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TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI
1. BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- Bu talimatın amacı; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanlığınca (TTF)
düzenlenen bütün resmi, özel ve amatör tenis turnuva ve müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili
işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu talimat; Merkez Hakem Kurulunun Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları,
çalışma usul ve esasları ile hakemlerin dereceleri, yetiştirilmeleri, terfii ve lisans verilmesine dair
hükümler ile TTF’nin veya TTF’nin izni ile Kuruluşların düzenleyeceği yurtiçi ulusal ve
uluslararası resmi, amatör ve özel bütün turnuva ve müsabakaların hakemlik yönünden sevk ve
idaresi ile ilgili usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu talimat; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Kanunun Ek 9. Maddesi, 19/7/2012
tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tenis Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan;
a) Bakanlık
: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
b) Federasyon
: Türkiye Tenis Federasyonunu,
c) Başkan
: Türkiye Tenis Federasyonu Başkanını,
d) Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü,
f) İl Müdürlüğü
: Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,
g) Kurul
: Merkez Hakem Kurulunu
h) Tahkim Kurulu
: 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi hükümlerine göre
oluşturulan Kurulu,
i) Talimat
: Ana Statüye uygun olarak yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve
Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,
j) Yönetmelik
: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
k) HESK
: Hakem Eğitim ve Seminer Alt Kurulunu,
l) BSK
: Bölge Sorumluları Alt Kurulunu,
m) Spor Kulübü
: Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,
ifade eder.
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2. BÖLÜM
Esas Hükümler
Oluşum
MADDE 5- Kurul, Federasyon Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile oluşur. Bir
Başkan ile 4 üyeden oluşan Kurul üyelerinin koordinatörlüğünde; Bölge Sorumluları, Eğitim ve
Seminerler, Ulusal ve Uluslararası Atamalar ve Sekretarya gibi alt komisyonlar oluşturabilir.
İş Bölümü
MADDE 6- Kurul Başkanı, Kurul ile Federasyon arasındaki ilişkileri yürütür. Kurul, görev
alanlarını dikkate alarak işbölümü yapar ve bazı görevlerini kuracağı alt komisyonlar marifetiyle
yürütebilir.

Toplantı Yönetimi
MADDE 7- Federasyon Başkanı Kurulun doğal başkanıdır. Federasyon Başkanı veya Başkan tarafından
yetki verilmiş yönetim Kurulu üyesi gerekli gördüğü hallerde Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy
kullanamazlar. Kurul toplantılarına Kurul Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantılara en yaşlı
üye başkanlık eder.
Kararların Niteliği
MADDE 8- Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Karar defterinde kayda geçen Kurul kararları
Başkan tarafından onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.
Toplantı Usul ve Esasları
MADDE 9- Kurul, tenis sezonu içinde ayda bir kez toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı
yapabilir.
Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir ve tartışılacak konularda ciddi çalışmalar yapıp
sunu hazırlamaları istenebilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir.
Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik durumlarında oturum başkanının oyu 2 oy sayılır.
Kurul, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer Kurul ve alt Kurul üyelerini görüşlerine
başvurmak üzere toplantılarına davet edebilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur.
Görev Süresi ve Üyelikten Düşme
MADDE 10- Kurul Başkanı ve üyelerinin görev süresi Başkanın görev süresi kadardır. Eksilen
üyenin yerine 5. Maddedeki usulle yeni üye atanabilir. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usul izlenerek
görevden alınabilir. Mazeretsiz olarak üst üste 3 (üç) toplantıya veya bir yılda 6 toplantıya katılmayan
üyenin yerine Federasyon Başkanı tarafından yeni bir üye atanır.
Yedek Üye Atama
Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Ceza Kurulu tarafından 1 ay ve üzerinde hak
mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer.
Alt Komisyon
MADDE 11- Merkez Hakem Kurulu Kuruluş gerekçeleri, görev alanları, yetki ve sorumlulukları
belirtilmek ve Federasyon Başkanının onayı alınmak suretiyle kendisine bağlı alt komisyonlar kurabilir.
Alt Komisyonlar Kurul Başkanının önerisi, Başkanın onayı ile oluşur ve Kurula karşı sorumludur.
Alt Komisyonlar tarafından alınacak kararlar Kurul tarafından değerlendirilir, uygun bulunması halinde
Başkana sunulur.

Görevler
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MADDE 12- Merkez Hakem Kurulunun görevleri şunlardır;
Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem, çizgi hakemlerini yetiştirmek ve bunların bilgi ve
tecrübelerini arttırmak amacıyla kurslar, seminerler düzenlemek, bu kurslara ve seminerlere
katılacakları belirlemek,
Yurt içinde yapılan ulusal ve uluslararası turnuvalara, başhakem, kule hakemi gözlemci hakem ve
çizgi hakemi görevlendirmek,
Uluslararası tenis kurallarını yakından takip etmek ve bu kurallarda yapılan değişiklikler hakkında
tenis kulüplerine, tüm hakemlere bilgi vermek,
Başhakem ve hakemlerin faaliyetlerini takip etmek ve her yıl faal başhakem ve hakemlerin
listesini yapmak, faal olmayan hakemleri listeden çıkarmak, faal ve başarılı hakemlerin terfilerini
yapmak, başarılı ve İngilizce dilini iyi derecede bilen hakemleri belirleyip bunların uluslararası
hakem ve başhakem kurslarına katılmaları için Türkiye Tenis Federasyonu’na başvuruda
bulunmak,
Başhakemlerin turnuva yönetimlerini ve hakemlerin maç yönetimlerini Federasyonun hakem
gözlemcisine inceletmek, kurallara ve spor anlayışına aykırı davranan hakemleri; hakem
gözlemcisi, organizasyon sahibi ve ilgili kişilerin şikâyet ve raporlarına dayanarak gerekli işlemi
yapmak ve Başkana rapor etmek,
Yeterli sayıda Türk hakem bulunmadığı durumlarda, uluslararası turnuvalar için yurt dışından
hakem getirmek için Yönetim Kuruluna başvuruda bulunmak.
MADDE 13 - KURUL da görev alacak üyelerde şu özelliklerin bulunması şarttır.
a. T.C. vatandaşı olmak,
b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c. 25 yaşından büyük olmak,
d. En az beş yıllık başhakemlik, hakemlik, eğitmenlik veya gözlemcilik lisanslarından en
az birine sahip olmak,
e. Disiplin veya Ceza Kurullarından bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış
olmak,
f. Görev almasına mani bilinen, tasvip edilmeyen bir davranışı bulunmamak,
g. Taksirli suçlar, ağır hapis veya altı aydan fazla veyahut affa uğramış olsalar bile devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasından
hükümlü bulunmamak.

MADDE 14 – Başhakem, Kule Hakemi, Gözlemci Hakem ve Çizgi hakemi ünvan,
klasman ve kadroları
Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem ve çizgi hakemi klasman tespiti ile kadrolar arası geçişin
kural, prensip ve yöntemleri Kurul tarafından belirlenerek Başkana sunulur. TTF Resmi İnternet Sitesi
ve/veya Kurulları vasıtasıyla duyurulmak suretiyle ilgililere tebliğ edilir.
MADDE 15 - Başhakem, Kule Hakemi, Gözlemci Hakem ve Çizgi hakemi,
unvanlarında ana prensipler
Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem ve çizgi hakemi klasmanlarda yükselme ve
düşürülmeleri, ilgili Ek-A hükümlerine göre yapılır. Disiplin Kurulları 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.
MADDE 16 - Merkez Hakem Kurulu’nun lisans iptal talebi
Kurul;
• Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen,
• Müsabaka sonuçlarını etkileyecek girişimlerde bulunan,
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• Sosyal yaşamı ve davranışları ile Tenis camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen,
• Yüz kızartıcı suçlardan kesin hüküm giyen, hakemlerin lisanlarının iptalini talep edebilir.
Bu hususta nihai kararı vermeye Başkan yetkilidir.
Bunların dışında ITF tarafından belirlenmiş olan hakem etik kuralları şunlardır:
1. Hakemlerin fiziksel durumlarının iyi olması gerekir.
2. Hakemlerin 20–20 görme (Kurul tarafından belirli periyotlarla istenen Göz Testi Formları
esas alınır.) ve normal duyma yetileri olmalıdır.
3. Atandıkları maçlarda zamanında kortta bulunmalıdırlar.
4. Hakemler Tenis kurallarını, hakemlerin görev ve sorumluluklarını ve çalıştıkları
turnuvaların özel kurallarını iyi bilmelidirler.
5. Kişisel temizliklerine önem vermeli ve profesyonel görünümlerini her zaman korumalıdırlar.
Tüm Ulusal ve Uluslar arası Turnuvalarda, Federasyonun belirlemiş olduğu hakem
kıyafetlerini ve diğer materyalleri kullanmak ile yükümlüdürler. Kıyafet ve materyallerin
kontrol sorumluluğu Turnuvanın Başhakemindedir. Ulusal Turnuvalarda diğer
Federasyonlara ait materyaller kullanılamaz. ( Bröve, çanta vb. )
6. Çalıştıkları gün maçlar oynanırken turnuva mahallinde veya turnuva giysileriyle alkollü
içecek kullanmamalıdırlar. Eğer alkollü içecek kullanılacaksa bunun yönetilecek maçın en
az 12 saat öncesinde yapılması gerekir.
7. Hakemler bütün oyunculara saygı için tarafsızlığını her zaman muhafaza etmelidir. Hakem
ilişkisi/yakın arkadaşı olan bir oyuncunun maçını yönetmemelidir. Hakemler kafalarda
herhangi bir soru işareti bırakmamak için oyuncularla fazla sosyalleşmemelidirler. Bunların
yanında hakemlerin oyuncuların kaldığı otelde kalmalarında veya oyuncuların da katıldığı
sosyal etkinliklere katılmalarında bir sakınca yoktur. Hakemler karışıklığa sebep olabilecek
potansiyel ilişkilerini Kurula bildirmelidirler. (Herhangi bir oyuncuyla akraba, çok iyi
arkadaş, evli olmak bu durumlara örnek olarak gösterilebilir.)
8. Hakemler diğer hakemlerin kararlarını toplum içinde eleştirmemelidir, yapılacak eleştirilerin
hakemin kendisine veya Başhakeme yapılması gerekir.
9. Hakemlerin tenis üzerine bahis oynamaları veya üçüncü bir şahsı tenis üzerine bahis
oynamaya teşvik etmeleri kesinlikle yasaktır. Hakemler maçlarla ilgili herhangi bir durum
için (maç sonucu, kort, oyuncular v.b.) para veya herhangi bir hediye alamazlar. Bu kuralı
ihlal eden hakeme gerekli cezayı TTF yetkili Kurulları verir.
10. Hakem kalabalığı kontrol etmek dışında seyircilerle konuşmaz.
11. Hakemler Başhakemin izni olmadan televizyona veya gazeteye röportaj veremezler.
12. Hakemler profesyonel ve ahlaki açıdan daima örnek olmalıdırlar.
13. Turnuva ile ilgili herhangi bir problemi öncelikle şef hakem veya Başhakeme iletirler. Bu
kişileri atlayıp turnuva direktörüne veya herhangi bir kişiye şikâyetlerini iletemezler.
14. Başhakem tarafından izin verilmedikçe turnuva mahallinden ayrılmazlar. Bir turnuva için
görevlendirilmişlerse aynı hafta içinde başka turnuvada çalışmazlar veya başka turnuvaya
başvuramazlar. Kurul izni olmadan görevlendirildikleri turnuvadan başka turnuvada
çalışmak için ayrılmazlar.
15. Hakemlerin yaptıkları ihlaller Kurula bildirilmelidir. Başhakem hakemi turnuvadan ihraç
edebilir fakat bunun için Kurul ile mutlaka görüşmesi gerekir. Kurul, bu kuralları ihlal eden
hakemlerin hakemliklerine son verebilir, hakemlik kıdemlerini düşürebilir veya belli bir süre
görev vermeyebilir.
16. Disiplin Kuruluna sevk edilmiş hakemler, 6 aydan fazla ceza alırlarsa, kademesine
bakılmaksızın, hakemlik lisansı iptal edilir.
MADDE 17 – Ulusal ve uluslararası turnuvalar hakem atamaları
Ulusal ve uluslararası turnuvalar için hakem görevlendirmeleri Kurul tarafından gerçekleştirilir.
1 - Ulusal Turnuvalar: Ulusal turnuvalara katılmak isteyen hakemlerin talepleri turnuva
tarihleri ve yerleri TTF resmi web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde alınır.
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Hakem atamaları başvuru tarihi sona ermesinden itibaren 15 gün içerisinde yapılır ve TTF web
sitesinde yayınlanır. Kurul, Başkanın onayıyla değiştirme, güncelleme, yenileme ve kapsamlarını
genişletme yetkisine sahiptir. Yapılan değişiklikler TTF resmi web sitesinde duyurulur.
2 – Uluslararası Turnuvalar: Uluslararası turnuvalara katılmak isteyen hakemlerin
talepleri turnuva tarihleri ve yerlerinin TTF resmi web sitesinde yayınlanmasından itibaren 15 gün
içerisinde alınır. Uluslararası turnuvalar için hakem atamaları 4 aylık zaman dilimleri için
gerçekleştirilir ve resmi web sitesinde yayınlanır. Uluslararası turnuvalar için hakem atamaları ITF
kuralları göz önüne alınarak yapılır.

3. BÖLÜM
Alt Kurullar
Alt Kurulların Oluşumu
MADDE 18- Kurul, Eğitim ve Seminer (HESK), Bölge Sorumluları (BSK) ve Atamalar gibi Alt
Kurullarının oluşturulması kararını alıp Başkanın onayı ile uygulamaya koyabilir.
Kurulun önerisi ve Başkanın onayıyla oluşan alt kurullarda, bir Kurul Üyesinin
koordinatörlüğünde en az 3 olmak üzere yeteri kadar tekli üye atanabilir. Alt Kurullar, ihtiyaç duyulduğu
sürece görevine devam eder. Kurul, gerekli gördüğü hallerde, Başkanın onayı ile alt kurulların üyelerini
değiştirme veya alt kurulu yeniden kurmaya yetkilidir.
Kararların Niteliği
MADDE 19- Alt Kurulların kararları tavsiye niteliğindedir. Kararlar Kurulun alacağı
kararlara mesnet teşkil edebilir.
Görev Süresi ve Üyelikten Düşme
MADDE 20- Görev süresi içinde Tahkim Kurulu veya Federasyon Disiplin Kurulu tarafından 1
ay ve üzerinde hak mahrumiyeti cezası alan üyenin üyeliği düşer ve bu üyeler 5 yıl süreyle Federasyon
Kurullarında görev alamazlar.
Görevler
MADDE 211 - Eğitim ve Seminer Alt Kurulunun görevleri şunlardır;
a. TTF bünyesinde açılacak hakem yetiştirme ve geliştirme kurs ve seminerlerini
standartlarını belirlemek, turnuvalarının bilgili ve donanımlı hakemler tarafından
yönetilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi için çalışmak,
b. Başhakem, kule hakemi, gözlemci hakem, çizgi hakemi yetiştirmek, bunların bilgi ve
tecrübelerini artırmak amacıyla açılacak kurslar ve seminerlerde eğitmen olarak çalışmak,
c. Açılacak olan kurs ve seminerlerin programlanmasını yapmak ve uygulanacak derslerin
içeriğini hazırlamak, kurs ve seminerlere katılacak hakemlerin seçimini yapmak,
d. Uluslararası kuralların dilimize çevrilmesi için çalışmalar yapmak, yeni uygulanacak
kuralların tüm hakemlere iletilmesini ve bilgilendirilmelerini sağlamak,
e. Kurulun görevlendirmesi durumunda turnuvalarda gözlemci olarak çalışmak; Turnuva
sonunda Kurula rapor vermek,
f. ITF’ in yaptığı değişiklikleri takip ederek ulusal turnuvalarda uygulanması için Kurulu
bilgilendirmek.
2 - Bölge Sorumluları Alt Kurulunun görevleri şunlardır;
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Kendi bölgelerinde bölge turnuvaları, talep edilen okul müsabakaları ve benzeri bölgesel
müsabakaların hakemlerini belirleyerek, atama sorumlusunun onayına sunmak.
b. Kendi bölgelerinde açılacak olan Kurs ve Seminerlerin koordinasyon ve gözlemciliğini
yapmak.
3 - Ulusal ve Uluslararası Atamalar Sorumlusunun görevleri şunlardır;
a. TTF bünyesindeki bütün ulusal ve uluslararası turnuvaların hakem atamalarının yapılması
b. Bölge turnuvaları, talep edilen okul müsabakaları ve benzeri bölgesel müsabakalarının
hakemlerinin atamalarının kontrolü ve onayı.
c. Hakem atamalarının Kurul Sekretaryasına iletilmesi.
d. ITF tarafından açılan okullara gidecek olan hakemlerin kimler olacağına ve sıralamalarına
karar verilmesi ve onayı.
e. Hakem değişim programı dâhilinde yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek olan
hakemlerin onayı.
f. Kurul onayı istenen, yurtdışı hakemlik başvurularının gönderilmeden önce onaylanıp,
onaylanmayacağına karar verme ve onaylanan formların Kurul Sekretaryasına iletilmesi.
Kurul Sekretaryası
MADDE 22- Sekretarya hizmetleri 1 sorumlu üye tarafından yürütülür. Sekretaryanın görevleri
şunlardır;
a. TTF bünyesindeki bütün ulusal ve uluslararası turnuvaların hakem atamalarının internet
sitesinde ilanı.
b. TTF bünyesindeki bütün ulusal ve uluslararası turnuvaların hakem atama yazılarının
kulüplere gönderilmesi.
c. ITF’ ye uluslararası turnuvaların hakemler atamalarının bildirilmesi (turnuva başlangıcından
60 gün önce).
d. Kurula ait bütün dosyalanma işlerinin yapılması.
e. ITF tarafından açılmış olan okulların ilgili Kurul sorumlusuna bildirilmesi ve başvuruların
toplanması.
f. Kurul onayı istenen, yurtdışı hakemlik başvurularının Ulusal ve Uluslararası atama
sorumlusunun onayından sonra gönderilmesi.
g. Kurul tarafından belirli periyotlarla istenen Göz testi formu ve Data Kartların dosyalanması..
h. Kurul tarafından belirlenmiş muhtelif görevlerin yapılması.
4. BÖLÜM
Genel Hükümler
Hakemlerin Görevlendirilmesi
MADDE 23 - Yurt içinde yapılan tüm uluslararası turnuvalarda mümkün olduğu kadar
Türk başhakem ve hakemleri görevlendirilir. Yeterli sayıda Türk başhakem ve hakem bulunamadığı
takdirde yurt dışından başhakem ve hakem getirilebilir. Profesyonel uluslararası turnuvalarda
yurtdışından başhakem temini ve ataması TTF Yönetim Kurulunun ilgili üyesinin bilgisi dahilinde
Kurul tarafından gerçekleştirilir. Federasyon’un izni olmadan hiçbir kurum, Kuruluş ve kulüp,
turnuvalar için yurt dışından başhakem ve hakem getiremez. İllerde; İl temsilcileri kanalı ile
düzenlenen il ve bölge müsabakalarında, il temsilcilerinin önermesi ile Kurul hakem atamasını
yapar. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda Kurul doğrudan hakem ataması yapar.
Müsabaka Yönetimi
MADDE 24- Federasyon tenis müsabakaları bir başhakem ve yeterli sayıda gözlemci/kule
hakemi tarafından Uluslararası Tenis Kuralları ve Müsabaka Sevk ve İdare Kurallarına uygun
biçimde yönetilir.
Lisans Verme Esasları
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MADDE 25– Bütün kategorilerdeki hakemler lisanslarını almak ve her yıl lisanslarını vize
ettirmek zorundadırlar. Lisans ve vize işlemlerini yaptırmayanlar hiçbir koşulda hakemlik
yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Hakemlik Kategorileri
MADDE 26 – Hakemlik kategorileri şunlardır;
Çizgi Hakemleri
1. Kademe Çizgi Hakemi
2. Kademe Çizgi Hakemi
3. Kademe Çizgi Hakemi
a. Gözlemci Hakemlik
1. Kademe Gözlemci Hakem
2. Kademe Gözlemci Hakem
3. Kademe Gözlemci Hakem
b. Kule Hakemliği
1. Kademe Kule Hakemi
2. Kademe Kule Hakemi
3. Kademe Kule Hakemi
4. Kademe Kule Hakemi
5. Kademe Kule Hakemi
c. Başhakemlik
1. Kademe Başhakem
2. Kademe Başhakem
3. Kademe Başhakem
4. Kademe Başhakem
d. Uluslararası Hakemler
• White Badge
• Bronze Badge
• Silver Badge
• Gold Badge
Hakem kurslarına katılacak adayların sahip olması gereken nitelikler
MADDE 27- Hakem kurslarına katılmak için aşağıdaki şartlar aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Çizgi hakemliği, gözlemci hakemlik ve kule hakemliği kursları için, en az ilköğretim
mezunu olmak, yıl olarak 15 yaşında olmak,
c) Hakemlik yapmasına engel sağlık sorunu ve fiziki bir engel bulunmamak,
d) Disiplin veya Ceza Kurullarından bir defada altı aydan fazla süre ile ceza almamış olmak,
e) Altı ay veya daha fazla hapis cezası veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile
hükümlü bulunmamak.
5. BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 20- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı
talimat ve eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.
Yürürlük
MADDE 21- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Tenis
Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.

8
Yürütme
MADDE 22- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı yürütür.
HAKEMLERİN TERFİ KRİTERLERİ
EK – A
KATEGORİ

Kurs
Süresi

Vize
Süresi

1 Yılda Yapacağı
Asgari Görev

Bir üst kategoriye başvurmak için
Asgari Görev

1.Kademe Çizgi Hakemi

2 gün

Her Yıl

1 Turnuva

5 Turnuva

2.Kademe Çizgi Hakemi

“

“

2 Turnuva

20 Turnuva

3.Kademe Çizgi Hakemi

“

“

3 Turnuva

-

1.Kademe Gözlemci Hakem

“

“

1 Turnuva

10 Turnuva

2.Kademe Gözlemci Hakem

“

“

2 Turnuva

40 Turnuva

3.Kademe Gözlemci Hakem

“

“

3 Turnuva

-

1. Kademe Kule Hakemi

3 gün

“

5 Maç

50 Maç

2. Kademe Kule Hakemi

“

“

10 Maç

250 Maç

3. Kademe Kule Hakemi

“

“

25 Maç

500 Maç

4. Kademe Kule Hakemi

“

“

50 Maç

750 Maç

5. Kademe Kule Hakemi

“

“

75 Maç

-

1.Kademe Başhakem

“

“

1 Turnuva

20 Turnuva

2.Kademe Başhakem

“

“

2 Turnuva

40 Turnuva

3.Kademe Başhakem

“

“

4 Turnuva

80 Turnuva

4.Kademe Başhakem

“

“

6 Turnuva

-

Uluslararası Hakemler
Uluslararası Hakem kademeleri ITF’ in belirlediği hususlar doğrultusunda belirlenir. ITF’ in
düzenlediği kurslara gidecek olan hakemlerin başvuruları Kurulun teklifi ve Başkanın onayı ile
ITF’ e gönderilir.
a. Üst kategoriye müracaat etmek için görevlendirilecek üst kategori hakemlerce yapılan
değerlendirmelerde geçer not almak zorunludur.
b. 2 yıl üst üste asgari görevi yapmayan 1. Kademe hakemlerin hakemliği iptal edilir, diğer
kademeler bir alt kademeye indirilir.
EK - B
KADEMELERE GÖRE GÖREV DAĞILIMLARI
TURNUVA

BAŞHAKEM

KULE HAKEMİ

GÖZLEMCİ HAKEM

Kademeler

Kademeler

Kademeler

ÇİZGİ HAKEMİ
Kademeler

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

HAFTASONU

X

X

X

X

***

***

***

***

***

X

X

X

***

***

***

KIŞ - YAZ KUPALARI

***

X

X

X

X

X

X

X

X

***

***

***

X

X

X

TAKIM MÜSABAKALARI

***

X

X

X

***

X

X

X

X

***

***

***

X

X

X

TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI

***

X

X

X

***

X

X

X

X

***

***

***

X

X

X

SENIOR TURNUVALARI

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ÖZEL SERİ TURNUVALAR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TE VE ITF JUNIOR TURNUVALARI

ITF

***

X

X

X

X

***

***

***

X

X

X

ITF PRO 10K

ITF

***

X

X

X

X

***

***

***

X

X

X

ITF PRO 25K

ITF

***

X

X

X

X

***

***

***

X

X

X

ITF PRO 50K - 100K - ATP CHAL.

ITF

***

X

X

X

X

***

***

***

***

X

X

Yukarıda belirtilen görev dağılımları tablosu 01.09.2013 tarihi itibari ile geçerli olacaktır.

