2019-2020 FUTBOL SEZONU İL HAKEM KURULU TALİMATLARI
Futbol kamuoyu; hakemlerden adalet, eşitlik ve cesareti her seviye ve şartlarda
istemektedir. Biz hakemler bunu sağlayacak inanç ve güce sahibiz. Yönettiğimiz maçlarda
hata yapabiliriz; ancak hiçbir maçta yanlış yapamayız.
Yaşam biçimimiz, insanlarla ve kurumlarla ilişkilerimiz, davranışlarımız, göreve gidiş
ve dönüşlerde ekiple hareket etme bilincimiz, hiçbir tartışmaya izin vermeyecek nitelikte
olmalıdır.
Hiç kimseyi taklit etmeyiniz. Kendiniz gibi olunuz. Kendiniz gibi maç
yönetin. Kendi hatalarınızı en iyi kendiniz düzeltebilirsiniz. Her zaman eleştiriye
açık olunuz, eleştirileri gelişiminiz için bir fırsat olarak görünüz.
Takımların, Oyuncuların ve Teknik adamların emeklerine saygı çerçevesinde üstün
başarılar dileriz.

ISPARTA İL HAKEM KURULU
• Haftalık antrenman ve kritiğe tüm hakem ve gözlemcilerin katılımı zorunludur.
Kritikte herkesin katkı sunabileceği bir tecrübesinin olduğunu hiçbir zaman unutmayınız ve
kritiklerde birlikte öğrenme felsefesi ile hareket ediniz.
• Antrenmanlar Salı ve Perşembe günleri saat 18:00’da aksi belirtilmediği sürece
Isparta Atatürk Stadında toplu olarak yapılacaktır. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler için
antrenman aynı günlerde saat 14.00’de SDÜ Stadında toplu olarak yapılacaktır.
• Eğitim çalışmalarına katılım zorunludur. Eğitime katılmayan hakem ve gözlemcilere
bir sonraki eğitime kadar görev verilemeyecektir. Eğitime başka illerde katılım halinde
mutlaka Isparta İHK Raportörüne bilgi verilerek, katılım çizelgesinin fotoğrafı eğitim
sonrasında gönderilecektir.
• Hakem ve gözlemciler mazeretlerini Dernek sayfası üzerinden giriş yaparak Çarşamba
günleri saat 12:00’ye kadar girmeleri gerekmektedir. Acil mazeretler için mutlaka
Whatsapp üzerinden yazılı olarak hakemler Hakem Atama Sorumlusuna (HAS), gözlemciler
Gözlemci Atama Sorumlusuna (GAS) bilgi verilmelidir.
• Müsabakalara, fizik, teknik ve moral olarak hazır olunuz. Hazır değilseniz ya da
hazırlanamadıysanız bu durumu mutlaka sorumlulara bildiriniz.
• Atandığınız müsabakada takımlardan herhangi biriyle geçmişte sorun yaşamışsanız bu
durumu mutlaka sorumluya bildiriniz.
• Maçlara gitmeden önce oyun kuralları kitabını tekrar gözden geçiriniz. Özellikle oyun
kuralları değişiklikleri ile ilgili oluşabilecek pozisyonlara hazırlıklı olunuz.
• Maçlara takım elbise ve kravatla gidiniz. Çantanızı, bulundurulması gerekenlere dikkat
ederek özenle hazırlayınız.

• Maç tebligatını alan hakem; gözlemcisini, yardımcı hakem; hakemini arayarak müsabakaya
gidiş ve dönüş programı yapılmalı; maçlara gidiş ve dönüşlerde misafir kabul edilmemelidir.
• Her türlü hava şartlarını göz önünde bulundurarak müsabakanın oynanacağı sahada en az
1 saat önceden bulunma alışkanlık ve titizliğini gösteriniz. Olağanüstü ve havanın yağışlı
olması hallerinde bu süreyi daha da öne alınız.
• Hakem soyunma odasına görevli dışında kimseyi almayınız. Müsabaka konuları dışında
konuşup tartışma yapmayınız.
• Görev anında herkese saygılı ve mesafeli olunuz. Müsabaka mahalline girişten itibaren
(soyunma odası dahil) sigara içmeyiniz. Görevlilere (Saha Komiseri v.s) talimatlarınızı nazik
ve saygılı bir şekilde iletiniz.
• Gözlemcinize; hakemleri, maç saatini, takım isimlerini ve e-mail adresinizi belirtir bilgi
kartını maç öncesi veriniz.
• Memorandum, maçın başarı ile yönetilmesinin ilk ve en temel adımıdır. İyi bir
memorandumda olağan olayların yanında olağanüstü olaylarda ele alınmalıdır. Mutlaka
memorandum yapınız.
• Müsabaka öncesi lisans ve takım formalarını, kalecilerin giysilerini dikkatlice kontrol ediniz.
Bu konuda hakem, 4. hakem, yardımcı hakem ve gözlemci el kitabında belirtilen "zaman
çizelgesine" uyunuz.
• İhraç sonrası atılan oyuncunun ad soyadını, lisans ve forma numarasını, ihraç nedenini
gözlemciniz ile teyit ederek yazınız.
• Hakemler maç sonuçlarını Whatsapp üzerinden HAS‘na yazılı bildirmeleri gerekmektedir.
Maçta olay ya da ihraç varsa maçtan sonra ilk fırsatta HAS’na telefonla ulaşarak bilgi
verilmelidir. Maçtaki aksaklıklar için ek rapor düzenlenmelidir.
• Gözlemciler maç sonunda GAS’nu arayarak hakem ve yardımcı hakemlerle ilgili görüşünü
telefon yoluyla iletmelidir. Gözlemciler maç sırasında oluşacak herhangi bir olayda ivedilikle
GAS’nu arayarak olay hakkında bilgi vermelidir.
• Klasman hakemlerinin profesyonel maç görevlerini alınca en geç bir saat içinde HAS’na bilgi
vermeleri gerekmektedir.
• Genç hakemlere tavır ve davranışlarınızla, yetiştirilmelerinde eğitici ve öğreticiliğinizle
örnek olunuz. Kıdemli hakemlere ve büyüklerinize saygılı davranınız.
• Müsabakanız yoksa, arkadaşlarınızın veya kıdemli hakemlerin maçlarını izleyiniz. Tereddüt
ettiğiniz konuları not alıp uygun zaman ve yerde sorunuz.
• Hakem ve Gözlemciler raporlarını dikkatli, okunaklı ve hatasız doldurarak Pazartesi günü
saat 17:00 kadar İHK Üyelerine veya TFFHGD Yetkililerine ulaştırınız.

