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 Merkez Hakem Kurulu tarafından 17-18 Aralık 2022 tarihlerinde Antalya’da Aday 

Hakem Kursu yapılması planlanmaktadır. Antalya’da yapılması planlanan Aday Hakem 

Kursu için gelecek kişilerin aşağıdaki belgeleri yetkili kişiye teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

Yer: Ahmet Hamdi Akseki Yurt Müdürlüğü Toplantı Salonu 

 

İstenen Belgeler: 

• Kimlik Fotokopisi 

• Diploma Fotokopisi veya öğrenci belgesi 

• Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu belirten rapor 

• İkametgah Belgesi (E-Devletten) 

• Sabıka Kaydı (E-Devletten) 

• Kurs Ücretinin Banka Dekontu 

• 3 adet vesikalık fotoğraf  

• Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden disiplin cezası olmadığına dair belge 

 

NOT: Aday Hakem Kursu Katılım ücreti 350,00 TL olup, öğrencilerden %50 indirimli 

olarak 175 tahsil edilecektir. 

 

 

Banka Bilgileri: 

Vakıflar Bankası Hesap Numarası / Demetevler Şubesi   

TR14 0001 5001 5800 7312 5104 63 

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı 
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Hakem ve Gözlemci Talimatı Madde 28'e göre hakem olabilme şartları aşağıda belirtilmiştir. 

MADDE 28- (1) Hakem olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır: 

a) T.C. Vatandaşı olmak. 

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak. (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.) 

c) Hakemlik Kursu esnasında 18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak. (Gün ay şartı aranmaz.) 

ç) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelemek. (Heyet raporu 

gerekmez.) 

d) Disiplin kurulları tarafından altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası 

almamış olmak. 

e) Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü 

bulunmamak. 

f) Faal sporcu olmamak. 

g) MHK’nca açılan aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda yüz puan üzerinden 

en 

az yetmiş puan almak. 

(2) Kulüplerin yönetim kurullarında yönetici ve idareci olanlar ile antrenör ve sporcu olarak görev 

yapanlar 

hakem kurslarına katılabilirler, ancak bu görevleri süresince hakemlik yapamazlar. 

(3) Aday hakemlik süresi en az altı ay en fazla iki yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemlerin iline 

tebliğ tarihidir. 

(4) Aday hakemlik süresini tamamlayanlar içerisinden, İl hakem kurulu tarafından başarılı bulunan aday 

hakemlerin il hakemliğine terfileri için her yıl Ekim ayının sonuna kadar il temsilcisi aracılığı ile 

Federasyona teklifte bulunulur. Öngörülen süreler içerisinde il hakemliğine terfi edemeyenlerin 

lisansları İptal edilir. 

(5) Aday hakemler yarış komiserliği yapamazlar. 

Hakem olabilmek için ayrıca ‘en az bir yabancı dil bilmek’ şartı da aranmaktadır. 
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