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Kabul tarihi: 28.05.2011 

Karar No: 75/2 

 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

 HAKEM TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 

 

Madde 1 - Amaç : 

 

Bu Talimatın amacı, buz pateni yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak 

usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Madde 2 - Kapsam : 

 

Bu Talimat; resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, hakem 

kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin sınıflamalarını, terfi ve 

cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar. 

 

Madde 3 - Dayanak : 

 

Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Ek 9’uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile  

15 Aralık 2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Buz 

Pateni Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Madde 4 - Tanımlar : 

 

Bu Talimatta geçen; 

 

a) Federasyon : Türkiye Buz Pateni Federasyonunu , 

b) Yönetim Kurulu : Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

c) ISU  : Uluslararası Buz Pateni Federasyonunu 

d) MHK  : Merkez Hakem Kurulunu 

e) Buz pateni : Buz pateni branşını (Tekler, çiftler, buz dansı ve 

senkronize branşlarını kapsar.) 

f) Short track     : Short track branşını 

g) Curling     : Curling branşını 

h) Hakem  : Yarışmanın kurallar dahilinde yönetilmesi için 

görevlendirilen kişiyi 

i) Sporcu : Federasyon ve İl Müdürlüklerinden sporcu lisansı alan 

kişiyi, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler  

 

 

(1) Merkez Hakem Kurulu 

 

Madde 6 - Merkez hakem kurulunun kuruluşu 

 

Merkez hakem kurulunun kuruluşu, Federasyon Kurulları Talimatında gösterilen esas hükümler  

çerçevesinde gerçekleştirilir. 

 

Merkez hakem kurulu üyelerinde; Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak, 

uluslararası hakem unvanına sahip olma özelliği ile, aktif sporcu, antrenör ve sporcu velisi 

olmama özellikleri aranır.  

 

Merkez hakem kurulu; Artistik Patinaj & Senkronize, Short Track ve  Curling branşları için ayrı 

ayrı kurulur ve  Federasyon yönetim kurulundan bir/birer üye ile çalışmalarını yürütür, kararlarını 

alır. Federasyon yönetim kurulu üyesi ya da Federasyon Başkanı her branş için Merkez Hakem 

Kurulunun başkanı olarak görev yapar. 
 

Madde 7 - Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi 

Merkez Hakem Kurulunun görev süresi Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Yeni kurul 

göreve başlayıncaya kadar eski kurul göreve devam eder.  

Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Süresi; 

a) Üyenin istifa etmesi, 

b) Federasyon Başkanının isteği, 

c) Özürsüz üst üste 4 toplantıya gelmeme durumunda sona erer. 
 

Madde 8 - Merkez Hakem Kurulunun yetki ve sorumlulukları 

 

a) Federasyona bağlı branşlardaki bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmaların hakem ve teknik 

panel görevlendirmelerini yapmak, 

b) Hakemlik kriterlerini ve kademelerini belirlemek 

c) Hakemlerin, teknik panelin değerlendirmelerini yapmak, performanslarını takip etmek 

d) Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışları yapan hakemler hakkında gerekli 

soruşturmayı yapmak, yönetim önlemlerini almak, gerektiğinde disiplin kuruluna sevk etmek 

için federasyona sunmak. 

e) Hakemlerin lisanslarının iptali için gerekli soruşturmayı yapmak ve alınan kararı federasyonun 

onayına sunmak. 

f) ISU’ ya yarışma kuralları ile ilgili değişiklik önerilerinde bulunmak. 

g) Dünya Curling federasyonuna yarışma kuralları ve diğer teknik konularda önerilerde 

bulunmak. 

h) Bu talimat kapsamında değerlendirilen her türlü hakem iş ve işlemleri ile düzenleyici maddeler 

kapsamında prosedürler hazırlayarak gerektiğinde yönetim kurulunun onayı ile yürütmeyi 

gerçekleştirmek. 
 

 

Madde 9 - Merkez hakem kurulunun görevleri 

 

Merkez hakem kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Yeni hakemler yetiştirmek, mevcut hakemlerin gelişimlerini takip etmek, eğitim ihtiyaçlarını 

belirlemek, yeni hakem yetiştirmek için hakem kursu açmak, mevcut hakemlerin gelişimi ve 

güncel bilgilerle donatılması için seminerler düzenlemek, düzenletmek.  

b) Hakemlerin yıllık performans değerlendirmelerini yapmak, görevde ilerleme durumlarını 

belirlemek ve önerilerini yapmak, uluslararası hakem listesine alınmasına uygun görülen 

hakemleri saptamak ve Federasyon Yönetim Kuruluna önermek. 

c) ISU kuralları üzerinde oluşan değişiklikleri izlemek, hakemlere ulaşmasını sağlamak.  

d) Ulusal ve uluslararası seminer ve kurslara katılacak hakemleri belirlemek ve önermek, 

kursların öğretim programlarını hazırlamak. 

e) Hakemlerin yarışmaları yönetmedeki eksikliklerini ve başarılarını yarışmanın başhakemleri ile 

birlikte değerlendirmek. 
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f) Hakemler ile ilgili her türlü istatistikî bilgileri derlemek, raporlaştırmak. 

g) Yarışmalarda görev alacak hakemleri belirlemek ve görevlendirmelerini sağlamak. 

h) Teknik panel’den de ayrıca sorumlu olmak, değerlendirmelerini yapmak, görev atamalarını 

yapmak, terfilerini takip etmek. 

i) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

Madde 10 - Hakemlerin disiplin  kuruluna sevkinde uygulanacak kurallar 

Bu Talimat çerçevesinde,  

a)  Federasyon’un ve/veya ISU kurallarına göre; kendisine verilen görevleri tam olarak yerine 

getirmeyen, 

b) Merkez hakem kurulundan izin almadan ve federasyonun onayı olmadan hakem olarak ve/veya 

teknik panel pozisyonlarından birinde görev almak,  

c)  Resmi görev sırasında onur kırıcı suçlar işleyen, 

d)  Başhakem kararlarına karşı gelen, yarışma düzenini ve kuralları bozan, 

e) Merkez hakem kurulunca verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen ya da 

yapmayan, yarışmaların akışını bozan, sporcuları aşağılayan ve rahatsız eden, 

f)  Merkez hakem kurulu ve/veya federasyonun onayı olmadan buz pateni sporu ile ilgili olarak 

herhangi bir medya kuruluşu ile (televizyon, radyo, gazete) irtibata geçen, demeç veren, 

yorum yapan, 

hakemler ve teknik panel üyeleri hakkında başhakemden ve/veya diğer yollardan merkez hakem 

kurulu’na gelen şikâyetler üzerine; kurul gerekli incelemeyi yapar, sonucunu federasyona bildirir. 

 

Merkez hakem kurulu hakemlerin ve teknik panel üyelerinin yaptıkları yarışma düzenini, akışını, 

zaman planını bozacak davranışlar sergilemeleri nedeniyle hakemlere ve teknik panel üyelerine 

yazılı uyarı cezası verir. Federasyonu bilgilendirir.  

 

Hakemlerin benzer hataları bilinçli olarak yapması ya da yapmaya devam etmesi durumunda 

federasyon başkanının teklifi yönetim kurulunun onayı ile disiplin kuruluna sevk edilir. 
 

 

Madde 11 - Merkez hakem kurulu üyelerinin görev yasağı 

 

Merkez Hakem Kurulu üyeleri bulundukları ilde düzenlenecek olan her türlü buz pateni 

organizasyonlarında federasyonun onayını almak şartıyla görev yapabilirler.  

 

Hakemler ve teknik panel üyeleri, merkez hakem kurullarının onayı olmadan hangi ad altında 

olursa olsun, hiçbir yurtiçi ve yurtdışı yarışma ve turnuvada hakem olarak görev yapamazlar. 

 

Merkez Hakem Kurulu üyeleri artistik buz pateni ile ilgili faaliyet gösteren spor kulüplerinde görev 

alamazlar. 
 

 

(2) Hakemler 

 

Madde 12 - Hakem olabilme koşulları 

 

Hakem olabilmek için; 

a)  T.C. vatandaşı olmak, 

b)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda bu koşul aranmaz). 

c)  18 yaşından küçük olmamak, 

d) Hakemlik yapmak için zihinsel bir özrü olmadığını ve vücut arızasının bulunmadığını sağlık 

raporu ile belgelemek, 

e)  Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak, yapılan sınavın sonucunda en az 70 (yetmiş) 

puan almak, 

f)  Daha önce buz pateni ya da başka bir spor dalında, toplam veya bir defada hakem, sporcu 

veya başka bir görevde iken altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men 

cezası almamış olmak, 

g)  Sabıka kaydı olmamak, 

h) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan 

suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin 



HAKEM TALİMATI 4 

işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, 

hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı 

veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına karıştırma, 

suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal 

edinme suçlarından hükümlü bulunmamak. 

i)  Buz Pateni sporu ile ilgili Kulüplerin yönetim kurulunda yönetici, idareci, antrenör veya sporcu 

velisi olmamak 
 

Madde 13 – Hakemlerin Kademeleri 

 

Hakemlik kademeleri aşağıdaki gibidir. 

 

a) Aday hakem, 

b) İl hakemi, 

c) Milli hakem, 

d) Yarışma başhakemi, 

d) Uluslararası hakem,  

e) ISU Hakemi (tekler, çiftler, buz dansı, senkronize ve short track branşları için geçerli bir 

kademe’dir.) 
 

Hakemliğin başlangıç kademesi aday hakemlik, en üst kademesi ISU hakemliğidir. Bu kademeler 

arasında yükselecek hakemlerin, hakemlik geçmişlerinde tam tarafsızlığını göstermiş olmaları ön 

koşuldur. Her hakem kademesi içerisinde de ayrı bir kıdem düzenlemesi yapılabilir. Böylesi 

düzenlemeler prosedür ile belirlenir. 

 

Türkiye Buz Pateni Federasyonuna bağlı branşlarda hakem kademeleri ve terfileri, branşların yeni 

olması (Buz Dansı, Senkronize, Short Track ve Curling) durumunda farklı olabilir. Bu branşlarla 

ilgili terfiler için geçici olarak farklı bir uygulama yapılacak ise ilgili MHK üyeleri tarafından ayrı bir 

yönetmelik / talimat hazırlanır ve yürürlük onayı için Federasyon Yönetim Kuruluna sunulur. 

 

a) Aday Hakem 

 

Aday hakem olabilmek için; 

a) Bu Talimatın 11. maddesindeki koşulları taşımak, 

b) Aday hakemlik kursuna katılmak ve kursun sonundaki yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı 70 

(Yetmiş) puan almak, 

c) Hakem Sınavı sonrasındaki ilk 1 yıl süresince minimum 3 yarışmada deneme hakemliği yapmak 

ve deneme hakemliğinde kabul edilebilir performans düzeyinde başarılı olmak 

 

Deneme hakemliğinde başarılı olanlar ikinci sezonda minimum 1 yıllık sürede Aday Hakem 

statüsünde resmi olarak görevlendirilirler. Aday hakemlik süresi minimum 3 yarışmada görev 

alması koşulu ile 1 ( Bir) yıldır. Gereken sayıda yarışmada görev alınmamışsa adaylık süresi uzar. 

 

Adaylar, deneme hakemliği ile birlikte minimum 2 yıllık bir eğitimden geçirilmektedir. Aday 

Hakemlerin, performanslarına ve görev aldıkları yarışma sayısının performanslarını ölçmeye 

yeterli olup olmamasına bakılarak terfilerine ya da aynı kademede bir süre daha devam 

etmelerine MHK tarafından karar verilir. 

 

 

b) İl Hakemi 

 

İl hakemi olabilmek için; 
 

a)  Aday Hakemi unvanını taşıyor olmak,  

b)  Minimum 2 yıl (Deneme Hakemliği süresi dahil, toplam olarak minimum 10 yarışmada görev 

alması) Aday Hakem olarak yarışmalarda görev almış olmak, 

c)  Aday hakemliği süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile hakemliğe ara vermemiş olmak, 

d) Son iki yıl içinde ve en az yedi yarışmada kabul edilebilir performans düzeyinde başarılı bir 

şekilde görev yapmış olmak. (%70 başarı oranı)  

e)  Merkez Hakem Kurulu tarafından İl Hakem unvanını alması için uygun görülmesi 
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İl Hakemlerinin, performanslarına ve görev aldıkları yarışma sayısının performanslarını ölçmeye 

yeterli olup olmamasına bakılarak terfilerine ya da aynı kademede bir süre daha devam 

etmelerine MHK tarafından karar verilir. 

 

c) Milli Hakem 
 

Milli hakem olabilmek için; 
 

a) İl hakemi unvanını taşıyor olmak, 

b) Minimum 2 yıl İl Hakemi olarak (minimum 8 yarışmada) yarışmalarda görev almış olmak,  

c) İl hakemliği süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile hakemliğe ara vermemiş olmak, 

d) İl hakemi olarak görev yapmış olduğu yarışmalardan son iki yılda ve en az yedisinde hakem 

değerlendirme prosedürüne uygun olarak milli hakem normu almış olmak, kabul edilebilir 

performans düzeyinde başarılı bir şekilde görev yapmış olmak, (%70 başarı oranı) 

e) Merkez Hakem Kurulu tarafından Milli Hakem ünvanını alması için uygun görülmesi, 

f) Buz pateni dalında lisanslı sporcu olarak kaymış olmak 

g) Bir üst kademede (uluslararası hakemlik) hakemlik yapabilmek için en az 3 yıl Milli hakem 

olarak görev yapmak gerekmektedir. 

 

Milli Hakemlerinin, performanslarına ve görev aldıkları yarışma sayısının performanslarını ölçmeye 

yeterli olup olmamasına bakılarak terfilerine ya da aynı kademede bir süre daha devam 

etmelerine MHK tarafından karar verilir. 

 

Milli Hakemlik kademesine terfi etmek için gereken sürenin daha kısa olması ancak hakemin 

yarışmalarda gösterdiği üstün başarı ile mümkündür. İl Hakemliğinin ilk bir yılında, toplamda 

minimum 5 yarışmada üstün başarı gösteren hakem, MHK tarafından Milli Hakemlik kademesine 

terf ettirilebilir. 

 

Yukarıdaki koşullardan (f) maddesini sağlamayan ancak yarışmalarda üstün performans gösteren, 

kendisini yetiştirmiş kişilerin milli hakemliğe terfisi yarışma başhakemlerinin değerlendirme 

sonuçlarına göre verdikleri öneriler doğrultusunda merkez hakem kurulunun kararı ile mümkün 

olabilir. 

 

 

d) Yarışma Baş Hakemi 

 

Başhakem olabilme şartları; 

 

a) En az milli hakem kategorisinde olmak, 

b) En az 5 yıl kabul edilebilir bir performansta hakem olarak yarışmalarda görev alması, 

c) ISU kurallarını yakından takip etmek, seminerlerine katılmak. 

 

e) Uluslararası Hakem olabilme koşulları : 
 

Uluslararası Hakem olabilme şartları; 
 

a) 24 yaşını doldurmuş olmak ve 50 yaşından küçük olmak, 

b) Çok iyi derecede İngilizce konuşma, anlama ve yazma becerisine sahip olmak, 

c) Minimum 3 yıl süreyle milli hakemlik statüsünde tekler / çiftler dalında en az 3 kez ISU 

kurallarının uygulandığı Türkiye Şampiyonasında Büyükler (Senior) ya da Gençler (Junior) 

kategorilerinde kısa ve serbest programda hakem olarak görev almış olmak,  

d) Uluslararası hakemlik için aday gösterilmeden önceki 3 yıl boyunca başarılı performans 

sergilemek, 

e) ISU tarafından kabul edilen / onaylanan hakemlik seminerine adaylığından önceki 2 yıl içinde 

katılmış olmak ve bu seminerde seminer yöneticileri tarafından başarılı bulunmak, 

f) Merkez Hakem Kurulu tarafından Uluslararası Hakemliğe aday gösterilmek, 

 

Merkez hakem kurulunun önerisi, federasyonun onayı ile adayın ismi diğer mevcut Uluslararası 

hakemlerin ismiyle birlikte ISU ve WCF’nin belirlediği bildirim süresinden önce ilgili Uluslararası 

Federasyon’a gönderilir.  
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ISU tarafından listeye dahil edilmesiyle aday, uluslararası hakem unvanını alır. Uluslararası 

hakemler yurtiçi ve yurtdışı resmi ve özel tüm yarışmalarda görev alabilirler, gerektiğinde yurtiçi 

yarışmalarda Başhakemlik yapabilirler. 

 

f) ISU hakemi olabilmek için koşullar :  
 

ISU Hakemi olabilme şartları; 
 

a) Federasyon tarafından ISU hakemi statüsüne sahip hakeme ihtiyaç duyulması, 

b) Minimum 5 yıl boyunca uluslararası hakem olarak deneyim kazanması, 

c) Uluslararası yarışmalarda hakemlik görevini başarı ile tamamlaması, 

d) Uluslararası yarışmalarda ISU tarafından yazılı uyarı verilmemiş olması, yazılı uyarıların 

geçerlilik süresi ISU kurallarına göre belirlenecektir. 

e) Merkez Hakem Kurulu tarafından ISU hakemliğine aday gösterilmesi, federasyon tarafından 

onaylanması, 

f) ISU kurallar kitabında yer alan ISU sınavına girme koşullarını yerine getirmiş olmak, 

g) ISU tarafından ISU sınavına kabul edilmek ve sınavı başarı ile geçmek 

 

 

Uluslararası /ISU & WCF Hakem listesinde iken ilgili Uluslararası Federasyon Kurallarına göre 

kademesi düşen hakemlerin ya da listeden düşen hakemlerin tekrar listeye girmesi ISU / WCF 

kurallarına göre olabilecektir. 
 

 

Madde 14 - Görevler ve Yetkiler 

 

1) Başhakemin görevleri ve yetkileri; 

 

a) Konusu ile ilgili (tekler, çiftler, buz dansı, senkronize) başhakemliğiyle ilgili mevcut genel 

düzenlemeler ve özel düzenlemeler ve teknik kurallar, ISU haberleşmeleri ve yönergeleri, el 

kitapları ve broşürlerde belirtilen bütün konularda kendisini sürekli tam bilgili tutar; 

b) Her zaman adil ve tarafsız bir tavır sergiler; 

c) ISU etkinlik koordinatörünün olmadığı zamanlarda bütün uygunluk kurallarını ve ISU açıklık 

sertifikalarını kontrol eder; 

d) Başlama sırası için bütün kuraları çeker;  

e) Hakem Heyetini yönetir (Başhakemin, hakem paneliyle ilgili işleri arasında şunlar da vardır: 

Hakem heyetindeyken, hakemlerin daha önce verilmiş puanlarla ilgili notlar veya elektronik 

haberleşme bilgileri getirmemelerini, birbirleriyle iletişim kurmamalarını, işaretle veya sesle 

hataları göstermemelerini, yanlarında oturan hakemlerin puanlarına bakmamalarını sağlamak, 

eğer ihtiyaç olursa hakem panelinin sorumlu sözcüsü olarak hareket etmek); 

f) Bir etkinliğin her bir kısmından önce hakemlerle kısa bir toplantı yapar; 

g) Müzikten sorumlu kişiye ilgili yarışmacının müziğini çalmasını işaret eder; 

h) Yarışmacının Kural 551/638’e göre icrasına başlamasına izin verir; 

i) Buzun durumunun etkinliğin gerçekleştirilmesine izin verip vermeyeceğine karar verir; 

j) İlgili etkinlik üzerindeki itirazlara karar verir; 

k) Eğer istenmeyen şartlar oluşursa paten yüzeyinin şeklini ve boyutunu değiştirir; 

l) Etkinliği organize eden üye veya ilgili kulüple görüşerek etkinliğin başka bir pistte 

gerçekleştirilmesine karar verir; 

m) Zaman hakemine (gönüllü) programın kayılan zamanını ve Kural 353, paragraf 11’e göre ilgili 

duruşların zamanını tutmasını söyler; 

n) İkinci zaman hakemine (gönüllü) kısa ve serbest danstaki bütün kaldırışların zamanını 

tutmasını, uzatılmış kaldırışları tespit etmesini söyler (yalnızca buz dansı için); 

o) Kural 353, paragraf 11’e göre normalde Başhakemin sorumluluğunda olan bütün ceza 

puanlarına  karar verir; 

p) Bilgi sahibi olmak amacıyla etkinliğin tamamını değerlendirir; 

q) Seyirciler müsabakayı kesintiye uğrattığı veya müsabakanın düzgün şekilde devam etmelerine 

engel oldukları durumda, sükûnet sağlanıncaya kadar yarışmayı durdurur. 

r) Yarışmacıları etkinliğin dışına çıkarır ve eğer gerekirse, hakem(ler)i panelden çıkarır ve yine 

eğer gerekirse ve önemli ve gerekli nedenler varsa, paten şampiyonalarında veya 

müsabakalarında antrenörlerin şampiyonanın veya müsabakanın yapıldığı pistin buzlu 

yüzeyinin herhangi bir kısmında bulunmalarına engel olur; 

s) ISU tüzüğü veya düzenlemelerindeki ihlallerle, her türlü müsabaka içi anlaşmazlıklar ile ilgili 
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konularda karar verir; 

t) Ödül seremonisine katılır; 

u) Yuvarlak masa toplantısına başkanlık yapar. 

v) Curling karşılaşmalarının takımlarla uyum içerisinde ve oyun kuralları çerçevesinde 

gerçekleşmesini sağlar. (yalnızda curling için geçerlidir) 

w) Curling karşılaşmalarında Dünya Curling Federasyonu’nun “Curling Kuralları ve Yarışma 

Kuralları” çerçevesinde kararlar almak, (yalnızda curling için geçerlidir) 

x) Curling karşılaşmalarının “Dünya Curling Federasyonu” kurallarına göre uygulanmasını 

sağlamak, (yalnızda curling için geçerlidir) 

y) Yarışmalarla ilgili başhakemin üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmek 

 

 

2) Hakemlerin görevleri ve yetkileri; 

 

a) Mevcut ISU genel düzenlemeleri, özel düzenlemeler, teknik kurallar, ISU haberleşmeleri ve 

hakem el kitaplarında belirtilen figür pateni hakemliği konusunda sürekli tam bilgili olmalı; 

b) Görevlerini yerine getirmek için tatmin edici düzeyde bakış açısı, duyuş ve genel fizik 

kondisyon durumuna sahip olmalıdır;  

c) ISU tarafından atanmış yetkililer olarak sağduyuyla hareket etmeli; herhangi bir nedenden 

dolayı herhangi bir patenci/çifte, buz dansı çiftine ve senkronize grubuna karşı taraflı 

olmamalı;  

d) Her zaman tamamen tarafsız olmalı;  

e) Seyircilerin değerlendirmesi veya yergisine karşı duyarsız olmalı; 

f) Yalnızca performansa göre değerlendirme yapmalı; kişilerin imaj ve önceki performansından 

etkilenmemeli;  

g) Yapış notu değerlerinin tamamı ile bileşen değerlendirmelerinin tamamını kullanmalı;  

h) Bağımsız olarak değerlendirme yapmalı ve hakemlik yaparken kimseyle konuşmamalı veya 

hataları işaret veya sesle göstermemeli; 

i) Etkinlik sırasında etkinliğin değerlendirdikleri kısmı ile ilgili kendisinin veya başkalarının 

değerlendirmelerini ve verdikleri notları başhakemden başka birisi ile tartışmamalıdır;       

j) Hakemlik yaptıkları etkinliğin başhakemi aracılığıyla olmak dışında televizyon yorumcusu 

olarak iş yapmamalı, medya ve televizyon ve diğerleriyle irtibat halinde olmamalı;  

k) Önceden hazırlanmış değerlendirmeleri kullanmamalı; 

l) Hakem kürsüsüne herhangi bir elektronik haberleşme sistemi getirmemelidir.  

 

3) Short Track Branşı ile ilgili Başhakem ve Hakemlerin görevleri ve yetkileri; 

 

Bir ISU Event ve Olimpik Kış Oyunlarında aşağıdaki görevliler olmalıdır. 

 

1) Referee (Baş hakem): 

 

Başhakem idari kadronun şefidir. Yarışmadaki uyuşmazlıkların tüm noktalarına ve diskalifiye 

edilmekle sonuçlanan kural ihlallerine karar verir. Nihai kararı verir. 

 

a) Çalışanların ve patencilerin uygunluğunu kontrol etmek 

b) Competitors Steward ve Short Track Speed Skating teknik komitesinden bir temsilci ile 

programa ve değerlendirme prosedürüne karar vermek, 

c) Tüm yarışma kurallarını izleyerek yürütülmesini sağlamak, 

d) ISU Şampiyonalarında buzun hazırlanması ve buna benzer bilgi vermek, 

e) Yarışmanın bitiminden itibaren 30 gün içinde Short Track Speed Skating Teknik Komitesine 

yarışmanın raporunu sunmak, 

f) Yarışma sonunda tüm ana idari kadro ile düzenlenecek olan yarışma değerlendirme 

toplantısını yönetmek, tüm alınan kararlar ve gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirmesi 

yapmak. 

g) Programda, kurallara zıt olmamak kaydıyla değişiklikler teklif etmek, 

h) Buz pistinin yarışma gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığına karar vermek, izinlerini 

kontrol etmek 

i) Gerektiği durumlarda patenciyi, antrenörü, takım liderini ya da diğer takım üyelerini yarışma 

dışında tutmak, 

j) Starter, Competitors Steward ya da diğer görevlileri değiştirmek, 

k) Yarışmada düzenin bozulması durumunda ara vermek ya da yarışmayı belirli bir süre 

ertelemek, düzen sağlandıktan sonra tekrar başlamasına karar vermek, 
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l) Gereken durumlarda yetkisini asistanına devretmek, 

m) Bir önceki rounddan bir patencinin avantaj ile bir üst gruba çıkmasına karar vermek, 

n) Patencinin diskalifiye olmasına karar vermek, 

o) Başlama prosedürü hariç, verilecek kararın doğruluğundan kuşkulandığı durumlarda tüm 

yarışma kayıtlarını izleyerek gerekiyorsa yavaş çekimde tekrarını izleyerek kararı doğrulamak,  

 

2) Asistant Referee (Başhakem Yardımcısı) 

 

a) Referee’nin yetki verdiği ya da hasta olduğu durumlarda yarışmaya baş hakemlik yapmak, 

b) Yarışmanın çeşitli parçalarında başhamene rapor vermek, 

c) 2 asistan hakem buzda, diğer ikisi, de buz dışında yarışmayı gözlemler, 

d) Patencilerin başlangıç pozisyonlarını almalarını sağlamak 

   

 3) Starter 

 

a) Başlangıç hakemi, yarışmanın başlangıcı ve ilk dönüşe kadar yapılan tüm uygunsuzluklara 

karar verme yetkisindedir. 

b) Starter yerini aldığında tüm patencilerin yerini açıkça görmelidir. 

c) Bayrak yarışlarında lap scorer a son üç turu uyarmak 

d) Hatalı çıkış sonu patencilerin başlangıç noktasına geri çağırılması için asistan startera işaret 

vermek.  

 

4) Asistan Starter: 

 

a) Starter ın direktifi ile hatalı çıkış sonucu patencileri bir tabanca yada düdük yardımıyla 

başlangıç noktasına geri çağırmak, 

 

5) Competitors Steward: 

 

b) ISU kurallarına uygun olarak Tüm yarışma koordinasyonunu sağlamak, 

c) Yarışmalarda elde edilen sonuçlara göre resmi program içinde bir üst roundu organize etmek, 

d) Yarışma ile ilgili tüm evrakları düzenlemek, yarışma kuraların çekilmesini sağlamak, 

e) Patencilerin kalifikasyonlarına göre başlama sıralarını ve gruplarını belirlemek, 

 

6) Heat Box Steward: 

 

a) Patencileri isimlerini okuyarak buza girecekleri yere almak, 

b) Yarışmadan önce giysilerini yarış numaralarını ve patenlerini kontrol etmek. 

 

7) Photo finish Hakemi: 

a) Photo Finish i okuyarak her yarışmacını sürelerini competitors steward a bildirmek 

 

8) Time keeper: 

 

a) Patencilerin yarışma zamanlarını ölçerek competitor stewarda bildirir. 

 

9) Announcer: 

 

a) Baş hakemin kararını anons etmek 

 

10) Lap recorder: 

      

a) Her turun kaç dakika sürdüğünü hesaplamak, 

 

11) Lap scorer: 

 

a) Yarışmanın lider patencisinin hangi turda olduğunu görünür bir şekilde lap-borda aktarmak 

 

12) Track steward 

 

a)Yarışma sırasında yerinden kayan blokları yerleştirmek, buzu onarmak 
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Madde 15 - Yurtdışında görev yapan hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar 

 

Yurtdışındaki organizasyonlarda görevlendirilecek hakemler merkez hakem Kurulunun görüşü ve 

federasyonun onayı ile görevlendirilir. 

 

Düzenleyici ülkeden isme gelen davetlere ise federasyon başkanının onayı yeterlidir. 

 

Madde 16 - Hakemlerin atanması ve görev yerleri 

 

a) Yarışmalar lisanslı buz pateni hakemlerince yönetilir.  

b) Ulusal düzeyde her türlü buz pateni yarışmasında görev alacak Başhakem ve hakemlerinin 

atanması Merkez Hakem Kurulu tarafından federasyona önerilir ve federasyon tarafından 

görevlendirilir. 

c) Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası düzeyde yapılan yarışmalardaki Türk hakemlerin 

ataması Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Federasyonun onayı ile yapılır. 

d) İllerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışma ve turnuvaların başhakemini ve hakemlerini 

Merkez hakem kurulu görevlendirir, 

e) Özel yarışmalarda görevlendirecek olan hakemlerin yolluk, harcırah ve seans görev ücretleri 

Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret 

federasyonun resmi yarışmalar için ödediği görev ücretinden daha az olamaz. Federasyon 

tarafından düzenlenen resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin ücretleri, federasyon 

tarafından belirlenen ölçütlere göre ödenir. 

f) Yarışma başhakemleri, gerek gördükleri durumlarda, yarışmada görev alan hakemlerin bir ya 

da daha fazlasını görevden alabilirler. Aynı şekilde başhakeminin isteği durumunda merkez 

hakem kurulunun onayı ile yarışmada ek hakem görevlendirilmesi yapılabilir. Merkez hakem 

kurulunun toplanmasının mümkün olmadığı durumlarda federasyon temsilcisinin kararı yeterli 

olur. 

g) Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı; yarışmanın türü, önemi ve katılabilecek sporcu 

sayısına göre merkez hakem kurulu tarafından belirlenir. 

 

        

Madde 17 - Yurtdışındaki hakemlerin bulundukları ülkede görev kabul edebilmesi 

 

Yurtdışındaki hakemler öncelikle merkez hakem kurulunun görüşünü, sonrada federasyonun 

onayını almak koşulu ile bulundukları ülkede görev yapabilirler. 

 

Madde 18 - Hakem lisansı iptali 

 

Hakemlerin lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. 

 

a) Hakemin istifa etmesi, 

b) Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek, 

c) Müsabakalara federasyon tarafından resmen davet edildiği halde mazeretsiz olarak 1 yıl veya 

üç defa üst üste hakemlik görevine gelmemek ve Merkez Hakem Kurulu tarafından 

düzenlenen gelişim seminerlerine katılmamak, 

d) Onur kırıcı hareketlerde bulunmak, 

e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak, taraflardan maddi çıkar sağlamak, 

f) Gerçek dışı rapor düzenlemek ve gizlemek, taraflardan maddi ya da manevi bir karşılık 

sağlamak, 

g) Federasyon mensupları ve/veya buz pateni camiası aleyhine basın ve yayın yoluyla ya da 

Internet üzerinden hakarette bulunmak, 

h) Disiplin kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla karşılaşmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almak, 

 

Hakem kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilen ve cezası kesinleşen hakemlerin ceza 

süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler yarışmalarda görev alamazlar. 

 

Yukarıda sayılan maddelerden birine aykırılık halinde, merkez hakem kurulunca hakemlik yapma 

hakkı sona erdirilir, lisansları iptal edilir. 
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Madde 19 - İptal Edilen lisanslara itiraz süresi 

 

Herhangi bir nedenle iptal edilen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine tebliğinden itibaren 

yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. 

 

 

Madde 20 - Raporlara dayanılarak hakemler hakkında alınacak kararlar 

 

Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli incelemeleri yapmaya ve kararları almaya merkez 

hakem kurulları yetkilidir.  
 

Madde 21 - Hakemlik görevine ara verilmesi 

 

Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler, ara verme sebeplerini beyan eden 

belgeleri ile (örnek: sağlık raporu, vb) birlikte merkez hakem kurullarına yazılı olarak başvururlar. 

Merkez Hakem Kurulu mazeretleri kabul edilenlerin dışında, hakemliğe bir yıl ara verenlerin 

lisanslarını iptal edebilir. Tekrar göreve dönmek isteyen hakemlerin yeniden hakem kursuna 

katılmaları ve başarılı olmaları gereklidir. 

 

Madde 22 - Hakemlikten istifa 

 

Aynı sezonda hakemlikten istifa edip, federasyon tarafından istifası kabul olan hakem / hakemlerin, 

istifalarını geri almak istemeleri durumunda, o sezon içerisinde herhangi bir yarışmada hakem 

olarak görev almamaları ve yarışma yönetmemeleri esastır. Aynı sezonda istifanın tekrarı halinde 

lisansları iptal edilir. 

 

Madde 23 - Hakemlerin denetimi 

 

Merkez hakem kurulu hakemleri denetlemekle görevlidir. Hakemlerin yarışmalardaki performansları 

aşağıdaki hiyerarşiye göre değerlendirilir: 

 

a) Merkez Hakem Kurulu üyeleriyle, ISU hakemleri tüm seviyedeki hakemleri değerlendirebilir, 

b) Yarışma başhakemi, hakem panelinde ISU hakemi haricindeki hakemlerin performansını 

değerlendirebilir. 

 

Hakem değerlendirmeleri yazılı olarak yapılır ve yarışma bitiminden itibaren en geç 1 hafta (7 gün) 

içinde merkez hakem kuruluna gönderilir. Merkez hakem kurulu, hakem değerlendirmelerini 

hakemlerin sicillerine işlerler. Değerlendirme raporları Federasyon Başkanlığına iletilir. 

 

Madde 24 - Hakem kurs ve seminerleri 

 

Federasyonun talebi göz önüne alınarak,  hakemlik sınıfı için başlangıç ve gelişim kurs ve 

seminerleri Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenir. Federasyonun talepleri doğrultusunda 

düzenlenecek kurs ve seminerlere katılacak hakem ve hakem adaylarından katılım bedeli alınır. Bu 

bedelin ne kadar olacağı federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

 

Madde 25 – Hakemlerin bir başka ile taşınması 

 

Hakemler bulundukları ilden başka bir ile ikametlerinin değişmesi durumunda ayrıldıkları ve 

geldikleri illerin bilgilerini Merkez Hakem Kuruluna yazılı olarak bildirir. 

 

Madde 26 – Hakemlerin sigortalanması 

 

Hakemlerin sigortalanması federasyonun saptadığı esaslara göre düzenlenir. 
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Madde 27 – Tazminatlar 

 

Hakemlere, eğitim – gelişim semineri vermek üzeri görevlendirilen hakem eğitmenlerine 

Federasyonca verilecek tazminatlar; 

a) Federasyon tarafından düzenlenen faaliyetlerde Eğitmen ve Hakemlere yolluk, konaklama, 

yevmiye ve yarışma tazminatları Federasyon tarafından, İl bünyesinde yapılan yerel yarışmalar 

için ödemeler aksi kararlaştırılıncaya kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bütçesinden karşılanır. 

b) Özel yarışmaları yönetmek üzere atanacak olan hakemlerin yolluk, harcırah ve yarışma ücretleri 

Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret Federasyon 

tarafından resmi karşılaşmalar için ödenen tazminattan düşük olamaz. 

c) Yarışmaları yönetmek üzere atanacak olan Yarışma Başhakemi ve hakemlerin yolluk, ikamet, 

yevmiye ve yarışma ücretleri Federasyonca belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir. 

d) Uluslararası yarışmalarda hakem ataması MHK’nın önerisi, Federasyon Yönetim Kurulu’nun 

onayı ile yapılır. Görevlendirilen bu hakemlerin tazminatları her yıl Yönetim Kurulu tarafından 

belirlenir. 

 

Madde 28 : Bu talimatta belirtilen hususların dışında, Buz pateni, senkronize, buz dansı, short 

track ve curling branşları ile ilgili yarışma kuralları ve talimatları hakkındaki bilgiler, ISU ve Dünya 

Curling Federasyonu yarışma kuralları esas alınarak Merkez Hakem kurulu tarafından gerektiğinde 

hakemlere ve teknik panel üyelerine bildirilir.  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

 

Madde 29 – Talimatta Yer Almayan Hükümler 

 

ISU ve WCF kuralları doğrultusunda bu Talimatta yer almayan hükümler / kurallar ile ilgili 

Federasyon Yönetim Kurulu karar verir. 

 

Madde 30 - Yürürlük 

 

Bu Talimat; Türkiye Buz Pateni Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet 

sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.     

 

Madde 31 -  Yürütme 

 

Bu talimat hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı yürütür. 
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TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

HAKEM BİLGİ FORMU 

TBPF Hakem No Bu bölümü boş bırakınız 

Soyadı,Adı   

İl / İlçe   

İl Kodu   
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Tarihi             
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İş Adresi   

N
Ü

F
U

S
 B

İL
G

İL
E
R
İ 
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Ev Tel   

İş Tel   

Cep Tel   

e-posta   
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Yabancı Dil 

(Düzeyi)   

Medeni Durumu   
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Unvanı   

   

   

Bilgisayar Tek. 
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