
YÖNETİM KURULU 

KARAR TARİHİ: 12.05.2018 

KARAR NO  :217  

 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

ARTİSTİK BUZ PATENİ HAKEM ve RESMİ GÖREVLİLER TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Madde 1- Amaç 

 

Bu Talimatın amacı, artistik buz pateni yarışmalarında görev alacak Resmi Görevliler 

(Başhakem, Hakem, Test Hakemi, Teknik Kontrolör, Teknik Uzman, Data ve Replay 

Operatörü) ile ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Madde 2- Kapsam 

 

Bu Talimat; resmi ve özel yarışmalarda görev alacak Resmi Görevlilerin belirlenmesini, 

Merkez Hakem Kurulunun kuruluşuna, görev, yetki ve sorumluluklarına, Resmi Görevlilerin 

görev, sorumluluk, terfi ve cezalandırılma süreçlerine dair tüm hükümleri kapsar. 

 

Madde 3- Dayanak 

 

Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun’un ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 03.04.2014 tarih ve 28961 sayılı Resmi Gazetede 

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 Paten Federasyonunu, 

d) MHK : Merkez Hakem Kurulunu, 

e) Buz Pateni : Buz pateni branşlarını (tekler, çiftler, buz dansı), 

f) Resmi Görevli  : Resmi ve özel yarışmalar için Federasyon tarafından 

görevlendirilen Başhakem, Hakem, Test Hakemi, Teknik 

Kontrolör, Teknik Uzman, Data ve Replay Operatörlerini, 

g) Başhakem : Kurallar dahilinde yarışmaları yönetmek üzere görevlendirilen 

kişiyi, 

h) Hakem : Kurallar dahilinde yarışmalarda sporcuları değerlendirmek 

üzere görevlendirilen kişiyi, 

i) Test Hakemi : Kurallar dahilinde test yarışmalarında sporcuları 

değerlendirmek üzere görevlendirilen kişiyi 

j) Amir Hakem : Kurallar dahilinde test yarışmalarında sporcuları 

değerlendirmek ve test yarışmalarını yönetmek üzere 

görevlendirilen ve kişiyi 

k) Teknik Uzman : Kurallar dahilinde yarışmalarda sporcuların yaptıkları 

hareketleri ve bu hareketlerin teknik seviyesini belirleyen 

kişiyi, 

l) Teknik 

Kontrolör 

: Kurallar dahilinde yarışmalarda sporcuları teknik açıdan 

değerlendiren ekibi yöneten kişiyi, 

m)

  

Data ve Replay 

Operatörü 

: Kurallar dahilinde sporcuların yaptıkları hareketi sisteme 

giren, hakemlerin ve teknik ekibin hareketleri 

görüntülemesine ve yeniden seyretmesine olanak sağlayan 

video kaydını hareket bazında tanımlayan kişiyi, 

n) Hakem Paneli  : Başhakem ve Hakemleri, 



o) Teknik Panel : Teknik Kontrolör, Teknik Uzman, Data ve Replay 

Operatörlerini, 

p) Sporcu : Federasyon ve İl Müdürlüklerinden sporcu lisansı alan kişiyi 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Madde 5- Merkez Hakem Kurulu 

 

Madde 5.1 – Merkez Hakem Kurulu’nun Kuruluşu 

 

1) Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile 

kurulur. Başkanı, Federasyon Yönetim Kurulu atar. 

2) Kurul, başkan hariç en az 3, en çok 11 üyeden oluşur. Kurul üyeleri, alt çalışma gruplarını 

ve koordinatörlerini seçer. 

3) Merkez Hakem Kurulunun görev süresi, Yönetim Kurulunun görev süresini geçemez.  

Federasyon Başkanı’nın herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde kurulun görevi 

sona erer. Ancak, yeni Merkez Hakem Kurulu oluşuncaya kadar kurul görevine devam eder. 

4) Kurul üyelerinin görev süresi aşağıda belirtilen durumlarda sona erer: 

a) İstifa etmesi. 

b) Kabul edilebilir bir mazeret olmadan üst üste üç toplantıya katılmaması. 

c) Federasyon Başkanı’nın teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyeliğinin 

düşürülmesi. 

d) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybetmesi. 

e) Buz pateni spor dalında faaliyet gösteren bir kulübün yönetim veya denetim 

kurullarında görev almaya başlamak. 

f) Teknik Uzmanlar hariç olmak üzere buz pateni spor dalında aktif antrenör olarak 

görev yapmaya başlamak. 

 

Madde 5.2– Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar 

 

1) Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır; 

a) En az ulusal hakem, ulusal teknik uzman veya ulusal teknik kontrolör unvanına 

sahip olmak (gerekli hallerde Yönetim Kurulu kararı ile diğer kademelerdeki Resmi 

Görevliler de kurulda yer alabilir). 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. 

c) Türkiye Buz Pateni Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada altı aydan fazla 

veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıldan fazla yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası almamış olmak. 

d) Aktif lisanslı buz pateni sporcusu veya buz pateni spor dalında faaliyet gösteren bir 

kulübün yönetim ve denetim kurullarında görevli olmamak.  

e) Teknik Uzmanlar hariç olmak üzere buz pateni spor dalında aktif antrenör olarak 

görevli olmamak. 

2) MHK’dan herhangi bir üyenin ayrılması durumunda Federasyon Başkanı’nın teklifi ve 

Yönetim Kurulu’nun kararı ile yeni bir üye atanır. 

 

Madde 5.3– Merkez Hakem Kurulu’nun Yetki Ve Sorumlulukları 

 

1) Bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda görev alacak Resmi Görevlilerin 

isimlerini Federasyona iletmek. 

2) Resmi Görevlilerin kademe ve terfi süreçlerini takip etmek. 

3) Resmi Görevlilerin yarışma performanslarını değerlendirmek, takip etmek, 

Başhakem ve Teknik Kontrolör tarafından yazılan raporları incelemek.  

4) Disiplin Talimatına göre suç sayılan davranışları yapan Resmi Görevlileri belirlemek, 

gerekli önlemleri almak, gerektiğinde disiplin kuruluna sevk etmek için Federasyon 

Yönetim Kurulu’na sunmak. 

5) Resmi Görevlilerin lisanslarının iptalini gerektiren durumları Yönetim Kurulu’na 

rapor etmek, soruşturma yapılmasını ve ilgili disiplin sürecinin başlatılmasını 

sağlamak. 

6) ISU’ya gönderilmek üzere Federasyona yarışma kuralları ile ilgili değişiklik 

önerilerinde bulunmak. 



7) Bu talimat kapsamında değerlendirilen tüm Resmi Görevlilerin iş ve işlemleri ile ilgili 

düzenleyici maddeler kapsamında prosedürler hazırlayarak gerektiğinde Yönetim 

Kurulunun onayı ile yürütmeyi gerçekleştirmek. 

 

Madde 5.4–Merkez Hakem Kurulu’nun Görevleri 

 

a) Yeni hakem, test hakemi, teknik uzman, teknik kontrolör ve data ve replay 

operatörü yetiştirmek için kurslar açmak / açtırmak, mevcut Resmi Görevlilerin 

gelişimlerini takip etmek, eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için uzmanlık kursları 

açmak, güncel bilgilerle donatılmaları için seminerler düzenlemek/düzenletmek.  

b) Resmi Görevlilerin yıllık performans değerlendirmelerini yapmak, görevde ilerleme 

durumlarını belirlemek ve önerilerini yapmak, uluslararası Resmi Görevliler listesine 

alınmasına uygun görülen kişileri saptamak ve Yönetim Kuruluna önermek. 

c) ISU kurallarındaki değişiklikleri izlemek, kural değişikliklerinin tüm Resmi 

Görevlilere ulaşmasını sağlamak.  

d) Ulusal ve uluslararası seminer ve kurslara katılacak Resmi Görevlileri belirlemek ve 

Federasyona önermek, ulusal seviyedeki kursların öğretim programlarını 

hazırlamak. 

e) Hakemlerin yarışmalarda gösterdikleri hakemlik performanslarını yarışmanın 

başhakemleri ile birlikte değerlendirmek ve ilgili hakemlere geri bildirimde 

bulunmak. 

f) Teknik Uzmanların yarışmalarda gösterdikleri teknik Uzmanlık performanslarını 

yarışmanın Teknik Kontrolörleri ile birlikte değerlendirmek ve ilgili teknik uzmanlara 

geri bildirimde bulunmak. 

g) Data ve Replay Operatörlerinin yarışmalarda gösterdikleri data ve replay 

operatörlüğü performanslarını yarışmanın Teknik Kontrolörleri ile birlikte 

değerlendirmek ve ilgili data ve Replay operatörlüne geri bildirimde bulunmak. 

h) Resmi Görevliler ile ilgili her türlü istatistikî bilgileri derlemek, raporlamak. 

i) Yarışmalarda görev alacak Resmi Görevlileri belirlemek ve görevlendirmelerini 

sağlamak. 

j) Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Madde 5.5- Merkez Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yasağı 

 

1) MHK üyeleri düzenlenecek olan her türlü buz pateni organizasyonlarında 

Federasyonun onayını almak şartıyla görev yapabilirler.  

2) MHK üyeleri buz pateni ile ilgili faaliyet gösteren spor kulüplerinin yönetim ve 

denetleme kurullarında görev alamazlar, antrenörlük yapamazlar. Ancak Teknik 

Uzmanlar antrenörlük yapabilirler. 

 

Madde 6- Resmi Görevliler 

 

Madde 6.1– Resmi Görevli Olabilme Koşulları 

 

1) T.C. vatandaşı olmak. 

2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak (milli sporcularda bu koşul aranmaz). 

3) 18 yaşından küçük olmamak. 

4) Resmi Görevli olabilmek için zihinsel bir özrü olmadığını ve vücut arızasının 

bulunmadığını sağlık raporu ile belgelemek. 

5) Resmi Görevli olabilmek için düzenlenen kurslara katılmak.  

6) Daha önce buz pateni ya da başka bir spor dalında resmi görevli, sporcu veya başka 

bir görevde iken bir defada altı aydan fazla veya son üç yıl içerisinde toplam bir 

yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. 

7) Sabıka kaydı olmamak. 

8) 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 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. 



9) Teknik Uzman olabilmek için, buz pateni branşında lisanslı sporcu olarak 

yarışmalarda yarışmış olmak veya Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 

verilmiş antrenörlük belgesi ile en az 2 yıl aktif antrenörlük yapmış olmak veya ISU 

/ Uluslararası Hakem veya Başhakemlik yapmış olmak gereklidir. 

 

Madde 6.2– Resmi Görevlilerin Görev Yasağı 

 

1) Sporcu velisi olan Resmi Görevliler kendi çocuklarının, akrabalarının ve eşlerinin 

akrabalarının yarıştığı kategorilerde hangi suretle olursa olsun Resmi Görevli olarak 

görev yapamazlar. 

2) Teknik Uzmanlar antrenörlük yapabilir, sporun içinde aktif olarak bulunabilirler 

ancak kendi sporcularının yarıştığı kategorilerde görev yapamazlar. 

3) Buz Pateni sporu ile ilgili kulüplerin yönetim ve denetleme kurullarında yönetici, 

idareci veya aktif lisanslı buz pateni sporcusu olan kişiler Resmi Görevli olarak görev 

yapamazlar. 

4) Herhangi bir kademede görev yapan antrenörler Resmi Görevli kurs ve 

seminerlerine katılabilirler, Resmi Görevli belgesi alabilirler. Ancak antrenörlüğe 

devam ettikleri süre boyunca test yarışmalarında ve yarışmalarda hangi suretle 

olursa olsun görev alamazlar.  Ancak antrenörlüğü bıraktıklarını dilekçe ile 

Federasyona resmi olarak tebliğ ettikleri tarihten 2 yıl sonra yarışmalarda görev 

alabilirler.  

5) Resmi Görevliler, Merkez Hakem Kurulu’nun görüşü ve Federasyonun onayı 

olmadan, hangi ad altında olursa olsun, hiçbir ulusal buz pateni yarışmasında Resmi 

Görevli olarak görev yapamazlar.  

6) Resmi Görevliler Federasyona bilgi vermeden uluslararası yarışmalara katılamazlar 

ve bu yarışmalarda görev alamazlar. 

 

Madde 6.3– Resmi Görevli Kademeleri 

 

Test 

Hakemliği 

Kademeleri 

Hakemlik 

Kademeleri 

Teknik 

Kontrolörlük 

Kademeleri 

Teknik 

Uzmanlık 

Kademeleri 

Data ve Replay 

Operatörlüğü 

Kademeleri 

Aday Test 

Hakemi 
Aday Hakem 

Aday Teknik 

Kontrolör 

Aday Teknik 

Uzman 

Aday Data ve Replay 

Operatörü 

Test Hakemi İl Hakemi 
Ulusal Teknik 

Kontrolör 

Ulusal Teknik 

Uzman 

Ulusal Data ve Replay 

Operatörü 

- 
Ulusal 

Hakem 

Uluslararası 

Teknik Kontrolör 

Uluslararası 

Teknik Uzman 

Uluslararası Data ve 

Replay Operatörü 

- Başhakem 
ISU Teknik 

Kontrolörü 

ISU Teknik 

Uzmanı 

ISU Data ve Replay 

Operatörü 

- 
Uluslararası 

Hakem 
- - - 

- 
Uluslararası 

Başhakem 
- - - 

- ISU Hakemi - - - 

- 
ISU 

Başhakemi 
- - - 

 

 

Resmi Görevlilerin kademeler arası ilerleyebilmeleri / yükselebilmeleri için aktif olarak 

görev aldıkları yarışmalarda tam tarafsızlıklarını göstermiş olmaları, bir sonraki kademeye 

geçiş için gereken koşulları yerine getirmiş olmaları ön koşul olup, performans ve kıdem 

süreleri de terfi kararlarında önemli kriterlerdendir. Merkez Hakem Kurulunca her 

kademedeki Resmi Görevliler için bu talimatın ekinde yer alan yıllık performans çizelgeleri 

tutulur. 

 

Tüm Resmi Görevliler herhangi bir kademede ilerlerken koşulları yerine getirdikleri sürece 

eş zamanlı olarak diğer kademelerde de ilerleyebilirler.  

 

Federasyona bağlı buz pateni dalındaki alt branşlarda Resmi Görevlilerin kademeleri ve 

terfileri, alt branşların yeni olması nedeniyle farklıdır. Bu alt branşların kurulma 



dönemindeki Resmi Görevliler ile ilgili tüm atamalar ve terfiler Merkez Hakem Kurulu’nun 

önerisi ile Yönetim Kurulu’nun onayına bağlıdır. 

 

6.3.1- Test Hakemliği Kademeleri 

 

1) Aday Test Hakemi  

 

A) Aday Test Hakemi Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) Bu Talimatın 6.1 maddesindeki koşulları taşıyor olmak. 

b) Aday Test Hakemliği kursuna katılmak ve kursun sonundaki yazılı ve pratik sınavdan 

ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak. 

c) Resmi Görevli lisans ücretini Federasyonun ilgili banka hesabına yatırmak ve Resmi 

Görevli bilgi formunu doldurmak. 

 

B) Aday Test Hakemi Statüsünün Korunması  

 

a) Aday Test Hakemlerinin yürürlükteki sezon içerisinde en az 2 adet test yarışmasında 

Aday Test Hakemi olarak görev almaları gerekir. Gereken sayıda test yarışmasında 

görev almamış Aday Test Hakemlerinin bu statüdeki görev süreleri uzar.  

b) Aday Test Hakemi olup bir üst kademeye terfi edemeyen Resmi Görevlilerin, görev 

aldıkları her sezon içerisinde 1 adet Aday Test Hakemliği seminerine katılmaları 

zorunludur. 

c) Aday Test Hakemleri, Resmi Görevli lisans ücretini her yıl Federasyonun ilgili banka 

hesabına yatırmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmak zorundadır. 

 

2) Test Hakemi  

 

A) Test Hakemi Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) Aday Test Hakemi unvanını taşıyor olmak.  

b) Aday Test Hakemi olarak en az 1 yıl süresince, toplam olarak en az 2 adet test 

yarışmasında görev almış olmak.  

c) Aday Test Hakemliği süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile aday test 

hakemliğine ara vermemiş olmak. 

d) Son 1 yıl içerisinde düzenlenen test yarışmalarında Aday Test Hakemi olarak en az 

“iyi” performans düzeyinde başarılı bir şekilde görev yapmış olmak. 

e) Test Hakemliği Terfi Sınavına katılmak, yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı en az 70 

(yetmiş) puan almak. 

f) Aday Test Hakemi olarak, Resmi Görevli lisans ücretini Federasyonun ilgili banka 

hesabına yatırmış olmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmuş olmak. 

 

B) Test Hakemi Statüsünün Korunması 

 

a) 1 yıl süresince toplam olarak en az 3 adet test yarışmasında görev almış olmak. 

b) 2 yılda 1 kez Test Hakemliği Seminerine katılmak. 

c) Bu statüdeki 3 yıllık görev süresi sonunda en az 1 adet Test Hakemliği kursunda 

veya seminerinde her yıl eğitici olarak görev almak. 

d) Test Hakemliği süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile Test Hakemliğine ara 

vermemiş olmak. 

e) Resmi Görevli lisans ücretini her yıl Federasyonun ilgili banka hesabına yatırmak ve 

Resmi Görevli bilgi formunu doldurmak. 

f) Statü koruma gereklerini yerine getirmeyen Test Hakemleri, tekrardan Test 

Hakemliği sınavına katılarak yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) 

puan almak zorundadır.  

 

 

 

 

 

6.3.2- Hakemlik Kademeleri 

 

1) Aday Hakem  



 

A) Aday Hakem Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) Bu Talimatın 6.1 maddesindeki koşulları taşıyor olmak. 

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

ayrı en   az 70 (yetmiş) puan almak. 

c) Resmi Görevli lisans ücretini Federasyon’un ilgili banka hesabına yatırmak ve Resmi 

Görevli bilgi formunu doldurmak. 

 

B) Aday Hakem Statüsünün Korunması 

 

a) Aday Hakemlerin 1 yıl süresince en az 2 test yarışmasında ve en az 3 yarışmada 

Aday Hakem olarak görev almaları gerekir. Gereken sayıda test yarışmasında ve 

yarışmada görev almamış Aday Hakemlerin bu statüdeki görev süreleri uzar. 

b) Aday Hakem olup bir üst kademeye terfi edemeyen Resmi Görevlilerin, görev 

aldıkları her sezon içerisinde 1 adet Aday Hakemlik seminerine katılmaları 

zorunludur. 

c) Aday Hakemler, Resmi Görevli lisans ücretini her yıl Federasyonun ilgili banka 

hesabına yatırmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmak zorundadır. 

 

2) İl Hakemi  

 

A) İl Hakemi Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) Aday Hakem ve Aday Test Hakemi unvanını taşıyor olmak.  

b) Aday Hakem olarak en az 1 yıl süresince, toplam olarak en az 3 yarışmada görev 

almış olmak. 

c) Aday Test Hakemi olarak en az 1 yıl süresince, toplam olarak en az 2 adet test 

yarışmasında görev almış olmak.  

d) Aday Hakemlik ve Aday Test Hakemliği süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile 

hakemliğe ara vermemiş olmak. 

e) Son 1 yıl içerisinde düzenlenen test yarışmalarında ve yarışmalarda Aday Hakem 

olarak en az “iyi” performans düzeyinde başarılı bir şekilde görev yapmış olmak, 

f) İl Hakemliği Terfi Sınavında, yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) 

puan almak. 

g) Aday Hakem olarak, Resmi Görevli lisans ücretini Federasyonun ilgili banka 

hesabına yatırmış olmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmuş olmak. 

 

B) İl Hakemi Statüsünün Korunması 

 

a) İl Hakemlerinin 1 yıl süresince en az 2 test yarışmasında ve en az 3 yarışmada görev 

almaları gerekir. 

b) İl Hakemi olup bir üst kademeye terfi edemeyen Resmi Görevlilerin, görev aldıkları 

her sezon içerisinde 1 adet İl Hakemliği seminerine katılmaları zorunludur. 

c) İl Hakemleri, Resmi Görevli lisans ücretini her yıl Federasyonun ilgili banka hesabına 

yatırmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmak zorundadır. 

d) Bu statüdeki 2 yıllık görev süresi sonunda en az 1 adet Aday Hakemlik veya 3 yıllık 

görev süresi sonunda en az 1 adet İl Hakemliği kursunda veya seminerinde her yıl 

eğitici olarak görev almak. 

e) Statü koruma gereklerini yerine getirmeyen İl Hakemleri, tekrardan İl Hakemliği 

sınavına katılarak yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak 

zorundadır. 

 

3) Ulusal Hakem 

 

A) Ulusal Hakem Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) İl hakemi ve Test Hakemi unvanını taşıyor olmak. 

b) İl Hakemi olarak en az 2 yıl, toplam 8 yarışmada görev almış olmak. 

c) Test Hakemi olarak en az 2 yıl, toplam 4 test yarışmasında görev almış olmak. 

d) İl hakemliği ve Test Hakemliği süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile hakemliğe 

ara vermemiş olmak. 



e) Son 1 yıl içerisinde düzenlenen test yarışmalarında ve yarışmalarda İl Hakemi ve 

Test Hakemi olarak en az “iyi” performans düzeyinde başarılı bir şekilde görev 

yapmış olmak, 

f) Ulusal Hakem Terfi Sınavında, yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) 

puan almak. 

g) İl Hakemliği süresince, Resmi Görevli lisans ücretini Federasyonun ilgili banka 

hesabına yatırmış olmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmuş olmak. 

h) Buz pateninin herhangi bir branşında lisanslı sporcu olarak kaymış olmak.  

i) Lisanslı sporcu olarak kaymamış olup Ulusal Hakem Terfi Sınavında, yazılı ve pratik 

sınavdan ayrı ayrı en az 80 (seksen) puan almak. 

 

B) Ulusal Hakem Statüsünün Korunması 

 

a) Ulusal Hakemlerin 1 yıl süresince en az 2 test yarışmasında ve en az 4 yarışmada 

Ulusal Hakem olarak görev almaları gerekir.  

b) Ulusal Hakemlerin, 2 yılda bir en az 1 adet Ulusal Hakemlik seminerine katılmaları 

zorunludur. 

c) Ulusal Hakemler, Resmi Görevli lisans ücretini her yıl Federasyonun ilgili banka 

hesabına yatırmak ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurmak zorundadır. 

d) Bu statüdeki görev süresi boyunca en az 1 adet Aday Hakemlik veya 1 yıllık görev 

süresi sonunda en az 1 adet İl Hakemliği veya 2 yıllık görev süresi sonunda en az 1 

adet Ulusal Hakemlik kursunda veya seminerinde her yıl eğitici olarak görev almak. 

e) Statü koruma gereklerini yerine getirmeyen Ulusal Hakemler, tekrardan Ulusal 

Hakemlik sınavına katılarak yazılı ve pratik sınavdan ayrı ayrı en az 70 (yetmiş) 

puan almak zorundadır. 

 

4) Baş Hakem 

 

A) Baş Hakem Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) En az Ulusal Hakem statüsünde olmak. 

b) En az 5 yıl “iyi” performansta hakem olarak yarışmalarda görev almak. 

c) ISU kurallarını yakından takip etmek ve son üç yıl dikkate alındığında her sezon 

federasyonca düzenlenen seminerlerden en az birine katılmak veya Merkez Hakem 

Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayıyla uluslararası seminere katıldığını 

belgelendirmek. 

 

5) Uluslararası Hakem, ISU Hakemi, Uluslararası Başhakem Ve ISU Başhakemi 

Olabilmek İçin Koşullar 

 

Uluslararası Hakemlik, ISU Hakemliği, Uluslararası Başhakemlik ve ISU Başhakemliği için 

ISU kurallar kitabında yazan koşullar ön koşuldur. 

 

a) İlk atama için 24 yaşını doldurmuş olmak ve 50 yaşından küçük olmak. 

b) 3 yıl süresince, 3 ulusal yarışmanın gençler (junior) veya büyükler (senior) 

kategorilerinin kısa ve uzun programlarında 3’er kez hakemlik yapmış olmak. 

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

d) MHK’nın görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile aday gösterilmek. 

e) ISU kurallarında belirtilen şartlara sahip adaylar gerekli hallerde Federasyon 

Yönetim Kurulunun kararı ile Uluslararası Hakemliğe aday gösterilebilirler. 

f) ISU tarafından verilen seminerlerinden birini başarı ile tamamlamış olmak. 

g) ISU’nun yazılı ve sözlü sınavını başarı ile geçmiş olmak. 

h) Uluslararası Hakem, ISU Hakemi, Uluslararası Baş Hakem ve ISU Baş Hakemi 

olmaya hak kazanmış Resmi Görevlilerin tüm terfi ve statü koruma işleri ISU 

tarafından ISU mevzuatına göre yürütülür. 

i) Uluslararası Hakem, ISU Hakemi, Uluslararası Baş Hakem ve ISU Baş Hakemleri 

yurtiçinde düzenlenecek olan Ulusal Hakemlik kurs ve seminerlerinde 2 yılda bir kez 

eğitici olarak görev almak zorundadırlar. İhtiyaç olması halinde Aday Hakemlik ve 

İl Hakemliği kurs ve seminerlerinde de eğitici olarak görev alarak bu zorunluluğu 

yerine getirebilirler. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin ISU seminer ve 

kurslarına aday gösterilme durumları Yönetim Kurulu kararlarına kriter teşkil eder. 

    

6.3.3- Teknik Kontrolörlük Kademeleri 



 

1) Aday Teknik Kontrolör Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) En az il hakemi ya da en az teknik uzman kategorisinde bulunmak. 

b) En az 2 yıl “iyi” performans düzeyinde il hakemi, başhakem veya teknik uzman 

olarak görev yapmış olmak. 

c) MHK tarafından bu göreve atanmaya uygun bulunmak. 

 

2) Teknik Kontrolör Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) En az ulusal hakem ya da en az uluslararası teknik uzman kategorisinde bulunmak. 

b) En az 3 yıl “iyi” performans düzeyinde ulusal hakem, başhakem veya teknik uzman 

olarak görev yapmış olmak. 

c) ISU kurallarını yakından takip etmek ve son üç yıl dikkate alındığında her sezon 

federasyonca düzenlenen Teknik Kontrolörlük seminerlerden en az birine katılmak 

veya Federasyon Yönetim Kurulunun onayıyla uluslararası seminere katıldığını 

belgelendirmek. 

 

3) Uluslararası Teknik Kontrolör Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) ISU’nun Resmi Görevliler listesinde; ISU veya uluslararası hakem/başhakem 

statülerinde üst üste en az 2 yıl bulunmak. 

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

c) ISU Kurallar kitabının ilgili maddesinde yazan uluslararası teknik kontrolör olabilme 

koşullarını yerine getirmiş olmak. 

d) Uluslararası Teknik Kontrolörlük için aday gösterilmeden önceki 2 yıl boyunca 

“oldukça iyi” düzeyde performans sergilemek. 

e) Merkez Hakem Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla Uluslararası 

Teknik Kontrolörlüğe aday gösterilmek. 

f) ISU tarafından düzenlenen seminere katılmak ve sınavı başarı ile geçmek. 

 

4) ISU Teknik Kontrolörü Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) En az 2 yıl boyunca Uluslararası Teknik Kontrolör olarak deneyim kazanmak.  

b) ISU’nun Resmi Görevliler listesinde ISU Başhakemi/Hakemi ya da uluslararası 

Başhakemi/Hakemi olarak üst üste en az 2 yıl bulunmak. 

c) Merkez Hakem Kurulu’nun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla ISU Teknik 

Kontrolörlüğüne aday gösterilmek.  

d) ISU Teknik Kontrolörü olabilmek için, ISU kurallar kitabının ilgili maddesinde yazan 

ISU Teknik Kontrolörü olabilme koşullarını yerine getirmiş olmak. 

e) ISU tarafından ISU sınavına kabul edilmek ve sınavı başarı ile geçmek. 

 

6.3.4- Teknik Uzmanlık Kademeleri 

 

1) Aday Teknik Uzman Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) Bu Talimatın 6.1 maddesindeki koşulları taşımak. 

b) Aday Teknik Uzmanlık kursuna katılmak ve kursun sonundaki yazılı ve pratik 

sınavdan ayrı ayrı 70 (Yetmiş) puan almak. 

 

Aday Teknik Uzmanın, Resmi Görevli lisans ücretini Federasyon’un ilgili banka hesabına 

yatırması ve Resmi Görevli bilgi formunu doldurması halinde kademesi onaylanmış olur. 

 

Aday Teknik Uzmanlardan; en az 2 yıl süresince en az 8 yarışmada (iki yıl içinde düzenlenen 

yarışma sayısı 8’den az ise düzenlenen yarışmaların %80’ine katılım sağlaması) aday teknik 

uzman olarak görev almaları beklenir. Gereken sayıda yarışmada görev almamış aday 

teknik uzmanların bu statüdeki görev süresi uzar.  

 

Aday Teknik Uzmanlar, en az 2 yıllık pratik eğitimden geçirilirler, performansları hem MHK 

tarafından hem de yarışma da görev alan Teknik Kontrolör tarafından değerlendirilir. 

Aday Teknik Uzmanların, performanslarına ve görev aldıkları yarışma sayısının 

performanslarını ölçmeye yeterli olup olmamasına bakılarak terfilerine ya da aynı 

kademede bir süre daha devam etmelerine yarışma Teknik Kontrolörün de görüşleri 



alınarak MHK tarafından düzenlenecek rapor doğrultusunda Yönetim Kurlu tarafından karar 

verilir. 

 

2) Teknik Uzman Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) Aday Teknik Uzman olarak en az 2 yıl, toplam 8 yarışmada görev almış olmak (iki 

yıl içinde düzenlenen yarışma sayısı 8’den az ise düzenlenen yarışmaların %80’inde 

görev almış olmak). 

b) Aday Teknik Uzmanlığı süresince 1 yıl veya daha fazla bir süre ile görevine ara 

vermemiş olmak. 

c) Aday Teknik Uzman olarak görev yapmış olduğu yarışmalarda “iyi” derecede 

performans düzeyinde başarılı bir şekilde görev yapmış olmak.  

d) MHK tarafından Teknik Uzman olarak aday gösterilmek ve Yönetim Kurulu 

tarafından uygun görülmek. 

e) Buz pateni dalında lisanslı sporcu olarak kaymış olmak veya Türkiye Buz Pateni 

Federasyonu tarafından verilmiş antrenör belgesi ile en az 2 yıl faal antrenörlük 

yapmış olmak. 

 

Bir üst kademede (uluslararası teknik uzmanlık) teknik uzmanlık yapabilmek için en az 2 

yıl Teknik Uzman olarak görev yapmak gerekmektedir. 

 

Teknik Uzmanların, performanslarına ve görev aldıkları yarışma sayısının performanslarını 

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

devam etmelerine ISU / Uluslararası Teknik Uzmanlar ve yarışma Teknik Kontrolörlerinin 

de görüşleri alınarak Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda 

Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. 

 

Uluslararası Teknik Uzmanlık kademesine terfi etmek için gereken sürenin daha kısa olması 

ancak Teknik Uzmanın yarışmalarda gösterdiği “çok iyi” başarı derecesi ile veya gerekli 

durumlarda Yönetim Kurulunun alacağı karar ile mümkündür. Teknik Uzmanlığının ilk 

yılında, toplamda en az 3 yarışmada “çok iyi” performans gösteren Teknik Uzmanın 

Uluslararası Teknik Uzmanlık kademesine terfii, MHK’nın önerisi ve Yönetim Kurulunun 

kararına bağlıdır. Ancak Uluslararası Teknik Uzman adayının terfii, ISU tarafından 

düzenlenen seminer ve sınav sonucunda başarılı olması halinde gerçekleşir. 

 

Ulusal Teknik Uzmanlar bu statüdeki 1 yıllık görev süresi sonunda en az 1 adet Aday Teknik 

Uzmanlık veya 2 yıllık görev süresi sonunda en az 1 adet Ulusal Teknik Uzmanlık kursunda 

veya seminerinde her yıl eğitici olarak görev almak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine 

getirmeyenlerin ISU seminer ve kurslarına aday gösterilme durumları Yönetim Kurulu 

kararlarına kriter teşkil eder. 

 

3) Uluslararası Teknik Uzman Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) İlk atama için 24 yaşını doldurmuş olmak ve 65 yaşından küçük olmak. 

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

c) ISU Kurallar kitabının 415.maddesinin 1.bendinde yazan koşulları yerine getirmiş 

olmak. 

d) Uluslararası Teknik Uzmanlık için aday gösterilmeden önceki 2 yıl boyunca “çok iyi” 

performans sergilemek. 

e) Merkez Hakem Kurulu görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla Uluslararası Teknik 

Uzmanlığa aday gösterilmek. 

f) ISU tarafından düzenlenen seminere katılmak ve sınavı başarı ile geçmek. 

 

4) ISU Teknik Uzmanı Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) En az 2 yıl boyunca Uluslararası Teknik Uzman olarak deneyim kazanmak. 

b) Uluslararası yarışmalarda Teknik Uzmanlık görevini başarı ile tamamlamak. 

c) Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla ISU Teknik 

Uzmanlığına aday gösterilmek.  

d) ISU Teknik Uzmanı olabilmek için, ISU kurallar kitabının 415. Maddesinin 

3.bendinde yazan koşulları yerine getirmiş olmak. 

e) ISU tarafından ISU sınavına kabul edilmek ve sınavı başarı ile geçmek. 

 



Uluslararası ve ISU Teknik Uzmanları, gerektiğinde ulusal ve bölgesel yarışmalarda Teknik 

Kontrolörlük yapabilirler. 

 

Uluslararası ve ISU Teknik Uzmanları Federasyon tarafından ülke genelinde düzenlenen 

Aday Teknik Uzmanlık veya Teknik Uzmanlık kurs ve seminerlerinde her yıl en az 1 defa 

eğitici olarak görev almak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin ISU 

seminer ve kurslarına aday gösterilme durumları Yönetim Kurulu kararlarına kriter teşkil 

eder. 

 

6.3.5- Data Ve Replay Operatörlüğü Kademeleri: 

 

1) Data Ve Replay Operatörü Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) En az iki yıl lisanslı olarak buz pateni dalında sporculuk geçmişi bulunmak, ancak 

aktif sporculuk yaşamını sonlandırmış olmak veya enaz aday hakem yada enaz aday 

teknik uzman kategorisinde resmi görevli olmak ve bu talimatın 6.1 maddesindeki 

koşulları taşımak. 

b) ISU kurallarını yakından takip etmek, buz pateni sporu ile ilgili gereken teknik 

bilgiye sahip olmak. 

c) Data girişi ve video oynatma sistemlerine yatkın olmak. 

 

2) Uluslararası Data Ve Replay Operatörü Olabilmek İçin Koşullar 

 

a) ISU Kurallar kitabının 416.maddesinin 1.bendinde yazan koşulları yerine getirmiş 

olmak. 

b) Uluslararası Data ve Replay Operatörlüğü için aday gösterilmeden önceki 2 yıl 

boyunca data ve Replay operatörlüğü görevlerinde “iyi” performans sergilemek. 

c) Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile Uluslararası Data 

ve Replay Operatörlüğüne aday gösterilmek. 

d) ISU tarafından düzenlenen seminere katılmak ve ISU tarafından “Uluslararası Data 

ve Replay Operatörlüğü” unvanına uygun görülmek. 

 

3) ISU Data Ve Replay Operatörü Olabilmek İçin Koşullar 

  

a) ISU Kurallar kitabının ilgili maddesinde yazan koşulları yerine getirmiş olmak. 

b) ISU Data ve Replay Operatörlüğü için aday gösterilmeden önceki 2 yıl boyunca data 

ve Replay operatörlüğü görevlerinde “oldukça iyi” performans sergilemek. 

c) Merkez Hakem Kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararıyla ISU Data ve 

Replay Operatörlüğüne aday gösterilmek. 

d) ISU tarafından düzenlenen seminere katılmak ve ISU tarafından “ISU Data ve 

Replay Operatörü” unvanına uygun görülmek. 

 

Uluslararası ve ISU Data ve Replay Operatörleri, Federasyon tarafından ülke genelinde 

düzenlenen Data ve Replay Operatörlüğü kurs ve seminerlerinde her yıl en az 1 defa eğitici 

olarak görev almak zorundadırlar. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlerin ISU seminer ve 

kurslarına aday gösterilme durumları Yönetim Kurulu kararlarına kriter teşkil eder. 

 

Madde 7– Resmi Görevli Lisanslarının Çıkartılması Ve Vize Edilmesi 

 

Lisanslar; Resmi Görevliliğe ilk girişte çıkartılır, lisans ücreti Federasyon tarafından yıllık 

olarak belirlenir. Lisans ücreti, Federasyonun ilgili banka hesabına yatırılır. Resmi Görevli 

lisansının çıkartılması için bu talimatın ekinde yer alan Resmi Görevli bilgi formunun da 

doldurulması ve Merkez Hakem Kurulu ile Federasyona iletilmesi gereklidir. 

 

Mevcut durumda lisansı olan diğer tüm kademedeki Resmi Görevliler, her yıl lisanslarını 

vize etmek zorundadır. Resmi Görevliler kademelerine göre Federasyon tarafından yıllık 

olarak belirlenen vize ücretleri, Federasyon’un ilgili banka hesabına yatırılır. 

 

Terfilerde ise terfi eden pozisyondaki kişiler, ilgili yılda terfi edecekleri kademeye ait vize 

ücretini öderler. Yeniden lisans ücreti yatırmazlar. 

 

Lisans çıkartmayan ya da lisansını vize ettirmeyen Resmi Görevlilere, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası yarışmalarda ilgili sezonda hakem ve/veya teknik panelde görev verilmez. 



 

Madde 8- Görev ve Yetkiler 

 

1) Tüm Resmi Görevlilerin Ortak Sorumlulukları Ve Yetkileri 

 

a) Konuları ile ilgili (tekler, çiftler, buz dansı) mevcut genel düzenlemeleri, ISU 

kurallarını ve özel düzenlemeleri takip etmek, teknik kuralları, ISU internet sitesinde 

yayınlanan tüm güncel bilgileri, duyuruları, ISU haberleşmelerini (ISU 

Communications), yönergeleri, el kitaplarını takip etmek ve konusu ile ilgili kendisini 

sürekli olarak tam bilgili tutmak. 

b) Görevlerini yerine getirmek için tatmin edici düzeyde görme ve işitme duyusu ve 

genel fizik kondisyon durumuna sahip olmak. 

c) ISU / Federasyon tarafından atanmış Resmi Görevli olarak sağduyuyla hareket 

etmek, herhangi bir nedenden dolayı herhangi bir patenciye/çifte, buz dansı çiftine  

karşı taraf olmamak, her zaman adil ve tarafsız bir tavır sergilemek. 

d) Yalnızca performansa göre değerlendirme yapmak, kişilerin imaj ve önceki 

performansından etkilenmemek. 

e) Seyircilerin değerlendirmesi veya yergisine karşı duyarsız olmak. 

f) Hakem ve teknik panele herhangi bir elektronik haberleşme sistemi getirmemek. 

g) Etkinlik sırasında etkinliğin değerlendirdikleri kısmı ile ilgili kendisinin veya 

başkalarının değerlendirmelerini ve verdikleri notları başhakemden ve/veya görev 

aldıkları teknik panel üyelerinden başka birisi ile tartışmamak. 

h) Görev aldıkları etkinliğin başhakemi aracılığıyla olmak dışında televizyon yorumcusu 

olarak iş yapmamak, medya, televizyon ve diğerleriyle irtibat halinde olmamak. 

 

2) Başhakemin Görev Ve Yetkileri 

 

a) ISU / Federasyon yarışma koordinatörünün olmadığı zamanlarda bütün uygunluk 

kurallarını ve ISU / Federasyon izin belgelerini kontrol etmek. 

b) Başlama sırası için bütün kuraları çekmek.  

c) Hakem panelini yönetmek. (Başhakemin, hakem paneliyle ilgili işleri arasında şunlar 

da vardır: Hakem panelindeyken, 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. 

d) Her bir yarışma bölümünün (kısa program, serbest program, kısa dans, serbest 

dans vb.) başlamasından önce hakemlerle ISU kılavuzlarına göre toplantı yapmak. 

e) Müzikten sorumlu kişiye ilgili yarışmacının müziğini çalmasını işaret etmek. 

f) Yarışmacının ISU Kural 551/638’e göre yeniden kaymaya başlamasına izin vermek. 

g) Buzun durumunun yarışmanın gerçekleştirilmesine uygun olup olmadığına karar 

vermek. 

h) Yarışma ile ilgili yapılan tüm itirazlara cevap vermek. 

i) Eğer istenmeyen şartlar oluşursa buz yüzeyinin şeklini ve boyutunu değiştirmek. 

j) Yarışmayı organize eden federasyon veya ilgili kulüple görüşerek yarışmanın başka 

bir pistte gerçekleştirilmesine karar vermek. 

k) Zaman tutucuya (gönüllü) programın kayılan zamanını ve ISU Kural 353, paragraf 

1 m) ve n)’ye göre kesintileri tutmasını söylemek. İkinci zaman tutucuya (gönüllü) 

kısa ve serbest danstaki bütün kaldırışların zamanını tutmasını, uzatılmış kaldırışları 

tespit etmesini söylemek (yalnızca buz dansı için). 

l) ISU Kural 353, paragraf 1 m) ve n)’ye göre Başhakemin sorumluluğunda olan bütün 

ceza puanlarına karar vermek. 

m) Başhakem, kıyafet ve kostüm ihlali ile müzik ihlaline ilişkin ceza puanından 

hakemler ile birlikte sorumludur. Başhakem ve hakem panelinin vermiş olduğu ceza 

puanının oy çokluğuna göre ceza puanına karar verilir. Hakem panelinin 50:50 

olması durumunda (yarısının ceza puanı vermesi, diğer yarısının ceza puanı 

vermemesi durumu) ilgili ihlal için ceza puanı verilmez. 

n) Bütün yarışma boyunca hakemlik yapmak. 

o) Seyircilerin müsabakayı kesintiye uğrattığı veya müsabakanın düzgün şekilde 

devam etmesine engel oldukları durumlarda, sükûnet sağlanıncaya kadar yarışmayı 

durdurmak. 

p) Gerekli bir durum var ise yarışmacıları etkinliğin dışına çıkarmak. 

q) Geçerli ve önemli bir durum var ise, hakem(ler)i panelden çıkarmak. 



r) Önemli ve gerekli nedenler varsa, yarışmanın devam ettiği süre boyunca, herhangi 

bir zaman diliminde, herhangi bir antrenörün yarışmaların yapıldığı buz pateni 

pistinin herhangi bir bölümünde bulunmasını yasaklamak.  

s) ISU tüzüğü veya düzenlemelerindeki ihlallere, her türlü müsabaka içi 

anlaşmazlıklara karar vermek. 

t) Madalya Törenine katılmak. 

u) ISU kılavuzlarında belirtildiği şekilde, yarışma teknik kontrolörü ile birlikte yarışma 

sonrasında yapılan yuvarlak masa toplantısına başkanlık etmek, yarışma ile ilgili 

rapor hazırlamak. 

 

3) Teknik Kontrolörün Görev Ve Yetkileri 

 

a) Bilgisayar sistemine girilen hareketlerin isimlerine, seviyelerine onay vermek, hata 

olduğunda düzeltilmesini sağlamak. 

b) Teknik paneli yönetmek. (Teknik uzmanlar tarafından verilen değerlendirmelere 

aksi görüşü varsa yeniden değerlendirilir ancak her iki Teknik Uzman’ın görüşü aynı 

şekilde kalırsa ilk karar geçerli olur. Her iki Teknik Uzman farklı görüşte ise Teknik 

Kontrolör kararına göre değerlendirme sonuçlanır. Ayrıca, Teknik Kontrolör ekranda 

tanımlanan hareketleri, seviyeleri ve ceza puanlarını kontrol eder ve son onayı verir. 

c) Tanımlanan yasak hareketlere onay vermek ya da düzeltmek.) 

d) Program sırasında yarışmacının her bir düşüşü için ceza puanı vermek. (Bununla 

birlikte her iki Teknik Uzman düşüş ya da yasak hareket ile ilgili aynı görüşte ancak 

Teknik Kontrolör farklı görüşte ise Teknik Uzmanların kararı geçerli olur.) 

e) ISU kılavuzlarında belirtildiği şekilde, yarışma başhakemi ile birlikte yarışma 

sonrasında yapılan yuvarlak masa toplantısına başkanlık etmek, yarışma ile ilgili 

rapor hazırlamak. 

f) Madalya Törenine katılmak. 

 

4) Hakemlerin Görev Ve Yetkileri 

 

a) Yapış kalitesi (GOE) değerleri ile program bileşenleri (Program Components) 

puanlarının tamamını kullanmak. 

b) Bağımsız olarak değerlendirme yapmak ve hakemlik yaparken kimseyle 

konuşmamak veya hataları işaret veya sesle göstermemek. 

c) Önceden hazırlanmış puanlamaları kullanmamak. 

d) Kıyafet ve kostüm ihlali ile müzik ihlaline ilişkin ceza puanı vermek. (Başhakem ve 

hakem panelinin vermiş olduğu ceza puanının oy çokluğuna göre ceza puanına karar 

verilir. Hakem panelinin 50:50 olması durumunda (yarısının ceza puanı vermesi, 

diğer yarısının ceza puanı vermemesi durumu) ilgili ihlal için ceza puanı verilmez.) 

e) ISU Kılavuzlarında belirtildiği şekilde, her bir yarışma bölümü öncesinde Başhakem 

tarafından düzenlenen bilgi tazeleme toplantısına katılmak. 

f) ISU Kılavuzlarında belirtildiği şekilde, Başhakem ve Teknik Kontrolör tarafından 

yönetilen yuvarlak masa toplantısına katılmak. 

 

5) Teknik Uzmanların Görevleri Ve Yetkileri 

 

a) Yapılan hareketleri tanımlamak. 

b) Yapılan hareketlerin seviyelerini tespit etmek ve tanımlamak. 

c) Yasak hareketleri tanımlamak. 

d) Yarışma programının herhangi bir yerinde meydana gelen düşüşü tanımlamak, 

pattern dans’taki adım dizisinin girişinde ve çıkışında meydana gelen düşüşü 

tanımlamak. 

e) Ekstra yapılan hareketleri tanımlamak ve değerlendirmeden silmek. 

 

6) Data Ve Replay Operatörlerinin Görevleri Ve Yetkileri 

 

A) Data Operatörü 

 

a) Teknik Uzman tarafından tanımlanan hareketleri bilgisayar ekranına girmek. 

b) Teknik Uzman tarafından tanımlanan hareketlerin seviyelerini bilgisayar ekranına 

girmek. 

c) Teknik Kontrolör tarafından düzeltilen hareketleri ve seviyeleri bilgisayar ekranında 

düzeltmek. 



d) Bilgisayar programı tarafından ekstra hareket olarak tanımlanan hareketleri Teknik 

Uzmana ve Teknik Kontrolöre göstermek. 

 

B) Replay Operatörü 

 

a) Teknik panel, başhakem ve hakemler tarafından ihtiyaç duyulduğunda hareketi 

yeniden seyredebilmeleri için her bir hareketi ayrı ayrı kaydetmek. 

 

Madde 9– Resmi Görevlilerin Uluslararası Yarışmalarda Görevlendirilmesi İle 

İlgili Esaslar 

 

Yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen uluslararası organizasyonlarda görevlendirilecek 

Resmi Görevliler, MHK’nın görüşü ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. 

Görevlendirmeler; kıdem süresine ve uluslararası organizasyonlarda görev alma 

istatistiğine göre MHK tarafından takip edilir. 

 

Düzenleyici ülkeden isme gelen davetlerde ise görevlendirme, MHK’nın görüşü ve Yönetim 

Kurulunun onayı ile yapılır. 

 

Madde 10- Resmi Görevlilerin Atanması Ve Görev Yerleri 

 

a) Yarışmalar, lisanslı buz pateni hakemleri ve teknik panel görevlileri tarafından 

birlikte yönetilir.  

b) Ulusal düzeyde her türlü buz pateni yarışmasında görev alacak Resmi Görevlilerin 

bilgisi MHK tarafından Federasyona iletilir ve görevlendirme yazısı Federasyon 

tarafından Resmi Görevlilere e-posta yolu ile gönderilir. 

c) Uluslararası düzeyde ülkemizde gerçekleştirilecek yarışmalarda görev alacak Resmi 

Görevlilerin seçimi için de bu talimatın 9. maddesinde yazan koşullar geçerlidir.  

d) İllerin düzenleyecekleri özel veya resmi yarışmalarda görev alacak Resmi 

Görevlilerin bilgisi Merkez Hakem Kurulu tarafından Federasyona iletilir ve 

görevlendirme yazıları Federasyon tarafından Resmi Görevlilere e-posta yolu ile 

gönderilir. 

e) Özel yarışmalarda görevlendirecek olan Resmi Görevlilerin 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 

Resmi Görevlilerin ücretleri, Federasyon tarafından belirlenen ölçütlere göre ödenir. 

f) Yarışma başhakemleri, gerek gördükleri durumlarda, yarışmada görev alan 

hakemlerin bir ya da daha fazlasını görevden alabilir. Görevden alınan hakemlerin 

yerine başhakemler yarışmada ek hakem görevlendirmesi yapılabilirler.  

g) Yarışmalarda görev yapacak Resmi Görevli sayısı; yarışmanın türü, büyüklüğü, 

önemi, yarışmanın düzenleneceği ile ve katılacak sporcu sayısına göre Merkez 

Hakem Kurulu tarafından Federasyona önerilir. 

 

 

 

 

Madde 11- Yurtdışındaki Resmi Görevlilerin Bulundukları Ülkede Görev Alabilmesi 

 

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşı Resmi Görevlilerin bulundukları ülkede ya da çevre 

ülkelerdeki bölgesel / ulusal seviyedeki yarışma organizasyonlarında Hakem / Başhakem / 

Teknik Kontrolör / Teknik Uzman / Data ve Replay Operatörü olarak görev almak istemeleri 

MHK’nın görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür.  

 

Yurtdışında yaşayan T.C. vatandaşı Resmi Görevlilerin, Türkiye'deki Resmi Görevli olma 

statülerini koruyabilmeleri, bulundukları ya da çevre ülkelerde düzenlenen bölgesel ya da 

ulusal yarışmalarda görev alabilmeleri, Resmi Görevli lisans ücretini veya devam eden 

sezonlarda vize ücretini yatırmaları ile mümkündür. Türkiye dışında yaşıyor olmak, Resmi 

Görevli lisans veya vize ücretine ilişkin muafiyet kazandırmamaktadır. 

 

 

Madde 12- Resmi Görevlilerin Disiplin Kuruluna Sevkine Neden Olabilecek 

Durumlar 



 

Bu Talimat çerçevesinde; 

  

a) Federasyonun ve/veya ISU’nun kurallarına göre; kendisine verilen görevleri tam 

olarak yerine getirmemek. 

b) MHK’nın  görüşü ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı olmadan resmi görevli 

pozisyonlarından birinde uluslararası ya da ülkemiz dışındaki herhangi bir ülkenin 

ulusal düzeyindeki yarışmasında görev almak.  

c) Resmi görev sırasında onur kırıcı suç işlemek. 

d) Yarışmaya içkili gelmek veya sağlık ve fiziksel durumu müsait olmadığı halde 

durumunu bildirmeden görev almak ve görevini gerektirdiği şekilde tam 

yapamamak. 

e) Yarışma zaman planını bozacak davranışlar sergilemek, zamanında toplantılara ya 

da yarışmaya gelmemek. 

f) Başhakem kararlarına karşı gelmek, yarışma düzenine ve kurallarına uymamak. 

g) Yarışma sırasında sporcular arasında ayrımcılık yaptığı tespit edilmek. 

h) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak, taraflardan maddi çıkar 

sağlamak. 

i) ISU Etik Kurallarına aykırı hareket etmek. 

j) Merkez Hakem Kurulu tarafından verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul 

etmemek ya da yapmamak. 

k) Yarışmaların akışını bozan, sporcuları aşağılayan veya rahatsız eden davranışlarda 

bulunmak. 

l) Merkez Hakem Kurulu ve/veya Federasyonun onayı olmadan buz pateni sporu ile 

ilgili olarak herhangi bir medya kuruluşu ile (televizyon, radyo, gazete) irtibata 

geçmek, demeç vermek, yorum yapmak. 

m) Federasyon mensupları, Resmi Görevliler ve/veya buz pateni ailesi aleyhine basın 

ve yayın yoluyla ya da internet üzerinden hakarette bulunmak. 

n) Sosyal medyada (facebook, twitter, vb.) sporcular, veliler, kulüpler, Resmi 

Görevliler ya da Federasyon aleyhine yorumlarda bulunmak. 

o) Ceza mevzuatının ilgili maddeleri uyarınca yüz kızartıcı suç işleyenler (hırsızlık, 

yağma, dolandırıcılık, rüşvet, irtikap, zimmet, görevi kötüye kullanma, güveni 

kötüye kullanma, resmi ve özel belgede sahtecilik, terör örgütü üyesi olma, 

propaganda yapma ve terörle mücadele kanunu kapsamındaki suçlar) gibi suçlardan 

haklarında soruşturma başlatılan veya mahkumiyet kararı verilen kişiler. 

 

Resmi Görevliler hakkında MHK tarafından inceleme yapılır, değerlendirme sonucu 

gerekirse yazılı uyarı verilir veya Yönetim Kuruluna bildirilerek disiplin kuruluna sevkleri 

talep edilir.  

Yazılı uyarı / uyarılara rağmen benzer hataların, uygunsuzlukların bilinçli olarak yapılması 

durumunda ilgili Resmi Görevli, MHK’nın önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile disiplin 

kuruluna sevk edilir. 

 

 

 

 

Madde 13 – Resmi Görevlilerin Lisansının Askıya Alınması Ve İptali 

 

Resmi Görevlilerin lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. 

 

a) Federasyon tarafından resmen görevlendirildiği halde mazeretsiz olarak 1 yıl veya 

üç defa üst üste yarışmalara gelmemek ve MHK tarafından düzenlenen gelişim 

seminerlerine katılmamak. 

b) Onur kırıcı hareketlerde bulunmak. 

c) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak, taraflardan maddi çıkar 

sağlamak. 

d) Gerçek dışı rapor düzenlemek ve gizlemek, taraflardan maddi ya da manevi bir çıkar 

sağlamak. 

e) Federasyon mensupları, Resmi Görevliler, buz pateni ailesi, sporcusu, sporcu velisi, 

kulüpler aleyhine basın ve yayın yoluyla ya da Internet üzerinden (sosyal medya 

dahil) hakarette bulunmak ya da tarafsızlığını bozacak şekilde yorumlar yapmak. 

f) Disiplin kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla men veya hak mahrumiyeti cezası 

verilmek. 



g)  Madde 12 (o) bendinde sayılan suçların tespit edilmesi veya işlenmesi halinde. 

 

Disiplin kuruluna sevk edilen ve cezası kesinleşen Resmi Görevlilerin ceza süresince 

lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı Resmi Görevliler, yurtiçi ve yurtdışı hiçbir 

yarışmada görev alamazlar. 

 

İşlenen ve tespit edilen suçun mahiyetine göre; disiplin kurulundan lisansın iptali kararı da 

çıkabilir. Bu doğrultuda; ilgili Resmi Görevli buz pateni sporu dalında yurtiçi ve yurtdışı 

hiçbir yarışmada hakem panelinde ve/veya teknik panelde görev yapamaz, Federasyonun 

Resmi Görevli listesinden ismi çıkartılır. 

 

Madde 14- İptal Edilen Ya Da Askıya Alınan Lisanslara İtiraz Süresi 

 

Herhangi bir nedenle iptal edilen ya da askıya alınan lisanslara itiraz süresi kararın ilgili 

Resmi Görevliye tebliğinden itibaren 1 (bir) aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar ise 

federasyon yetkililerince tutanağa geçirilerek ilgiye imzalatılarak işleme alınır.  

 

Madde 15 – Resmi Görevlinin Görevine Ara Vermesi 

 

Herhangi bir nedenle görevine ara vermek isteyen Resmi Görevliler, görevlerine ara verme 

isteklerini; sebepleri ve belgeleri ile (örnek: sağlık raporu, vb.) birlikte yazılı olarak 

Federasyona ve MHK’ya iletirler. Görevlerine bir yıl ara verenlerin lisansları mazeretlerinin 

geçerlilik durumuna MHK’nın önerisi ve Federasyon Yönetim Kurulunun kararıyla askıya 

alınabilir veya iptal edilebilir. Lisansları iptal edilenlerden tekrar göreve dönmek isteyenlerin 

yeniden hakem kursuna katılmaları ve başarılı olmaları ile birlikte lisans ücretlerini 

ödemeleri gereklidir. 

 

Madde 16–Görevden İstifa 

 

Resmi Görevlinin yazılı olarak istifa ettiğini beyan etmesi halinde; istifa dilekçesinin MHK 

tarafından değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından sonra Resmi 

Görevlinin lisansı iptal edilir.  

 

İstifası kabul edilerek lisansı iptal edilen Resmi Görevlinin, istifasını geri almak istemesi 

durumunda istifa ettiği sezon içinde görev almaması esastır. 

 

İstifa ederek lisansı iptal edilen Resmi Görevlinin, görevine yeniden dönebilmesi MHK’nın 

olumlu görüşü ve Yönetim Kurulunun onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu tarafından 

görevine dönmesine onay verilen Resmi Görevlinin, aktif olarak yarışmalarda görev 

alabilmesi, hakemlik/ teknik uzmanlık kursuna / gelişim seminerine katılması ve lisans 

ücretini ödeyerek yeniden lisansını çıkarttırması ile mümkündür. 

 

İstifa ettikten sonra gerekli şartları sağlayarak yeniden görevine dönen Resmi Görevlinin 

farklı bir sezonda geçerli bir nedeni olmaksızın yeniden istifa etmesi durumunda lisansı iptal 

edilir ve bir daha buz pateni sporu dalında Resmi Görevli olarak herhangi bir pozisyonda 

görev yapamaz. 

 

Madde 17- Resmi Görevlilerin denetimi 

 

MHK, Resmi Görevlileri denetlemekle ve performanslarını değerlendirmekle sorumludur. 

Resmi Görevlilerin, bölgesel ve/veya ulusal yarışmalardaki performansları aşağıdaki 

hiyerarşiye göre değerlendirilir: 

 

a) MHK üyeleriyle, ISU Başhakem ve ISU Hakemleri tüm seviyedeki hakemleri 

değerlendirebilir. 

b) MHK üyeleriyle, Teknik Kontrolör ve ISU / Uluslararası Teknik Uzmanlar, Aday 

Teknik Uzmanları, Teknik Uzmanları ve Data ve Replay Operatörlerini 

değerlendirebilir. 

c) Yarışma başhakemleri, hakem panelindeki hakemlerin performansını 

değerlendirebilir. 

 

Resmi Görevli değerlendirmeleri yazılı olarak yapılır ve yarışma bitiminden itibaren en geç 

2 hafta (14 gün) içinde MHK’ya gönderilir. MHK, performans değerlendirmelerini inceler, 



gelen raporda herhangi bir Resmi Görevli hakkında olumsuz görüş varsa olumsuzluğu 

yeniden değerlendirir, ilgili Resmi Görevlinin konu hakkındaki savunmasını isteyebilir, 

savunma sonucuna göre alınması gereken tedbiri uygular ve durumu ilgili Resmi Görevlinin 

sicil dosyasına işler. Değerlendirme raporları yıllık olarak Federasyona iletilir. 

 

Uluslararası yarışmalarda görev alan Resmi Görevlilerin değerlendirmeleri, yarışma 

Başhakemi ve yarışma Teknik Kontrolörü tarafından ISU kurallarına göre yapılır. 

 

Madde 18– Hakem / Teknik Uzman Kurs Ve Seminerleri 

 

Federasyonun talepleri doğrultusunda belirlenecek dönemlerde, Aday Hakemlik ve Aday 

Teknik Uzmanlık başlangıç kursları ile mevcut Resmi Görevliler için gelişim seminerleri 

Merkez Hakem Kurulu tarafından planlanarak Federasyon tarafından düzenlenir. Gelişim 

seminerlerine davet edilen Resmi Görevlilerin seminerlere katılımı; geçerli bir mazeret 

gösterilmedikçe zorunludur. Ancak Federasyonun onayı ile uluslararası seminerlere 

katılanlar istisnadır. 

 

Madde 19– Resmi Görevlilerin Bulundukları İlden Bir Başka İle Taşınması 

 

Resmi Görevlilerin bulundukları ilden başka bir ile ikametlerinin değişmesi durumunda en 

geç bir ay içerisinde ayrıldıkları ve yeni taşındıkları illerin bilgileri ile birlikte Resmi Görevli 

Bilgi Formunu yeniden düzenleyerek Federasyona ve MHK’ya yazılı olarak bildirmeleri 

zorunludur.  

 

Madde 20– Resmi Görevlilerin Sigortalanması 

 

İhtiyaç olması halinde Resmi Görevlilerin sigortalanması Federasyonun belirlediği esaslara 

göre düzenlenir. 

 

Madde 21– Ücretler 

 

Resmi Görevlilere, eğitim / gelişim semineri / kursu vermek üzere görevlendirilen 

eğitmenlere Federasyonca verilecek ücretler; 

 

a) Federasyon tarafından düzenlenen faaliyetlerde Eğitmen ve Resmi Görevlilere 

yolluk, konaklama, yevmiye ve yarışma ücretleri 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 Resmi Görevlilerin yolluk, harcırah 

ve yarışma ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş 

tarafından ödenir. Bu ücret Federasyon tarafından resmi karşılaşmalar için ödenen 

ücretten düşük olamaz. 

c) Yarışmaları yönetmek üzere atanacak olan Resmi Görevlilerin yolluk, ikamet, 

yevmiye ve yarışma ücretleri Federasyonca belirlenen esaslar çerçevesinde ödenir. 

d) Uluslararası yarışmalarda görevlendirilecek Resmi Görevlilerin ataması Merkez 

Hakem Kurulu önerisi, Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılır. Görevlendirilen Resmi 

Görevlilerin ücretleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Madde 22– Talimatta Yer Almayan Hükümler 

 

Bu Talimatta yer almayan hükümler / kurallar ile ilgili ISU kuralları doğrultusunda 

Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar esastır. Kural değişiklikleri veya yeni 

kurallar, bu talimatta değişiklik yapılmak suretiyle yürürlüğe sokulur. 

 

Madde 23– Yürürlükten Kaldırılan Talimat 



 

28.05.2011 tarih ve 75/2 karar sayılı TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU HAKEM 

TALİMATI yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Madde 24- Yürürlük 

 

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

sitelerinde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.     

 

Madde 35- Yürütme 

 

Bu talimat hükümlerini Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

RESMİ GÖREVLİ BİLGİ FORMU 

TBPF Hakem No Bu bölümü boş bırakınız 

Adı Soyadı  

İl / İlçe  

İl Kodu  

Kategori ADAY İL ULUSAL INT. ISU Lisans No 

Lisans Veriliş/Vize Tarihi       

Mesleği  



 

EK-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 

  

 
Tarih: __/__/20__ 

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 

HAKEM PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU  

 

1. Değerlendirilecek Hakeme Ait Kişisel Bilgiler 

Adı:  

Soyadı:  

Hakemlik Statüsü:   

E-posta adresi:  

Cep telefonu numarası:  

Ev Adresi  

İş Adresi  

N
Ü

F
U

S
 B

İL
G

İL
E
R
İ 

Doğum Tarihi  

Doğum Yeri  

T.C. No  

İl  

İlçe  

Mahalle  

Cilt No  

Aile Sıra No  

Sıra No  

Ö
Z
E
L
 B

İL
G

İL
E
R

 

Ev Tel  

İş Tel  

Cep Tel  

E-posta  

Eğitimi  

Yabancı Dil (Düzeyi)  

Medeni Durumu  

Kan Grubu  

Unvanı  

  

  

Bilgisayar 

Teknolojilerine 

Yakınlığı 

(Kullanabildiği ofis 

programları ve 

düzeyi) 

 



 

2. Değerlendirilecek Hakeme Ait Teknik Kriterler  

2.1. Değerlendirme (“ISU Kuralla kitabına ve ISU 
Komünikasyonlarına” ilişkin bilgi düzeyi ölçülecektir. Söz 
konusu değerlendirme aşağıda belirtilen hususlar göz önüne 
alınarak gerçekleştirilecektir.) 

YETERSİZ 
(1) 

BEKLENTİYİ 
KISMEN 

KARŞILAYAN 
(2) 

İYİ 
(3) 

OLDUKÇA 
İYİ 
(4) 

ÇOK İYİ 
(5) 

GENEL KURALLAR / TEKNİK BİLGİ DEĞERLENDİRMESİ      

▪ Yarışmaya hazırlanarak gelmiş olmak 
(son ISU komünikasyonlarından haberdar olmak, ISU Kitabı, GOE ve 
Program Bileşenleri değerlendirme kağıdını yanında getirmiş olmak) 

     

▪ Yarışma öncesi ve sonrasındaki toplantılara aktif olarak katılmak      

▪ Hareketlerin GOE değerlendirmesini doğru yapabilmek  
(kısa programda GOE -3 gerektiren hareketleri tanımlayabilmek ve 
doğru puanlayabilmek, harekete ilişkin pozitif ve negatif özellikleri 
doğru belirleyebilmek, puanları açıklayabilmek) 

     

▪ Tutarlı puanlama yapabilmek 
(benzer pozitif ve negatif özellikleri her sporcu için aynı şekilde  
uygulayabilmek) 

     

▪ Teknik panel tarafından bildirilen <, <<, e, ! gibi hataları / uyarıları 
dikkate alarak doğru puanlama yapabilmek 

(hataları GOE’ye doğru yansıtmak, hareketin hata uygulamasından 
önceki ve sonraki GOE’sini doğru belirleyebilmek, teknik panel 
tarafından bildirilmeyen hataları fark edip puanlamasına 
yansıtabilmek) 

     

▪ Başhakemle birlikte yapılan kostüm, small lift vb. ceza puanı 
değerlendirmelerini doğru yapabilmek 

     

PROGRAM BİLEŞENLERİ DEĞERLENDİRMESİ      

▪ ISU tarafından yayınlanan hesaplama yöntemine göre koridor 
sınırını aşmamış olmak 

     

▪ Yarışma sonrasındaki hakem toplantısında program bileşenlerine 
ilişkin doğru değerlendirme yapabilmek  

(her bileşende hangi niteliklerin arandığını bilmek, programın hangi 
yönlerinin hangi puanda yansıtılacağını bilmek, puanlarını 
açıklayabilmek, tutarlı puan verebilmek, karşılaştırma yapmamak) 

 

 

   

Hakemin başarılı bulunan yönleri / özellikleri  

Hakemin geliştirmesi tavsiye edilen yönleri / özelikleri  

Hakemin kariyer planı / gelişimi 
 

 

Hakemin kariyer planına / gelişimine ilişkin Merkez Hakem 
Kurlu ve diğer yetkili kişi ve kurulların görüşleri  

 

 
 

 


