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MADDE 1 - (1) 2610712013 tarihinde Spor Genel Mtidtirliifii resmi intemet sitesinde
yayrmlanarak yiirtirlti[e giren Tiirkiye Voleybol Federasyonu Hakem ve G<jzlemci Talimatrmn
22.3 . madde si aga[rdaki gekilde de[i gtirilmi gtir.

"19 yaqrndan giin almrq ve 31 yagrndan (yaq hesabrnda iginde bulunan takvim yr|mn
31 Aralrk tarihibaz ahnrr) giin almamrq olmak, (30 yaqrnr agan si.ireyi Voleybol brangrnda faal
sporcu veya antren<ir olarak gegirenler igin 36 yagrndan giin almamrg olmak."

MADDE 2 - (l\ Aym Talimatn4l.2.l. maddesi agagrdaki qekilde degiqtirilmigtir.
"IHGK' lar, il Mtidiirllikleri aracrh$r ile her yrl Mart ayr sonuna kadar il hakemli[inde

aralrksrz 3 (tiq) sezon veya 3 (iig) sezondan daha az olmakla birlikte bagarrh olarak faal
hakemlik yapmlg olan, 36 yaqrndan giin almamrq (il hakemi olarak 36 yaqrnr aqan siireyi
voleybol brangrnda faal sporcu veya antrendr olarak gegirenler igin 41 yaqrndan gtin almamrg
olmak) ve ulusal hakemli[e terfi edebilecek nitelikteki il hakemleri igin aga[rda yazrhbelgelerle
birlikte MHGK' ya teklifte bulunur. MHGK, yrikseltilmesi usuliine uygun olarak teklif edilen
il hakemlerini agacalr Ulusal Hakemli[e Yiikselme slnavlna davet eder. Ayrrca iistiin baqan|
gtirtilen il hakemleri de iHGf' larrn teklifi ve MHGK' nrn onayr ile, sezon (il hakemlilinde
bekleme siiresi) ve mtisabaka limiti dikkate alnmaksrzrn, MHGK tarafindan ulusal hakemlik
slnavlna davet edilebilirler. MHGK' nrn gekil, tarih ile yerini tespit ve tayin edece[i smavdan
70 ve tizeri puan alarak baganh olan il hakemleri, Ulusal Aday Hakem olurlar. Ulusal Aday
Hakemlerden Krigiikler kategorisi mtisabakalarr harig olmak iizere Federasyonca dtizenlenen
her ttirlii resmi miisabaka organizasyonunda veya MHGK tarafindan uygun gririilen, Ktigtikler
kategorisi harig kendi illeri veya baqka illerdeki il mi.isabakalannda iki Baq Hakemlik ve bir
Yardtmct Hakemlik olmak izere toplam en az tig magta, MHGK tarafindan gcirevlendirilen
Hakem G<izlemcisinden "Ulusal Hakem olabilir" rapom alanlar, MHGK' run karan ile Ulusal
Hakemlife yiikseltilirler. ilk saha denemesinde baganh olamayan ulusal aday hakemlere bir kez
daha saha denemesi hakkr verilir. 2' ncikez de saha denemesinde baqarrh olamayan ulusal aday
hakem bu srfatrnt kaybeder ve bir daha ulusal hakemlile yiikseltilmek iizere teklif edilemezler.
iki defa slnava girerek baqarr gdsteremeyen veya iHCf tarafindan teklif edildifii h6lde her ne
suretle olursa olsun iki yrl iist iiste srnava girmeyen hakemler, IHGK' larca 3. kez teklif
edilemez ve Ulusal Hakem olarnazlar."

MADDE 3 - (1) Aym Talimatrn 45.1.1. maddesi agagrdaki gekilde de[igtirilmiqtir.
"18. maddedeki niteliklere sahip olmak,"

Yiiriirliik
MADDE 4 - (1) Bu Talimat Spor Genel Miidtirliifii resmi internet sitesinde yayrml

tarihinde yiiriirliile girer.
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