
TÜRK‹YE FUTBOL FEDERASYONU
MERKEZ HAKEM KURULU

E⁄‹T‹M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM‹SYONU
( EPAK )

TEfiK‹LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS‹PLER‹ VE
GÖREVLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹ ‹Ç TAL‹MAT

1. AMAÇ

Bu ‹ç Talimat›n amac›, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem
Kurulu Teflkilatlanma, Çal›flma Prensipleri ve Görevleri ile ‹lgili Tali-
mat’ta tan›mlanan E¤itim, Planlama ve Araflt›rma Komisyonu’nun gö-
revlerini, yetkilerini ve çal›flma prensiplerini belirlemektir.

2. KAPSAM

‹ç Talimat, E¤itim, Planlama ve Araflt›rma Komisyonunu, Bölge
E¤itim Sorumlular›n›, ‹l E¤itim Komisyonunu, ‹l E¤itim Sorumlular›-
n› ve ‹l E¤itimcilerini kapsar.

3. DAYANAK

Bu ‹ç Talimat, Merkez Hakem Kurulu Teflkilatlanma, Çal›flma
Prensipleri ve Görevleri ile ‹lgili Talimat ve Türkiye Futbol Federasyo-
nu Ana Statüsü hükümlerine göre düzenlenmifltir.

4. TANIMLAR

a) TFF : Türkiye Futbol Federasyonu,
b) MHK : Merkez Hakem Kurulu,
c) EPAK : E¤itim, Planlama ve Araflt›rma Komisyonu,
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d) BES : Bölge E¤itim Sorumlusu,
e) ‹LEK : ‹l E¤itim Komisyonu,
f) ‹LES : ‹l E¤itim Sorumlusu,
g) KLE : Klasman E¤itimcisi
h) ‹LE : ‹l E¤itimcisi 
i) Talimat: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu

Teflkilatlanma, Çal›flma Prensipleri ve Görevleri ile ‹lgili Talimat.

5. E⁄‹T‹M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM‹SYO-
NU’NUN ( EPAK ) KURULUfiU

EPAK Baflkan›, MHK taraf›ndan MHK üyeleri aras›ndan seçilir.
EPAK üyeleri ise MHK üyeleri aras›ndan veya d›fl›ndan EPAK Baflka-
n› taraf›ndan belirlenir ve MHK taraf›ndan atan›r.

6. EPAK'NUN ÇALIfiMA PRENS‹PLER‹

MHK Baflkan› gerekli gördü¤ünde, EPAK toplant›lar›na kat›l›r ve
baflkanl›k yapar.

EPAK en az iki ayda bir veya gerekirse daha s›k, salt ço¤unlukla
toplan›r. 

7. EPAK'NUN GÖREV VE YETK‹LER‹

a) E¤itimcilerin ve Hakemlerin Gelifltirme Program›’n› haz›rlamak,
program› güncellefltirmek ve bunlar› MHK 'nun onay›na sunmak,

b) Her futbol sezonunun bafl›nda, o sezonun hakem ve e¤itimcilerin
kurs ve seminerlerinin planlanmas›n› yapmak ve gerçeklefltirmek,

c) Bölge E¤itim Sorumlular›n›, ‹l E¤itim Komisyonlar›n›, ‹l E¤itim
Sorumlular›n›, Klasman E¤itimcilerini ve ‹l E¤itimcilerini, belirleyerek
Merkez Hakem Kurulu’nun onay›na sunmak,

d) ‹llerin hakem kadro ihtiyaçlar›n› araflt›r›p saptamak ve y›ll›k
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Aday Hakem Kurs programlar›n› yapmak,
e) E¤itim ile ilgili film, slayt, kitap, kitapç›k vs. gibi materyalleri te-

min etmek ve gelifltirmek,
f) TFF, MHK ve EPAK 'nun talimat ve prensiplerini, Bölge E¤itim

Sorumlular› ile ‹l E¤itim Sorumlular›na iletilmelerini sa¤lamak.

8. EPAK BAfiKANI'NIN GÖREV VE YETK‹LER‹

a) EPAK toplant›lar›na baflkanl›k yapmak,
b) Her futbol sezonu bafl›nda planlanm›fl olan hakem ve e¤itimci

kurs ve seminerlerinin uygulamalar›n› takip etmek,
c) E¤itimcilerin çal›flma programlar›n› denetlemek,
d) Bölge E¤itim Sorumlular›n›n, çal›flmalar› hakk›nda MHK 'na bil-

gi vermek.

9. BÖLGE E⁄‹T‹M SORUMLULARI

A- Aranan Nitelikler

a) Klasman E¤itimcisi Lisans›na sahip olmak ( Klasman E¤itimcisi
olmayan bölgelerde ‹l E¤itimcilerinden yararlan›labilir ),

b) En az 35 yafl›nda olmak,
c) En az Lisans mezunu olmak ( E¤itimci Lisans Diplomas›na sahip

olmak tercih sebebidir ),
d) Futbol Disiplin Talimat› uyar›nca bir defada 3 aydan, toplam 6

aydan fazla ceza almam›fl olmak,
e) En az 5 y›l Klasman Hakemli¤i yapm›fl olmak,
f) Yüz k›zart›c› suçlardan hüküm giymemifl olmak.

B- Görev ve Yetkileri

a) EPAK 'nun belirledi¤i, bölgesi ile ilgili talimat ve prensipleri
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uygulamak,
b) Bölgesine ba¤l› illerin kurs ve seminer organizasyonlar›n› koor-

dine ederek gerçeklefltirmek,
c) Bölgesindeki ‹LE, KLE ve ‹LES’ lar› ile her türlü koordinasyonu

kurar, e¤itim programlar›n›n düzenlenmesini sa¤lar, e¤itim ile ilgili ta-
limat ve materyalleri da¤›tmak,

d) Bölgesine ba¤l› illerde görev yapacak ‹LEK ve ‹LES  adaylar›n›
EPAK 'na önermek,

e) ‹stikbal vaadeden aday, il ve klasman hakemlerinin geliflimini iz-
lemek ve MHK Bölge Sorumlular›na rapor etmek.

C- Çal›flma Yöntemleri

a) Teknik olarak EPAK 'na, idari yönlerde ise TFF idari kadrolar›-
na rapor verir,

b) Tam gün veya k›smi zamanl› olarak görev yapabilir.

10. ‹L E⁄‹T‹M KOM‹SYONU ( ‹LEK )

‹l E¤itim Komisyonu faal hakem say›s› 50 ve üzerinde olan illerde
biri baflkan 3 il e¤itimcisinden oluflur ( her 50 faal hakem için bir üye
komisyona eklenir). ‹l E¤itimcisi olmayan veya az olan illerde, Bölge
E¤itim Sorumlusu, ‹l Hakem Kurulu Baflkan›n›n görüflünü alarak faal
olan veya olmayan il hakemleri aras›ndan aday(lar)› tespit eder ve
EPAK’na önerir.

A- Görev ve Yetkileri

a) Bölge E¤itim Sorumlusunun talimat ve prensiplerini, hakemlere
duyurmak ve uygulamalar› sonuçland›rmak,

b) EPAK programlar›n›n ilindeki hakemlere uygulanmas›n› sa¤la-
mak,
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c) ‹l Antrenman Programlar›n›n haz›rlanmas›n› sa¤lamak ve uygu-
lanmas›n› denetlemek,

d) EPAK s›nav ve atletik testlerinin, ilindeki hakemlere uygulanma-
s›n› sa¤lamak, sonuçlar›n› Bölge E¤itim Sorumlusu’na sunmak,

e) EPAK Baflkanl›¤›nca gönderilen yaz›l› ve görsel dokümanlar› ar-
flivlemek ve kullan›ma haz›r halde bulundurmak,

f) E¤itimin etkin ve ça¤dafl bir flekilde yap›labilmesi için gerekli alt
yap›y› haz›rlamak,

g) ‹stikbal vaadeden aday ve il hakemlerini takip etmek, geliflmele-
rin ile ilgili raporlar› düzenleyerek, Bölge E¤itim Sorumlusu’na sun-
mak.

B- Çal›flma Yöntemi

a) Teknik ve idari yönlerden Bölge E¤itim Sorumlusuna rapor verir.
b) ‹l Hakem Kurullar› ile koordineli bir flekilde çal›fl›r.

11. ‹L E⁄‹T‹M SORUMLUSU ( ‹LES )

‹l E¤itim Sorumlusu, faal hakem say›s› 50 nin alt›nda olan illerde ‹l
E¤itimcileri aras›ndan görevlendirilir. ‹l E¤itimcisi olmayan illerde ise
Bölge E¤itim Sorumlusu, ‹l Hakem Kurulu Baflkan›n›n görüflünü ala-
rak faal olan veya olmayan il hakemleri aras›ndan aday› tespit eder.
Görev ve Yetkileri ile Çal›flma Yöntemi olarak da ‹l E¤itim Komisyo-
nu ile ayn› maddeler geçerlidir.

12. ‹L E⁄‹T‹MC‹S‹ ( ‹LE )

A- Aranan Nitelikler

a) ‹l E¤itimcisi Lisans›na sahip olmak ( ‹l E¤itimcisi olmayan iller-
de, Bölge E¤itim Sorumlusu ‹l Hakem Kurulu Baflkan›n›n görüflünü
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alarak faal olan veya olmayan il hakemleri aras›ndan aday› tespit eder),
b) En az 25, en çok 65 yafl›nda olmak,
c) En az Lisans mezunu olmak ( E¤itimci Lisans Diplomas›na sahip 

olmak tercih sebebidir ),
d) Futbol Disiplin Talimat› uyar›nca bir defada 3 aydan, toplam 6

aydan fazla ceza almam›fl olmak,
e) Yüz k›zart›c› suçlardan hüküm giymemifl olmak,
f) En az 3 y›l hakemlik yapm›fl olmak,

B- Görev ve Yetkileri

a) ‹l E¤itim Sorumlusunun talimat ve prensipleri do¤rultusunda il
e¤itimi, s›nav ve atletik test uygulamalar›na yard›mc› olmak,

b) EPAK programlar›n›n, ilindeki hakemlere uygulanmas›nda yar-
d›mc› olmak,

c) ‹l Antrenman Programlar›n›n haz›rlanmas›n› sa¤lamak ve uygu-
lanmas›n› denetlemekte yard›mc› olmak,

d) E¤itimin etkin ve ça¤dafl bir flekilde yap›labilmesi için gerekli alt
yap›n›n haz›rlanmas›nda yard›mc› olmak,

e) ‹stikbal vadeden aday ve il hakemlerinin takip edilmesi, geliflme-
leri ile ilgili raporlar›n düzenlenmesi ve Bölge E¤itim Sorumlusu’na
sunulmas›na yard›mc› olmak.

C- Çal›flma Yöntemi

a) Teknik ve idari yönlerden ‹l E¤itim Komisyonu /  ‹l E¤itim So-
rumlusuna rapor verir.

b) ‹l Hakem Kurullar› ile koordineli bir flekilde çal›fl›r.
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13. ‹Ç TAL‹MATTA DÜZENLENMEYEN KONULAR

Bu iç Talimatta düzenlenmeyen konular hakk›nda karar vermeye,
Merkez Hakem Kurulu yetkilidir.

14. YÜRÜTME

Bu ‹ç Talimat› Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Ku-
rulu yürütür.

15. YÜRÜRLÜK

Bu ‹ç  Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun
17 A¤ustos 2005 tarih ve 35 say›l› onay karar›ndan sonra yürürlü¤e
girmifltir.

7

Egitim Planlama  10/24/05  10:48 AM  Page  7



8

Egitim Planlama  10/24/05  10:48 AM  Page  8


