
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 
MERKEZ HAKEM KURULU 

İL VE İLÇE HAKEM KURULLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA 
PRENSİPLERİ VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ İÇ TALİMAT 

AMAÇ 
Madde 1. Bu iç talimatın amacı, Merkez Hakem Kurulu’nun yetki verdiği İllerde düzenlenen 
Amatör Futbol Ligi ile Salon Futbolu, Plaj Futbolu ve Herkes İçin Futbol müsabakalarında 
görevlendirilecek hakemlerin kadro oluşumu, atamaları ve yetiştirilmelerini gerçekleştirecek 
kurulların ve üyelerinin görev, yetki ve çalışma prensiplerini belirlemektir. 
 
KAPSAM 
Madde 2. Bu iç talimat, İl ve İlçe Hakem Kurulları’nı, başkan ve üyelerini, tüm unvan ve 
klasmanlardaki hakemleri ve eğitimcileri kapsar. 
 
DAYANAK 
Madde 3. Bu İç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine göre 
düzenlenmiştir. 
 
İL VE İLÇE HAKEM KURULLARI’NIN KURULUŞU
Madde 4. İl ve İlçe Hakem Kurulları, TFF Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma 
Prensipleri ve Görevleri ile ilgili Talimat’ın 13. Maddesi’ne göre bir Başkan ve 150'ye kadar 
lisanslı hakemi olan illerde 4, 150'den fazla 300'den az lisanslı hakemi olan illerde 6, 300'den 
fazla lisanslı hakemi olan illerde 8 üyeden oluşur ve MHK tarafından atanır. İl ve İlçe Hakem 
Kurulları’nın oluşturulamadığı durumlarda, o ildeki müsabakaların oynanması bakımından 
hakem atamaya yetkili kişi veya kişileri görevlendirmeye Merkez Hakem Kurulu yetkilidir. 
 
Ayrıca müsabakalara ilişkin her türlü görüşlerine başvurmak üzere ilgili ilin ASKF’si 
tarafından atanmış bir danışman oy hakkı bulunmamak kaydıyla kurul toplantısına katılır.  
 
İL VE İLÇE HAKEM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ
Madde 5. İl ve İlçe Hakem Kurulları’nda görev alabilmek için; 
a) Hakem kökenli olmak (Yeterli sayıda hakem kökenli üye bulunamadığı takdirde MHK 
gerekli atamaları dışarıdan yapabilir.) 
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (bu nitelikte yeterli adayın olmadığı illerde en 
az ilköğretim okulu,  2. kademe mezunu olmak), 
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
d) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 3 aydan, toplam 6 aydan fazla ceza almamış 
olmak, 
e) Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, 
f) Faal futbol hakemi, futbolcu temsilciliği ve bünyesinde futbol branşı olan kulüplerde 
yöneticilik, antrenörlük, teknik direktörlük, masörlük görevi yapmamak 
gerekmektedir. 
 
İL VE İLÇE HAKEM KURULLARI GÖREV BÖLÜMÜ 
Madde 6. İl ve İlçe Hakem Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan 
Vekili, bir Hakem Atama Sorumlusu (HAS) ve bir Raportör seçer. 
 



İL VE İLÇE HAKEM KURULLARI’NIN ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Madde 7. İHK’nin görev süresi iki yıldır. Ancak İHK’lerin görev süresi, atamasını yapan 
MHK’nin görev süresi ile sınırlıdır. 
 
İl ve İlçe Hakem Kurulları haftada en az bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. 
Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın
oyu iki oy sayılır. Kurul başkanının katılmadığı toplantılarda başkanlık görevini, başkan vekili 
aynı yetki ve sorumluluk içinde yürütür. Kurulun kararları, karar defterine kaydedilir ve 
toplantıda hazır bulunan üyelerce imzalanır. Mazeretsiz olarak birbirini takip eden 3 
toplantıya veya bir futbol sezonu içinde aralıklı olarak 5 toplantıya katılmayan üyenin kurul 
üyeliği düşer. Yerine atanacak üyeyi, Merkez Hakem Kurulu belirler. 
 
Hakemlere yönelik haftalık görev tebligat ve mazeret bildirim yöntemi, MHK çalışma 
prensiplerine uygun olarak, İl ve İlçe Hakem Kurulları’nca belirlenir ve ilan edilir. Hakemler 
belirlenen yönteme uymak zorundadır. 
 
İl ve İlçe Hakem Kurulları, yapacağı ilan ve duyurularını TFF Resmi İnternet 
Sitesinden(www.tff.org) yayınlar. Bu şekilde yapılan yayın tebliğ yerine geçer. 
 
İL VE İLÇE HAKEM KURULLARI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 8. İl ve İlçe Hakem Kurulları’nın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) İllerde oynanan resmi ve özel amatör futbol müsabakaları ile profesyonel takımların
yapacakları özel karşılaşmaların ( MHK onayı ile ) hakemlerini atamak, 
b) İl düzeyinde resmi ve özel okul müsabakalarında, 15 yaş altı müsabakalarında, veteran 
müsabakalarında, Herkes için Futbol (Grassroots) kapsamındaki diğer müsabakalarda görev 
alacak hakemleri atamak, 
c) Yıllık çalışma programını hazırlamak, uygulamak, bu amaçla antrenman, seminer, kritik 
toplantıları, kurs ve sınavları gerçekleştirmek, 
d) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu talimatlarının
uygulanmasını sağlamak, 
e) BHK ile işbirliği içerisinde koordineli çalışmak, 
f) Hakem raporlarını değerlendirmek, gözlemci raporu sonuçlarına göre gerektiğinde uyarı
veya dinlendirme cezaları vermek ve uygulamak, 
g) Bölge Eğitim Sorumlusu ve İl Eğitim Sorumlusu ile koordineli bir şekilde çalışmak, 
h) Hakem ihtiyacını karşılamak amacıyla; Herkes İçin Futbol, Salon Futbolu, Plaj Futbolu 
Hakemlerini yetiştirmek üzere girişimlerde bulunmak, 
i) Gerekli görüldüğü durumlarda müsabaka hakemlerini, İHK üyeleri olarak ayrıca izlemek, 
j) İllerindeki futbol müsabakalarında meydana gelebilecek teknik anlaşmazlıkları, futbol 
oyun kuralları yönünden karara bağlamak, karar alamadığı konularda ise görüşü ile birlikte 
Merkez Hakem Kurulu’na sunmak, 
k) İdari, teknik ve sosyal yönden cezalandırılması gerektiği kanısına varılan hakemlerin 
savunmalarını almak, eğer Merkez Hakem Kurulu’na sevkine karar verilmiş ise İHK’nin 
görüşü ile varsa belgeleri, Merkez Hakem Kurulu’na göndermek, konu sonuçlanıncaya kadar 
ilgili hakemlere görev vermemek, 
l) Futbol Taban Birliklerinin yerel birimleri, İl Eğitimcileri ve İl Gözlemci Kurulları ile 
işbirliği içinde başta eğitim olmak üzere futbolun gelişmesine yönelik çalışmaları planlamak 
ve uygulamak, 
m) Müsabakaların sağlıklı sonuçlanması ve karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 
İlindeki kamu ve özel kuruluş yöneticileri ile (spor- sağlık-emniyet) işbirliğini 
gerçekleştirmek, 



n) Klasman Hakemi,  Klasman Yardımcı Hakemi, Bayan Klasman Hakemi ve İl
Hakemliğine önerilecek adayları belirlemek, 
o) Klasman Hakemi,  Klasman Yardımcı Hakemi, Bayan Klasman Hakemi adaylarını
izlenmek üzere sezon başı ve devre arasında BHK’ye bildirmek, 
p) Hakemlerin haftalık ve aylık atletik test programlarını uygulamak ve sonuçlarını Merkez 
Hakem Kurulu’na bildirmek, 
r) Lisanslı ve vizeli İl Hakemleri ile Salon Futbolu, Plaj Futbolu ve Herkes İçin Futbol 
hakemlerinin listelerini ilgili talimatlar doğrultusunda hazırlamak ve Merkez Hakem 
Kurulu’nun onayına sunmak, 
s) İldeki hakemlerin nakil taleplerini, Hakem İşleri Müdürlüğü’ne iletmek, 
t) Kurula gelen yazılı başvuruları karara bağlamak ve gereken yazışmaları zamanında
yapmak, 
u) Merkez Hakem Kurulu'nun hakemlerle ilgili duyurularını belirtilen şekilde ve zamanında
ilgililere tebliğ etmek, 
v) MHK’nin ilan ettiği vize dönemindeki iş ve işlemleri, açıklanan sınav takvimine göre 
aksatmadan yürütmek, 
y) Hakemlerle ilgili; yıllık müsabaka resmi görevlendirme çizelgeleri başta olmak üzere tüm 
belge, doküman, defter ve kayıtları düzenli olarak tutmak, görevden ayrılırken eksiksiz olarak 
ilgililere devretmek (Devretme yükümlüğünü gereği gibi yerine getirmeyenler hakkında
Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanacaktır.) 
 
İL VE İLÇE HAKEM KURULU BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9. İl ve İlçe Hakem Kurulu Başkanı’nın görev ve yetkileri şunlardır: 
a) İl ve İlçe Hakem Kurulu toplantılarına başkanlık yapmak, 
b) Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile Merkez Hakem Kurulu’nun karar ve 
talimatlarının uygulanmasını sağlamak, 
c) Kurul üyelerinin üstlendikleri görevlere ilişkin çalışmaları denetlemek, 
d) Merkez Hakem Kurulu’nun ve BHK’nin düzenlediği toplantılara katılmak, geçerli 
mazereti olması halinde başkan vekilini görevlendirmek, 
e) Merkez Hakem Kurulu ve BHK ile en süratli ve sağlıklı iletişimin kurulmasını temin 
etmek, 
f) İllerde yapılacak olan profesyonel olmayan özel müsabakalar için (herkes için futbol 
müsabakaları) oluşturulacak komisyona katılmak. 
 
BAŞKAN VEKİLİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 10. İl ve İlçe Hakem Kurulu Başkan Vekili’nin görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Başkanın olmadığı durumlarda onun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, 
b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak. 
 
HAKEM ATAMA SORUMLUSU'NUN ( HAS ) GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 11. İl ve İlçe Hakem Kurulu Hakem Atama Sorumlusu’nun görev ve yetkileri 
şunlardır: 
a) İlinin kadrosunda bulunan hakemleri unvan ve başarı kriterine göre sınıflandırmak ve 
kurulun onayına sunmak, 
b) Müsabaka resmi görev çizelgelerini tutmak ve arşivlemek, 
c) Müsabakalarda görevlendirilecek hakem atama hazırlıklarını yapmak, kurulun onayına 
sunmak, 
d) Hakem raporlarını denetlemek ve arşivlemek, 
e) Hakemlerin antrenmanlara katılma, toplantı, seminer ve konferans izleme ile gözlemci 
raporları üzerinden performanslarını takip etmek ve gereken sicil kayıtlarını tutmak, 



f) Başarısız yönetim gösteren hakem ve yardımcı hakemlerin uyarılmaları ve
dinlendirilmeleri amacıyla kurulun onayına sunmak, 
g) Kurul başkanının verdiği diğer görevleri yapmak. 
 
İHK RAPORTÖRÜ’NÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12. İl ve İlçe Hakem Kurulu Raportörü’nün görev ve yetkileri şunlardır: 
a) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin görev çizelgelerini düzenlemek, bunları
ilgililere tebliği amacıyla ilan etmek ve arşivlemek, 
b) Kurulun sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
c) Kurulun defter ve kayıtlarını tutmak, 
d) Hakem ücretlerinin ödenmesine esas olmak üzere gerekli belgelerin TFF’ye ulaştırılması
konusunda Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanlığı ile işbirliği
yapmak, 
e) Kurul Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapmak. 

 
HAKEM ATAMALARININ TEMEL PRENSİPLERİ
Madde 13. Hakem atamalarında uygulanacak temel prensipler şunlardır: 
a) Hakem ve Yardımcı Hakemlerin Müsabaka yönetimindeki yetersizliklerine göre 
uygulanacak dinlendirme ve görev vermeme kararları, kurul toplantısında belirlenir ve 
uygulanır. 
b) Hakemlerin aynı İlçe veya stad ile aynı takımların müsabakalarına sürekli atanmamalarına
özen gösterilir. 
c) Hakemlerin talimatlara aykırı davranış ve tutumları ile müsabaka yönetimindeki 
yetersizlikleri istisna olmak kaydı ile hakkaniyet ölçüsünde atanmalarına özen gösterilir. 

 
YÜRÜTME 
Madde 14. Bu iç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem 
Kurulu tarafından yürütülür. 
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 15. Bu İç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun onayı ve TFF 
Resmi İnternet (www.tff.org) adresinde yayınlanmak sureti ile yürürlüğe girer. 
 

GEÇİCİMADDE: 
Bu İç Talimat yürürlüğe girdiğinde İl ve İlçe Hakem Kurulları 4. ve 5. Maddeler kapsamında
yenilenir. 


