
 

     

 

 

TVF HAKEM ve GÖZLEMCİ TALİMATINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN 

 

MADDE 1-26/07/2013 tarihinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Talimatının 41.2.1. maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir 

41.2.1. İHGK’ lar, İl Müdürlükleri aracılığı ile her yıl Mart ayı sonuna kadar il hakemliğinde aralıksız 3 (üç) 

sezon veya 3 (üç) sezondan daha az olmakla birlikte başarılı olarak faal hakemlik yapmış olan, 36 yaşından 

(yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının  31 Mart tarihi  baz alınır) gün almamış (İl hakemi olarak 36 

yaşını aşan süreyi voleybol branşında faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 41 yaşından gün 

almamış olmak) ve ulusal hakemliğe terfi edebilecek nitelikteki il hakemleri için aşağıda yazılı belgelerle 

birlikte MHGK’ ya teklifte bulunur. MHGK, yükseltilmesi usulüne uygun olarak teklif edilen il hakemlerini 

açacağı Ulusal Hakemliğe Yükselme sınavına davet eder. Ayrıca üstün başarılı görülen il hakemleri de 

İHGK’ ların teklifi ve MHGK’ nın onayı ile, sezon (il hakemliğinde bekleme süresi) ve müsabaka limiti dikkate 

alınmaksızın, MHGK tarafından ulusal hakemlik sınavına davet edilebilirler. MHGK’ nın şekil, tarih ile yerini 

tespit ve tayin edeceği sınav ile saha denemelerinin her birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı 

olan il hakemleri ulusal hakem olurlar. 2 (iki) defa sınava girerek başarı gösteremeyen, İHGK tarafından 

teklif edildiği veya MHGK tarafından davet edildiği halde her ne suretle olursa olsun iki yıl üst üste sınava 

girmeyen hakemler (mazeretleri MHGK tarafından uygun görülenler hariç), İHGK 'larca 3. kez teklif edilemez 

ve ulusal hakem olamazlar. 

 

MADDE 2- Aynı Talimatın 45.1.4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

45.1.4. 66 yaşından (yaş hesabında aynı takvim içerisinde gün ve ay baz alınır) gün almamış olmak şartı 

aranır. İşbu madde uluslararası hakem olup; FIVB ve CEV' de Hakem Kurulu Üyeliği, Hakem Gözlemciliği, 

Süper Visör görevleri yapanları kapsamamaktadır. 

  

MADDE 3- Aynı Talimatın 45.1. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

45.1.9. Gözlemciler, voleybol branşında faaliyet gösteren kulüplerde idarecilik, menajerlik, antrenörlük 

(vizesini yaptırmış ve resmi maçlarda görev yapmış olanlar) yapamazlar. İşbu maddede belirtilen 

yükümlülüğü ihlal eden kişiler, gözlemcilik hakkını kaybeder.   

45.1.10. Sezon öncesi seminerde klasmana girmiş hakemler; herhangi bir nedenle gözlemciliğe geçmeleri 

ve MHGK' nında uygun görmesi halinde o sezonda klasman gözlemcisi olarak görev yapabilirler. 

 

YÜRÜRLÜK          

MADDE 4- Bu Talimat, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 5- Bu Talimat hükümleri Federasyon Başkanı tarafından yürütülür. 

 


