem kurulu üyeleri ile ilgili yaptırımlar 

MADDE 30- (1) MHK ve üyeleri sadece; yolsuzluk, irtikap ve rüşvet suçlamaları ile ilgili 

olarak Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla disiplin kuruluna sevk edilebilirler.Hakkında 

disiplin cezası verilen MHK başkan ve üyeleri görevleri ile ilgili olarak Federasyon Başkanı 

tarafından istifaya davet edilir. İstifa gerçekleşmezse, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla 

görevden azledilir. 



 

Merkez hakem kurulu görev süresi 

MADDE 31- (1) MHK nin görev süresi dört yıldır. Bu süre dolmadan Federasyon Başkanının 

görevden ayrılması veya değişmesi halinde görev süresi biter. Yeni kurul göreve başlayıncaya 

kadar eskisi göreve devam eder. Federasyon Başkanının haklı bir nedene dayanarak Yönetim 

Kurulu kararıyla MHK'yi feshetme yetkisi vardır. 

İl hakem kurullarının kuruluşu 

MADDE 32- (1) En az üçü bölge hakemi olmak koşulu ile lisanslı hakem sayısı, on veya 

daha fazla olan illerde, il hakem kurullarının kurulması zorunludur. 

(2) İl hakem kurulu, başkanla birlikte üç üyeden oluşur ve ilgili bölge hakemleri arasından 

MHK'nin önerisiyle Federasyon Başkanı tarafından atanır. 

(3) İl hakem kurullarının görev süresi MHK'nin görev süresi kadardır. 

İl hakem kurulu üyelerinde aranacak nitelikler 

MADDE 33- (1) Talimatın 5. maddesinde yer alan hakem olabilme koşulları ile en az il 

hakemi unvanına sahip olma şartı aranır. 

İl hakem kurullarının çalışma usul ve yöntemleri 

MADDE 34- (1) Kurul başkanı veya kurul başkan yardımcısı, il hakem kurulunu her zaman 

toplantıya çağırabilir. 

(2) Başkanın olmadığı toplantıyı başkan yardımcısı yönetir. 

(3) İl hakem kurulunda kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliğinde başkanın bulunduğu 

taraf çoğunluk sayılır. 

(4) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. 

(5) İl hakem kurulları müsabaka sezonunda ayda bir toplanır. 

İl hakem kurullarının görev ve yetkileri 

MADDE 35- (1)  İl hakem kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; 

a) Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak. 

b) Hakem bilgilerini güncellemek, terfi edecek hakemleri MHK ye teklif etmek. 

c) İlde düzenlenen İl Müdürlüğü müsabakaları ile müsabakaların hakemlerini atamak,  

d) İllerde yapılan ve Federasyon faaliyet programında yer alan karşılaşmalarda, görev 

alabilecek hakemleri MHK’ye bildirmek 

e) MHK başkanının hakemlikle ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 



 

 

İl hakem kurulu üyeliğinin son bulması 

MADDE 36- (1) İl hakem kurulu üyeliği aşağıdaki durumlarda MHK başkanının önerisiyle 

Federasyon Başkanı tarafından sona erdirilir. 

a) Üyenin istifa etmesi. 

b) Kurulun görev süresinin bitmiş olması. 

c) Üyenin, özürsüz üç toplantıya katılmaması. 

d) Üye olma niteliğini kaybetmesi.  

Başhakemlik 

MADDE 37- (1) Başhakemlerde aranacak nitelikler şunlardır; 

a) Disiplin talimatına göre altı aydan fazla ceza almamış olmak. 

b) En az beş yıl başhakemlik yapmış olmak. 

c) Kurs ve seminerlerde 90 (doksan) ve üzeri not alarak başarılı olmak. 

d) 25 yaşından küçük 65 yaşından büyük olmamak. 

Başhakemlerin görevi,  yetkisi ve görev ücreti 

MADDE 38- (1) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalarda; Başhakemler, MHK 

tarafından atanır. 

(2) Başhakemler, müsabaka sırasında buz İçi hakemlerine herhangi bir şekilde karışamaz,  

müdahalede edemez ve tartışamaz. Hakemlere ancak devre arasında koçluk edebilirler. 

(3) Her karşılaşma sonunda buz içi, gerek gördüğü takdirde buz dışı hakemleriyle ilgili rapor 

düzenleyerek MHK'ye sunar. 

(4) Başhakemler sayı hakemlerinden uygun zamanda maç kâğıdını isteyerek inceleyebilir. 

(5) Başhakemlerin ücreti, ortahakem ücreti kadardır. 

Başhakemlerle ilgili yaptırımlar 

MADDE 39- (1) Aşağıdaki fiilleri işleyen başhakemler hakkında, disiplin talimatının ilgili 

hükümleri uygulanır. Gerek duyulduğunda kendilerine bir daha görev verilmez. 

a) Raporlarını kasıtlı olarak 24 saat içerisinde vermeyen, 

b) Raporlarını vermeyi sürekli geciktiren, 

c) Maç cezası verilen sporcu ve takım yöneticileri ile ilgili rapor düzenlemeyen, 

d) Müsabakaya ait bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı aktaran, 

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

düzenleyen, 



f) Görevli oldukları müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporunu ilgililer dışındaki 

kişilere aktaran. 

Merkez ve il hakem kurulu ile başhakemlerin görev yasağı 

MADDE 40- (1) MHK üyeleri, il hakem kurulu üyeleri ve başhakemler; diğer tüm 

hakemler gibi buz hokeyi ve in line kulüplerine üye ve yönetici olamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

 

Uluslararası mevzuata uygunluk 

MADDE 41- (1)  Talimat hükümleri IIHF tarafından kabul edilen uluslararası mevzuata 

aykırı olamaz. 

Talimatta yer almayan hükümler 

MADDE 42- (1) Bu Talimatta  hüküm bulunmayan  konularda Federasyon Yönetim Kurulu 

kararları uygulanır.  

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 43- (1) Bu Talimatın yayınlanması ile daha önce bu konuda 09.02.2012 tarihinde 

yayımlanan Merkez Hakem Kurulu Talimat ve ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ 1. MADDE  

Bu talimatın yürürlüğe girmesinden önce “ömür boru hak mahrumiyeti” cezası almış olanlar 

haricinde, hangi sebepten olursa olsun,  hakemlik lisansı iptal olmuş hakemlerin; bir  defaya 

mahsus olmak üzere, talimatın yürürlük tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde, müracaat 

etmeleri halinde, tabi tutulacakları hakemlik kural bilgisi sınavından 70 (yetmiş) ve daha 

yukarı not aldıklarında,  hakemlik lisansları daha önce bulundukları statüden iade edilir.  

Yürürlük 

MADDE 44- (1)  Bu Talimat Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 45- (1)  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür. 


