
YÜZME HAKEMLİĞİ AFFI İÇİN BELİRLENMİŞ ŞARTLAR AŞAĞIDA YER 

ALMAKTA OLUP İLGİ VE BİLGİLERİNİZE DUYURULUR. 

1- Başvurlar Türkiye Yüzme Federasyonu resmi internet sitesinden yapılacak 

olup, 150 Türk Lirası olarak belirlenmiş olan ücret online-işlemler kısımından 

kredi kartı ya da banka kartı ile yapılacakır. ( Herhangi bir nedenle ücret iadesi 

yapılmayacaktır.)  

2- Başvuru  yapacak  65  yaşını  dolduranlar  adaylar;  Hakem  ve  Gözlemci  

Talimatı  gereği  tam teşekküllü devlet hastanesi veya özel hastanelerden 

alınacak heyet raporlarını (tek doktor imzalı raporlar kabul edilmeyecektir) 

portal sistemine ibraz ederek başvuru yapabilirler.  

3-  Başvuru yapacak kişiler e-devletten alınmış adli sicil kaydını sisteme 

yüklecektir. 

4-  Aday hakem kurslarına katılmış olup; ADAY, İL, ULUSAL veya daha üst 

seviyede hakemlik yaparken, Aday Hakem Kursuna katılması için aranan 

şartlara uymayanlar yani asılsız ve yanlış beyanda bulunarak  belge  teslim  

edenler,  sonradan  hakemliği  iptal  edilenler  ve  hakemliği  esnasında  tüm  

spor dallarının  ceza  kurullarından  6  ay  veya  daha  fazla  ceza  alanlar  bu  

haktan  yararlanmak  için başvuramazlar. 

5- Aday iken çeşitli nedenlerle hakemliği düşenler; sisteme dahil olduğu tarihten 

itibaren geçmişte katıldığı  yarışlar  yok  sayılarak, ilk  kez  aday  hakem  

olmuş  gibi,  3  (üç)  yıl içerisinde  her türlü  yarışta görev  almak  ve  

başhakem  değerlendirme  raporlarını  ibraz  etmek  kaydıyla  İl  hakemliğine  

terfi ettirilebilecektir. 

6- İl hakemi unvanına sahip olanlar sisteme dahil edildiklerinde önceden görev 

aldıkları yarışların başhakem raporlarını ibraz etmeleri halinde (Yani İl 

hakemliğinde 10 yarış şartı için gereken görevlerde olduklarını)  Ulusal  

hakemliğe  terfi  için  Hakem  ve  Gözlemci  Talimatı  Ulusal  Hakem  Olma  

şartları dahilinde değerlendirilerek Ulusal hakem sınavlarına 

katılabileceklerdir. 10 yarış şartı noksan olanların ise bu sayıyı tamamlamaları 

ve başhakem değerlendirme raporları teklif yazısına eklenmelidir. 

7- Ulusal  hakem  unvanına  sahip  olan  kişiler  ise  9.  madde  de  belirtilen  bilgi  

güncelleme seminerine  katılım  sağlayıp  Yüzme  Merkez  Hakem  Kurulunca  

belirlenen  bir  müsabakada  saha denemesine tabi tutulup başarı sağladıktan 

sonra ulusal hakem unvanından devam edebilecektir. 

8- Tüm  unvan  sahipleri  sisteme  dâhil  olduktan  sonra her  yeni  sezonda  

yapılan Hakem Gelişim Seminerlerine katılmalıdır. 4 kez üst üste Hakem 

Gelişim Seminerine katılmayanların hakemlikleri iptal edilecektir.  

9- Tekrar  Yüzme  Hakemliğine  müracaat  edip  şartları  uygun  olan  hakemler,  

belirlenen  il  veya illerde  düzenlenecek  olan  bilgi  güncelleme  

seminerlerine  katılım  sağlamak zorundadır.  Seminerlere  katılım  sağlayan  

hakemlerin  Hakem  Portalına  yeniden  girişleri  yapılarak tüm bilgileri 

güncellenecektir. 



10- Başvurular;  6 Eylül 2022 tarihi saat 23:59’a (30  (Otuz) takvim günü içinde) 

kadar yapılacaktır. 6 Eylül 2022 tarihi 23:59’a kadar yapılmayan başvurular 

ve süre uzatım talepleri sebep her ne olursa olsun kabul edilmeyecektir.  


