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1. Kavram ve Kısaltmalar

Bilindiği üzere Almanya federal bir cumhuriyettir. Bu yapı sporda ki yapılaşmaya da 

direkt yansımıştır. Almanya’daki her federal bölgenin kendine ait federasyonları vardır. Bu 

federasyonlar kendi içlerinde Bezirk (Bölge) ve Kreis (Grup) adlı alt kaltmanlara ayrılır. Her 

federasyon, sınırları içerisinde Verbands-, Landes-, Bezirks-, Kreisliga’ya sahiptir ve 

kuralları kendisi belirleyebilir. Ancak elbette bu kurallar arasinda büyük farklılıklar yoktur. 

Federasyonlar ayrıca Güney Federasyonlar Birliği gibi birliklere de bağlıdırlar. Tüm 

federasyonların bağlı olduğu kurum DFB’dir. 

DFB: Deutscher Fußball Bund - Alman Futbol Konfederasyonu

SBFV: Südbadischer Fußball Verband - Güney Baden’liler futbol federasyonu

BSO: Bezirksschiedsrichterobmann - Bölge Hakemleri Başkanı

BSA: Bezirksschiedsrichterausschuss - Bölge Hakem Kurulu

GO: Gruppenobmann - Grup Başkanı

BSO ve GO’lar için her iki sene de bir secim yapılır.

2. Hakem Atamaları

Her bölgede maç dağıtımını düzenleyen bir görevli vardır. Bu görevli seçim ile 

göreve gelir. Maç dağıtım görevlisi (Spieleinteiler) sahip olduğu bilgisayar programı 

sayesinde hakemlerle ilgili tüm aktüel bilgilere sahiptir ve her maça göre en uygun hakemi 

bilgisayar yardimi ile otomatik olarak belirler. Atamalar hakemlere direkt ve posta yolu ile 

yapılır. Bildiriyi alan hakem, maç tarihinde zaman olarak uygun ise, vakit geçirmeden lig 

sorumlusu (staffelleiter) kişiye maçı kabul ettiğini bildirmek zorundadır. Eğer maçı 

alamayacak ise, hemen maç dağıtım görevlisine mazeretini posta, fax veya email ile 

bildirmelidir. 

Maçlar genel olarak bir hafta önceden bildirilir. Acil durumlarda telefon ve fax ile de 

atama yapılabilmektedir.

Her hakem senede en az 30 maç almaktadır.
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3. Lig Kıyaslaması

Alman Ligleri Türkiye Ligleri
1 1. Bundesliga Türkiye Süper Ligi
2 2. Bundesliga Playoff / Yükselme Ligi
3 Regionalliga 2. Lig
4 Oberliga 3. Lig
5 Verbandsliga Antalya Süper Ligi
6 Landesliga 1. ve 2. Küme
7 Bezirksliga Gençler Ligi
8 Kreisliga A A Genç
9 Kreisliga B B Genç

10 Kreisliga C Yıldızlar
11 Jugendliga Minikler

A Jugend
B Jugend
C Jugend
D Jugend
E Jugend
F Jugend

Jugendliga : Gençler Ligi Tab 1;. Lig Kiyaslamasi
Bundesliga : Federal Lig
Verbandsliga : Federasyon ligi
Landesliga : Eyalet ligi
Bezirksliga : Bölge ligi
Kreisliga : Grup Ligi
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4. Hakem Eğitim Toplantıları

Her bölge, ayda sadece bir akşam hakemlerini toplantıya çağırır ve 2 saat süren bir 

genel toplantı gerçekleştirir. Bu toplantılarda herhangi bir kuralı anlatmak için federasyon 

tarafından görevlendirilmiş olan bir kişi (Lehrwart) hazır bulunur ve sunumunu yapar. 

Değişiklikler ve federasyonun istekleri varsa bildirir. Sunumunun hemen ardından, daha önce 

hazırlanmış olan konu ile ilgili 10 adet soruyu cevaplanmak üzere dağıtır ve bu sorular teker 

teker hakemlerce cevaplanir. Genel hakemlik sınavları da bu sınavlar baz alınarak hazırlanır. 

Grup Kurul Başkanı (Il Hakem Kurulu Başkanı) öncelikle gündemi açıklar. Bölgesel 

haberleri ve değişiklikleri bildirir. Gerekli gördüğü hatırlatmaları yapar. Daha sonra konuşma 

yukarıda da belirttiğim kişiye verilir. 

Federasyon tarafından gönderilen Hakem eğitmeni her hafta farklı şehirleri gezer, 

böylece her hafta şehrimizde farklı bir görevli olur ve farklı bir konu işlenir. Her toplantıda 

aktüel yayınlar dağıtılır.

Toplantılar oldukça biresmi geçer ve hangi hakemin nereye oturduğunun hiçbir önemi 

yoktur.

5. Hakem Antremanları

Almanya’da Kreisliga A’ya kadar olan liglerde toplu hakem antremanları yoktur. Her 

hakem kendi formunu kendisi korumalıdır. Hakem kurulu kesinlikle hakemlerin koşuları ile 

ilgilenmez. Hakem Kurulu ve gözlemciler için önemli olan üç şey;

 Maçta doğru karar verip vermediği,

 Maçta yeterli ve doğru koşup koşmadığı,

 Senelik koşu testlerini başarıp başaramadığı

Bu noktada gözlemciler sadece sonuca bakarlar. Kötü olanlar ligden düşer, iyiler çıkarlar. 

Antreman yapıp yapmadığı ile kimse ilgilenmez. En alt ligde zaten koşu çok 

önemsenmemektedir. Ancak en üst liglerde elbette hakemlerin düzenli toplu koşuları vardır.



      

Hazırlayan: Güneş BİLGEN                       6                                                           Mart 2004         

6. Cezalar

Gençler Ligi

Gençler liginde üç çeşit ceza vardır. Sarı kart, 5 dk saha dışı birakma ve kırmızı kart. 

Sıralama da aynen böyle korunur. Hakem bir futbolcuya sarı kart göstermiş ise, ikinci bir 

ihlalde ikinci sarı kart değil 5 dk saha dışı cezası vermek zorundadır. Bir sonraki ihlal de ise 

direkt kırmızı kart gösterir. Bu oyuncu direkt kırmızı kart görmüş gibi ceza alır. Sadece sarı 

ve 5 dk saha dışı cezası almış genç oyuncular, bir sonraki maçlara ceza almazlar. 

Eğer yapılan ilk ihlalde sarı kart vermemiş, direkt 5 dk cezası vermiş ise hakem, 

ardından gelen ihlalde kesinlikle sarı kart veremez, kırmızı kart vermek zorundadır. Özetle, 

sarı kart sonrası sadece 5 dk cezası, ve 5 dk cezası sonrası sadece ve sadece kırmızı kart 

gösterilebilir.

Sarı sonrası kırmızı gösterilemez. Ancak oyuncu gerçekten kırmızı kartlık bir hareket 

yapmış ise (küfür, tekme vb…) hakem direkt kırmızı kartını her zaman kullanabilir.

Aktif Ligler

Aktif liglerdeki ceza kuralları, gençler liginden farklıdır. 5 dk’lık saha dışı bırakma 

cezası aktiv liglerde yoktur. Normal sarı ve kırmızı uygulaması devam eder. Ancak bir maçta 

ikinci sarıdan kırmızı gören oyuncu, bir daha ki maçlar için ceza almaz. Sadece o maçta 

atıldığı süre kadar dışarda kalmış olur. Ancak direkt kırmızı gören oyuncuların lisanslarını 

görevli hakem yanında görürür ve maç raporu ile beraber bölgeye teslim eder. Bu oyuncu 

hakem raporuna göre ceza alır. 

Bu sebeble ikinci sarıdan kırmızı gören oyuncuların sadece numaraları yazılır ve kısa 

açıklama yapılır. Direkt kırmızı kartlar için hakem raporunda detaylı açıklama yapmak 

zorundadır. Regionalliga’dan itibaren iki saridan kirmizi kart gören oyuncular da ceza alirlar.
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7. Güvenlik

Almanya’da, önemli sayılacak herhangi bir olay, ne alt liglerde ne de üst liglerde 

olmuyor dersek yalnış olmaz. Elbette küçük olaylar yaşanıyor, ancak bu hakem dövmeye, 

hastanelik etmeye kadar giden bir olaya dönüşmüyor. Hakeme küfür tarzı şeyler 

görülebiliyor, ancak bu da nadiren.

Peki Almanya’da bu nasıl sağlanıyor? Öncelikle insanların futbola bakış tarzlarından 

başlamak gerekir. Almanya’da her köyün bir takımı vardır. Çünkü insanlar boş vakitlerini 

spor ile değerlendirmek isterler. Fit kalma isteği de tabi bunların içindedir. Çok büyük bir 

iddialari olmadan düzenli olarak maçlarını oynarlar. Bu tarz insanların ve elbette daha üst 

liglerde oynayan tüm futbolcuların da futbolun dışında bir meşguliyetleri vardır. Maça gelen 

oyuncular, bunun sadece bir spor ve eğlence amaçlı olduğunu bilir ve sakatlanmamayı ön 

planda tutarlar. Çünkü hafta içi işine veya okuluna gitmek zorunda olduğunun farkındadırlar.  

Bu anlayış ve sistem, futbolcuların tavırlarını baştan değiştirir.

Maçta olay çıkmasını engelleyen bir diğer unsur ise, Alman hukukunun ve 

federasyonlarının verdiği çok ciddi ve ağır cezalardır. Bırakın hakemi, sokaktaki bir kişiyi 

bile dövmek önemli bir suçtur. Hal böyle iken kimliği belirli olan bir futbolcunun hakeme 

vurması oldukça zordur. Vurma halinde, kişi hem polis tarafından acilen bulunur ve 

cezalandırılır, hem de federasyon tarafından önemli cezalara çarptırılır. Federasyon bu tarz 

olaylarda, büyüklüğüne göre, sadece futbolcuyu değil, aynı zamanda takımını da cezalandırır. 

Böylece takımlar ve teknik direktörler de futbolcularının hareketlerine önem vermek zorunda 

kalırlar. Örneğin Almanya’daki yabancı klüpler, çok önemli cezalar almaktadırlar ve bu 

sebeble kendi içlerinde düzenlemelere gitmek zorunda kalmaktadırlar. Ancak bu büyük 

cezalara rağmen olaylarin %90’ında yine yabancı klüpler (Türk, Yugoslav, Rus, İtalyan vb.) 

rol oynamaktadır. Bu sebeble, duyumlarımıza göre, DFB Almanya’daki tüm yabancı kökenli 

klüpleri lav etmeyi planlamaktadır.

Küfür ve hakaret tarzı olaylarda ise genelde sadece futbolcuya sportif ceza uygulanır. 

Almanya’da üst ligler dahil, hiçbir maça polis gelmez. Hiçbir güvenlik görevlisi de yoktur. 

Güvenlik, cezalar ve hukuk sayesinde otonom olarak gerçekleşir.



      

Hazırlayan: Güneş BİLGEN                       8                                                           Mart 2004         

8. Hakemlerin Psikolojisi

Almanya’da her hakem sahaya gelirken bir güven içinde gelir. Asla aklında maçta 

olay çıkar mı, dayak yermiyim diye bir kaygı bulunmaz. Çünkü kendisini kayıtsız 

destekleyen kurumların olduğunu bilir. Alman Hukuk sistemi ve federasyonları hakemlerin 

arkasındadır. Bir örnek vermek gerekirse:

Geçen sene küçük bir olay yaşanmıştı. Bir Türk oyuncu bir hakeme yumruk sallamış, 

ancak ıskalamış. Bu olay, örnek olay olarak, tüm bölgenin genel toplantısının gündeminin 

başlığı oluverdi. Eyalet polis şefi toplantıda konuşmacı olarak bulunuyordu ve hakemlerin 

neler yapması gerektiğini anlattı. Olaylı maçta, saha da polis olmamasına rağmen, çok kısa 

bir sürede polisler sahaya ulaşmış ve hakemi evine kadar götürmüşler.

Hakem, kendini her açıdan güvende hissettiği sürece doğru karar verebilir, aynı 

hakimlerin korunması gerektiği gibi. Hakemin, kolay elde edilebilir ve hınç alınabilir olduğu 

izlenimi, hakemlik dışı camiaları hakeme karş harekette cesaretlendirir. Kişi ve kurumlar, 

hakeme karşı yapacağı hareketin cezasız kalacağını bildiği sürece, hakeme karşı saldırılar 

asla durdurulamaz. Aksi durumun sağlanmasıyla hakeme karşı saldırılar direkt engellenir. 

Genel olarak söylenebilir ki, Almanya’da hakemliği teşvik etmek, hakem sayısını 

artırmak, mevcut hakemleri memnun kılmak ana amaçtır. Bu mantıkla yola çıkılırsa zaten 

çok şey değişmektedir.

9. Performans Sınavları

 Yazılı Sınav

 Koşu Sınavı

Almanya’da her hakem, Grubunda (Kreis) senede bir kez yapılan genel hakemlik yazili  

ve koşu testine tabi tutulur. Yazılı testde 15 soru sorulur. Bezirksliga ve üst liglerde çalan ve 

yükselmek için basvurmuş hakemler 13 tam doğru cevap, Kreisliga A ve Kreisliga B için en 

az 10 tam doğru cevap yapılması gerekmektedir. 

Yazılı testlerin hiçbiri çoktan seçmeli (şıklı) değildir. Hakem herbir sorunun cevabını tam 

olarak yazmak zorundadır. Gözlemciler sadece yazılı teste tabi tutulurlar.
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Koşular için gerekli mesafe ve performanslar değerleri;

Ligler Mesafe Süre (dk) Mesafe Süre (dk) Mesafe Süre (dk)
Landesliga ve üstü 2600 12 200 33 50 8
Bezirksliga 2200 13 200 38 50 9
Kreisliga A 1800 12 200 45 50 10
Kreisliga B 1400 11 200 50 50 11
Bayanlar 1400 11 200 50 50 11
18 yaş altı hakemler 1400 11 200 50 50 11

Tab2.;. Liglere göre gerekli azami koşu mesafeleri

10. Yükselme / Düşme

Almanya`da sınavlara giren hakemler iki gruba ayrilirlar. Bulundukları ligde çalmaya 

devam etmek isteyen, yani düşmemek için sınava giren hakemler ve bulunduklari ligden bir 

üst lige yükselmeyi isteyen hakemler. Bu iki grup hakemlerden istenen azami dereceler cok 

farklıdır.

1- Yükselme talep etmeyen hakemler

Bu hakemler, ligleri için daha önceden yetkililerce belirlenmiş ve açıklanmiş 

yazılı ve koşu (Tab 2) derecelerini başarmaları halinde, liglerinde hakemlik 

yapmaya devam edenler. Bu hakemler sadece Gruplarında yapılan yazılı ve sözlü 

sınava tabi tutulurlar.

2- Yükselme talep eden hakemler (Kader-SR) (Kadro Hakemleri)

Bu hakemlerin hepsine, yani yükselme basvuruşu yapmış hakemlerin hepsine, 

yükselme süreci boyunca bulundukları liglere bakılmaksızın Kader (Kadro) 

Hakemleri denir. Kader Hakemleri için belirlenmiş dereceler vardır ve herhangı 

bir ligden bir üst lige yükselmek isteyenler, aynı dereceleri başarmak 

zorundadırlar. Koşu sınavları için dereceler;

Mesafe Süre (dk) Mesafe Süre (dk) Mesafe Süre (dk)
KADER-SR 2700 12 200 33 50 8

Tab 3:. Kader Hakemleri için kosu dereceleri

Yazılı sınavı için dereceler;

1. yazılı sınavı (Grup içi sınav); 15 sorudan 13 tam doğru
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2. yazılı sınav (Bölge içi sınav); 15 sorudan 13 tam doğru

Görüldügü gibi, KADER-Hakemi olmak için iki aşamalı sınavdan geçmek

gerekmektedir. Birinci aşama, grup içinde yapılan yazılı ve koşu sınavıi, ikinci aşama ise 

bölge içinde yapılan yazılı ve koşu sınavlarıdır. Bu sınavlarda, yukarıda belirtilmiş olan 

dereceleri başarırlar ise, KADER-Hakemi (Kadro Hakemi) olmaya hak kazanırlar. Bu 

hakemler başlayan sezon ile birlikte, başvurdukları ligden maçlar alırlar ve 5 adet gözlemci 

tarafından izlenirler. Bu gözlemcilerin verdigi notlarıin en yüksek 4’ü alınır ve  bunlar 

toplanarak hakemin maç performansı bulunur. Ilgili lige başvuru yapan ve gözlenen tüm 

hakemlerin maç performansları sezon sonu acıklanır ve ilk üçe giren hakemler resmen o lige 

yükselmiş, yani o ligin hakemi ilan edilirler. Yükselmeyi başaran hakemler, bir sonraki sezon 

için bir üst lige daha yükselmek isterlerse, aynı sınav sürecini tekrarlar ve başarırsa, bir 

yükselme daha almış olur. Ancak, Hakem eğer yükselmiş oldugu ligde yetiniyor ve bir 

sonraki yükselme için başvurmuyor ise, sadece hali hazırda yükselmiş oldugu lig için 

belirlenmiş olan sınav derecelerini (Tab 2) başarması bekleniyor. Bu dereceleri başarmaları 

halinde o ligde çalmaya devam ederler ve maçlarına gözlemci gelmez.

Tüm süreci bir örnek ile açıklamak gerekirse; bir Bezirksliga hakemimiz, bir üst lig 

olan Landesliga’ya yükselmek istiyor. Bunun için gerekli yazılı başvuruyu ilgili makama 

sunuyor. Daha sonra, öncelikle grup icinde yapılan yazılı sinava ve koşu testine tabi oluyor. 

Bu sınavdan yaklasık 1 ay sonra bölgesinde yapılan merkezi yazılı sınava ve koşu testine 

katılıyor.  Bu iki sınavdan istenilen dereceleri aldıgı takdirde, sezon başlangıcı ile birlikte 

Landesliga maçlarına çıkmaya baslıyor, ancak halen Landesliga hakemi olarak 

adlandırılmıyor, Kader Hakemi olarak isimlendiriliyor. Sezon sonunda, gözlemcilerinden 

aldıgı notlara göre, maç perfomanslarına göre ilk üç kisiye girmiş ise gelecek sezona resmen 

Landesliga hakemi olarak baslıyor. 
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Özetle, Almanya’da hakemleri, yükselmek icin diğer hakemlere nazaran üstün bir 

performans göstermek zorundadırlar. Yükselmek istemeyen hakemler ise, kadro hakemlerine 

kıyasla daha düşük bir performansla yetinebilirler. 

11. Yan Hakem

Alman liglerinde, Bezirksliga dahil tüm alt ligler tek hakem ile yönetilir. Landesliga 

ve üst liglerde ise 3 hakem görev alır. Bundesliga’dan itibaren görevli hakem sayısı 4’e 

yükselir. Orta Hakem, kendisine iki sabit yan hakem seçer ve federasyonuna bildirir. Maçlar 

ortama hakeme hitaben verilir ve maça 3 hakem beraber gider. 

12. Hakem Ödeneği

Hakem ödenekleri federasyonlar tarafından lig çesidine göre belirlenir. Ödenekler, 

maçların bitiminde ev sahibi takımlar tarafından hakemlere fatura karşılığı elden ödenir. Eğer 

bölge takımları birleşip bir havuz oluşturmuşlar ise, hakemler paralarını görevli 

federasyonlardan alırlar. Belirlenmiş ücretlerin dışında bir ücret talep edilmesi kesinlikle 

yasaklanmıştır. 

Hakemler maç ücretleri dışında, yol parası alma hakkına sahiptirler. Km başına 30 

cent hesaplanmaktadır. 

Maç ücretleri aşağıda belirtilmiştir.

Lig Maç Ücreti Lig Maç Ücreti
 Bundesliga 3000€ Landesliga 25€
2. Bundesliga 1500€ Bezirksliga 25€
Regionalliga 150€ Kreisliga A 20 €
Oberliga 50€ Kreisliga B 20 €
Verbandsliga 40€ Kreisliga C 20 €
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Lig Maç Ücreti
A Gençler 17,50 €
B Gençler 15 €
C Gençler 12,50 €
D Gençler 10 €
E Gençler 7,50 €

Turnuvalar için saat başı 6 € alınır.

Hazırlık maçlarında, takımların bulundukları liglerin bir üst seviyesindeki lig 

üzerinden maç ücreti belirlenir.

Mektup ücreti olarak her maçtan 2€ ek olarak alınır.

Gözlemciler 15€ para alırlar.

13. Hakemlerin Takımlara Üye Olması

Almanya’da her hakem bir kulübe üyedir, üye olmak zorundadır. Üyesi olduğu kulüp 

hakemlerin aidatlarını öder ve gerekli giyisilerini alırlar. 

Her kulüp bulunduğu lige oranla belirli sayıda hakem üye bulundurmak zorundadır. 

Her eksik hakem için kulüp, federasyona önemli miktarda ceza öder. Bu sebeple kulüpler 

devamlı olarak hakem arayışındadırlar. (Örneğin Türkspor Konstanz geçtiğimiz sene 2200€ 

ceza ödemiştir). Hakem sayısı gerekenden fazla olan kulüpler federasyondan para alırlar.

Bu uygulamanın birçok faydası vardır;

 Hakemler, yalnız adam durumlarından biraz da olsa sıyrılırlar ve bir kulüp üyesi 

olduklarını hissederler.

 Kulüpler, hakemlerinden gerektiğinde kural bilgisi alabilirler, hakemliğe daha yakın 

olurlar.

 Gerekirse hakemler kulüp futbolcularına ücretsiz seminer verirler.

 Kulübün tüm hazırlık maçlarında kulüp üyesi hakemler ücretsiz görev alırlar. 

Böylelikle takımlar hakem aramaktan ve masrafdan biraz olsun kurtulurlar.



      

Hazırlayan: Güneş BİLGEN                       13                                                           Mart 2004         

14. Hakem + Futbolcu + Teknik Direktör

Almanya’da bir kişi, bu üç işlevi aynı anda yapma imkan ve özgürlüğüne sahiptir. 

Hakemler oynadıkları ve/veya yönettikleri takım/takımların liglerindeki maçlara verilmezler. 

Takımlarının maçları olduğu saatlerin dışında maç alırlar. Bu direkt maç dağıtım görevlisi 

tarafından otomatik olarak ayarlanır. Örneğin ben şu an FC Konstanz takımında futbol 

oynuyor ve hakemlik yapıyorum. Aynı zamanda Teknik direktörlük kurslarına devam 

ediyorum ve önümüzdeki sene resmen hakemlikle beraber Teknik direktör olarak da görev 

almaya başlayacağım.

Bu uygulamanın çok büyük faydaları vardır ülke futbolu için;

 Hakem ve/veya Teknik direktörler daha detaylı futbol bilgisine sahip olurlar.

 Aktif futbol oynayan hakem, futbolu çok daha iyi tanır, takip eder ve doğru karar 

verebilir.

 Hakemler futbolcuların hissettiklerini daha iyi görebilir.

 Hakemler Teknik direktörlerle nasıl bağ kurulması gerektiği daha iyi bilir.

 Teknik direktörler, hakemlere nasıl davranmaları gerektiğini bilirler, ve hakemlerin 

işlerinin zorluğunu tanırlar.

 Hakemler işlerinden çok daha fazla zevk alırlar.

Bu uygulamada herhangi bir sorun çıktığını şu ana kadar hiç duymadım. Herkes bu 

anlayışa alışkın olduğu ve art niyet aramadığı için herhangi bir sorunla karşılaşılmamaktadır. 

Ancak elbette böyle bir uygulamanın ülkemizde hızlı bir şekilde uygulanması çok kolay 

değildir. Fakat yavaş yavaş bu değişim sağlanmalıdır diye düşünüyorum. 

Öneri: Hakemlikte profosyonel lige yükselmek isteyenlere, federasyon tarafından özel 

olarak hazırlanacak olan Teknik direktörlük özel kursu şart olarak gösterilebilir. Bu hakemler 

bir süre boyunca bu kursa katılırlar ve gerekli bilgileri ve belgeyi alırlar. Ancak bu belge ile 

Teknik direktör olamazlar.

Aynı şekilde Teknik direktör olmak isteyenler, hakemlik kursuna ve sınavına tabi 

tutulmalıdırlar. Ancak bu kurs ve sınavı başaranlar hakemlik yetkisi almamalılar. Böylelikle 
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her iki taraf içinde belirli seviyede geniş görüş açısı ve bilgi seviyesi sağlanmış olur. Bu 

uygulama aynen Almanya’da mevcuttur.

15. Hakem Kimlik Kartı

Almanya’da her hakemin bir kimlik kartı mevcuttur. Bu kartın süresi her sene bir 

bandrol ile uzatılır. Bu kimlik kartı sayesinde bütün DFB hakemleri ülke içerisindeki tüm 

maclara ücretsiz olarak girerler ve kendilerine ayrılmış özel yerlere otururlar. Bu uygulamada  

kesinlikle hakemin seviye farkı aranmaz.

16. Futbol Yayınları

Almanya’da futbol ile ilgili yayınlar çok geniş bir yelpazeye sahiptir ve çok eğiticidir. 

Hakemler için özel olarak Federasyon tarafından hazırlanan dergi mevcuttur. Bu dergi 

hakemlere her ay yapılan toplantılarda ücretsiz olarak dağıtılır. Dergilerde çeşitli kurallar 

işlenir, sorular ve cevaplar yayınlanır, genel bilgiler verilir.

Ayrıca bölgeye ait özel bir sayfalık bir yayın vardır. Bu yayında da sadece bölge 

hakkında aktüel bilgiler ve değişiklikler yayınlanır. 

17. Fair Play Formu

Almanya’da hakemlere Fair Play formu dağıtılır. Yaşadıkları herhangi bir veya 

birden fazla Fair Play’e örnek olay ve davranışları yazıp merkeze bildirirler. Bu formlardan 

Fair Play ödülü verilir.

18. Hakemlerin Eğitim Seviyeleri

Genel olarak Alman Hakemleri meslek okulu mezunudurlar. Hepsinin kendine ait bir 

mesleği vardır. Yüksek okul mezunu hakem sayısı Türkiye’ye nazaran fazla olsa da genel 

sayıya oranla düşüktür.
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19. Yaş sınırlaması

Bezirksliga ve üstü için son yaş 55, Kreisliga A için ise 60’dır.

20. Reklam Taşınması ve izni

Takımların reklam taşımaları bölge federasyonlarının iznine tabidir. İzinler için bir 

miktar para ödenmesi gerekmektedir. İzinsiz şekilde reklam taşıyan takımlar, çıktıkları her 

maç için önemli derecede (maç başı 50€) para cezası alırlar. Bu durum hakemlerin 

raporlarından takip edilir.


