
 

 

 

 

 

 

Değerli Basketbol İl Temsilcisi, 

 

Yeni sezonun hazırlıklarına başladığımız bugünlerde sizlerle zoom üzerinden yaptığımız toplantıda anlattığım hakem sınav ve 

vizeleri ilgili uygulamayı açıklamaya çalışacağım. 

Hepinizin bildiği gibi illerimizde görev yapan hakem ve masa görevlilerinin her sezon öncesinde sınava (hakemler yazılı sınav ve 

fiziksel test, masa görevlileri yazılı sınav) girmeleri ve bu sınavda başarılı olmaları halinde lisanslarının vize yaptırılması 

gerekmektedir. 2020 – 2021 sezonu öncesi yapılması gereken yazılı sınavlar merkezi şekilde TBF Akademi üzerinde yapılacaktır. Bu 

sınavı sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yapabilmemiz için; 

1- İlinizde bulunan tüm aday, il hakemleri ile masa görevlilerinin TBF Akademiye 17 – 22 Ağustos 2020 tarihleri arasında 

kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

2- Aday ve İl hakemleri TBF Akademiye kayıt olurken İL HAKEMLERİ (Mevcut) seçeneğinden kayıt yaptıracaklardır. 

3- Masa görevlileri MASA GÖREVLİSİ (mevcut) seçeneğinden kayıt yaptıracaklardır. 

4- Masa Görevlileri sınavlarını 29 Ağustos 2020, Aday ve İl Hakemlerinin sınavlarını 30 Ağustos 2020 günü 13:00 – 19:00 

saatleri arasında diledikleri zamanda yapabileceklerdir. Sınav 40 soru şeklinde olacak olup sınav süresi 60 dakika ve geçer 

not 70 puan olacaktır. 

5- Bildiğiniz gibi hakem ve masa görevlisi lisans vize ücreti 5 TL’dir. Hakemlerimiz ve masa görevlilerimiz 5 TL vize 

ücretini sınava girerken TBF Akademi üzerinden Kredi Kartı ile ödeme yapacak, böylelikle sizlerin hakem ve masa 

görevlilerinden herhangi bir para toplayıp federasyona göndermenize gerek kalmayacaktır. 

6- Sınavda başarılı olmaları halinde masa görevlilerinin vizeleri otomatik olarak yapılacaktır. Aday ve İl Hakemlerinin 

sınavda başarılı olmaları halinde sizlerin fiziksel testlerini tamamlamasının ardından yapılacaktır. Sınavda başarılı olanların 

listeleri il bazında sizlere en geç 03 Eylül 2020 tarihine kadar mail yoluyla sizlere gönderilecektir. 

7- Sınavda başarılı olamayan veya sınava katılamayan hakem ve masa görevlileri için telafi sınavı 17 Ekim 2020 tarihinde 

yapılacaktır. 

Sevgili Arkadaşlarım; 

TBF Akademiyi hakem ve masa görevlileri sadece sınav için kullanmayacaklardır. Hakemlerimiz; 

- Basketbol Oyun Kuralları, 

- FIBA Yorumları, 

- 2 Hakem Mekaniği, 

- 3 Hakem Mekaniği, 

- Bireysel Hakem Teknikleri 

Masa Görevlileri; 

- Basketbol Oyun Kuralları, 

- FIBA Yorumları, 

- Masa Hakemi El Kitabı, 

gibi eğitim dokümanlarına TBF Akademi üzerinden ulaşabileceklerdir.  Ayrıca sezon boyunca Hakem Eğitim Departmanımız 

tarafından hazırlanacak video kliplere ve diğer eğitim materyallerini de takip edebileceklerdir. 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde Gülsüm Hanım ile temasa geçebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve basketbol dolu 

günler dileklerimle, 

 

Recep ANKARALI 

Merkez Hakem Kurulu Başkanı   


