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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU 

BÖLGESEL HAKEM KURULU 
KURULUŞ, ÇALIŞMA PRENSİPLERİ VE GÖREVLERİ İLE İLGİLİ

İÇ TALİMAT 

l. AMAÇ 

Bu İç Talimat’ın amacı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 
Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile ilgili Talimat'ta tanımlanan Bölgesel 
Hakem Kurulu'nun görevlerini, yetkilerini ve çalışma prensiplerini belirlemektir. 

2. KAPSAM 

Bu İç Talimat, Bölgesel Hakem Kurulu, İl ve İlçe Hakem Kurulu ile Hakemleri 
kapsar. 

3. DAYANAK 
Bu İç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü ve Merkez Hakem Kurulu 

Teşkilatlanma, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile İlgili Talimat hükümlerine göre 
düzenlenmiştir. 

4. TANIMLAR 

a) FEDERASYON  : Türkiye Futbol Federasyonu’nu 
b) MHK : Merkez Hakem Kurulu’nu 
c)  BHK    : Bölgesel Hakem Kurulu’nu 
d)  İHK    : İl ve İlçe Hakem Kurulu’nu 
e) TALİMAT : Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 

Teşkilatlanma,  Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile ilgili Talimat’ı

f) İÇ TALİMAT : Bölgesel Hakem Kurulu Kuruluş, Çalışma Prensipleri ve Görevleri ile   
İlgili İç Talimat’ı ifade eder. 
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5. BÖLGESEL HAKEM KURULU'NUN KURULUŞU
Bölgesel Hakem Kurulları, TFF Merkez Hakem Kurulu Teşkilatlanma, Çalışma 

Prensipleri ve Görevleri ile ilgili talimatın 12. Maddesine göre MHK tarafından atanır. 
BHK’nin görev süresi iki yıldır. Ancak BHK’lerin görev süresi, atamasını yapan  

MHK’nin görev süresi ile sınırlıdır.  
BHK bir başkan ve iki üyeden oluşur.  MHK bölgenin coğrafi şartlarını, il ve  hakem 

sayılarını dikkate alarak üye sayısını arttırabilir.  
BHK, MHK’nin ilgili bölge sorumlusuna bağlı olarak çalışır. 
 

A) BÖLGESEL HAKEM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

BHK başkanı ve üyeleri tercihen süper ligde görev yapmış hakemler arasından; bir 
üye ise süper ligde yardımcı hakemlik yapmış olan hakemler arasından seçilerek atanır. 

Bölgesel Hakem Kurulları’nda görev alabilmek için; 
a)En az fakülte veya yüksekokul mezunu olmak ( Bu nitelikte yeterli adayın

olmadığı illerde en az lise mezunu olmak ). 
b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
c) Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 3 aydan, toplam 6 aydan fazla 
ceza almamış olmak, 
d)Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak. 
e) Faal futbol hakemliği, futbolcu temsilciliği ve bünyesinde  

futbol branşı olan kulüplerde yöneticilik,antrenörlük, teknik direktörlük, masörlük  görevi 
yapamazlar. 

 

B) BÖLGESEL HAKEM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV BÖLÜMÜ 
BHK üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan Vekili ve bir 

Raportör seçer. 

6. ÇALIŞMA PRENSİPLERİ
Bölge Hakem Kurulu ayda en az bir kez üyelerinin salt çoğunluğu ile görev 

bölgesi içindeki bir ilde kurul başkanının belirlediği gündemle toplanır. Kararlar 
toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu 
iki oy sayılır. Kurul başkanının katılmadığı toplantılarda başkanlık görevini, başkan 
vekili aynı yetki ve sorumluluk içinde yürütür. Kurulun kararları, karar defterine 
kaydedilir ve toplantıda hazır bulunan üyelerce imzalanır. Mazeretsiz olarak birbirini 
takip eden 3 toplantıya veya bir futbol sezonu içinde aralıklı olarak 5 toplantıya 
katılmayan üyenin kurul üyeliği düşer. Yerine atanacak üyeyi, Merkez Hakem Kurulu 



3

belirler. 

7. BÖLGESEL HAKEM KURULLARI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Bölgesindeki İHK tarafından, Klasman Hakemliğine veya Klasman Yardımcı
Hakemliğine yükseltilmesi planlanarak  BHK’ye  bildirilen il hakemlerini; sezon boyunca  
izlemek, bu hakemlerin illerinde yönettikleri amatör müsabakaların takibini yapmak ve bu 
müsabakalara ait gözlemci raporlarını İHK aracılığıyla analiz etmek. 

b) Belirlenen hakemleri izleyebilmek için, kendi bölgesindeki ilgili İHK ile koordine 
ederek bölgenin herhangi bir ilinde belirlediği müsabakalarda izlemek. 

c) Sezon sonunda, izledikleri il hakemleri ile ilgili MHK bölge sorumlusuna “Sonuç 
Raporu” sunmak.    

d)  İlgili  MHK  Bölge  Sorumlusuyla iletişim kurarak, hakem görevlendirilmesi kendi 
bölgelerinden yapılan Türkiye 3. lig maçlarına, kendi bölgesindeki il hakemleri arasından 
dördüncü hakem önermek, 

e) MHK tarafından görev verilmesi durumunda, Türkiye 3. Ligi ve / veya Türkiye 2. 
Ligi maçlarına kendi bölgelerinden hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakem önermek. 

f) Kendi bölgesindeki İHK Başkanları ile en az iki ayda bir periyodik toplantı yaparak bilgi 
ve görgü alışverişi sağlamak,  gelen talepleri MHK bölge sorumlusuna iletmek, 

g)MHK ve MHK Bölge Sorumlusu’nun vereceği diğer görevleri yapmak. 

8. BÖLGESEL HAKEM KURULU BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

a)BHK toplantılarına başkanlık yapmak, 
b)İHK’lerin çalışmaları hakkında MHK Bölge Sorumlusuna bilgi vermek, 
c)Sezon boyunca izlenen hakemler hakkında MHK Bölge Sorumlusu ve ilgili İHK’ye 

bilgi vermek, 
d)İzlenen hakemlerle ilgili her müsabakadan sonra Genel Değerlendirme Raporu 

düzenleyerek bu raporların analizlerini sezon sonundaki “Sonuç Raporu”na aktarmak. 
e) İHK başkanlarıyla yapılan toplantılarda alınan kararları, yazılı olarak 

bölgesindeki  tüm İHK Başkanlarına göndermek. 
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9. BAŞKAN VEKİLİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Başkanın olmadığı durumlarda onun görev ve sorumluluklarını
aynı yetkiyle yerine getirmek, 

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak. 
 

10. RAPORTÖR’ÜN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Kurulun yazı işleri hizmetini yürütmek, 
b) İzlenen hakemlerin dosyalarını tutmak; ilgili hakemin gözleme dayalı rapor ve 

gelişim kartlarını arşivlemek  
c) Kurulun defter ve kayıtlarını tutmak, 
d) Belirlenen toplantı gündemini ilgililere zamanında göndermek, 
d) Kurul Başkanı’nın verdiği diğer görevleri yapmak. 

 

11. İÇ TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR 

Bu İç Talimat’ta yer almayan hususlar hakkında karar vermeye, Merkez Hakem 
Kurulu’nun önerisiyle TFF Yönetim Kurulu yetkilidir. 

12.YÜRÜTME 
Bu İç Talimat, Merkez Hakem Kurulu tarafından yürütülür. 

13.YÜRÜRLÜK 

Bu İç Talimat, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu onayı ve TFF 
internet sitesinde  yayını ile yürürlüğe girer. 


