
2008 – 2009 FUTBOL SEZONU  
HAKEM KLASMANLARININ BELİRLENMESİNDE UYGULANAN İLKELER 

 
2008 – 2009 Futbol sezonunda profesyonel Türkiye liglerinde görev yapacak hakem 
kadrolarının belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanmıştır : 
 

• 2007 – 2008 Süper Lig kadrosunda bulunan ve sezonu aktif olarak tamamlayan 32 
hakem, İç Talimatta belirlenmiş kriterler doğrultusunda Nihai Puan sıralamasına tabi 
tutulmuşlardır, 

• Sıralamanın en altında bulunan Süper Lig Hakemlerinin %20 si (6 hakem) Klasman 
Hakemliği kadrosuna indirilmiştir, 

• 2007 – 2008 A Klasmanı kadrosunda bulunan ve nitelikleri ilgili İç Talimatla Üst Klasman 
Hakemliği kadrosuna girmeye uygun bulunan 13 hakem ile askerlik görevini tamamlamış 
olan 2 Süper Lig Hakemi 27 Haziran 2008 günü Ankara’da yapılan kursa katılmışlardır. 
Kursa katılan bu hakemler arasında yapılan değerlendirme ile Üst Klasman Hakemlik 
kadrosu 40’a tamamlanmıştır, 

• 2007 – 2008 Süper Lig Hakem ve A Klasman Hakem kadrolarından indirilenler Klasman 
Hakemliği bölgesel kadrolarına dahil edilmişlerdir. Bu bölgesel kadroların altına 2007-
2008 Sezonu B Klasmanı ve C Klasmanı hakemleri puanlarına göre sıralanmışlardır, 

• İlgili bölgelerde bulunması gereken hakem kadrosunun fazlası Klasman Yardımcı 
Hakemliği kadrosuna indirilmiştir, 

• Bölgesel kadro eksiği, Merkez Hakem Kurulu bölge sorumlusunun insiyatifine göre C 
klasmanı hakemler arasından ve/veya İl Hakem kurullarının klasmana teklif ettiği ve 
bölgesel kursa katılmış olan Klasman Hakemi Adayları arasından tamamlanmıştır, 

• Klasman Hakemliği, bölgesel kadro eksiğinin C klasmanı hakemler arasından 
tamamlanması durumunda; sıralamanın en üstünden başlanarak, 2007 – 2008 
sezonunda görev yaptığı hakemlik sayısı yardımcı hakemlik sayısından fazla olan 
hakemler arasından sırayla yapılmıştır, 

• İl Hakem Kurullarının klasmana teklif ettiği Hakem Adayları; bölgesel kurslar sonucunda 
yapılan puan sıralamasına göre değerlendirmeye tabi tutulmuşlardır.  

• Klasman Yardımcı hakemliği kadrosu, öncelikle Süper Lig Yardımcı Hakemliği 
kadrosundaki alt sıralamanın %20’si ile B ve C klasmanından kadro fazlası ve/veya %20 
değişim sonucu gelen hakemler bölgesel olarak sıralanmıştır. Bu sıralamanın altına, 
mevcut C Yardımcı Klasmanındaki hakemler 2007 – 2008 Futbol Sezonu sonu nihai 
puan sıralamasına göre eklenmiştir.  

• Klasman Yardımcı Hakem kadrosu belirlenirken en alttan başlanarak kadro fazlası ve 
olması gereken kadronun %20 si İl Hakemliğine indirilmiştir, 

• Kadro eksiği İl Hakem Kurullarının klasman yardımcı hakemliğine teklif ettiği hakemler 
arasından bölgesel kurs nihai sonuçlarına göre tamamlanmıştır, 

• Hakemliğini daha önce sağlık veya askerlik nedeniyle dondurmuş olan ve mazeretlerinin 
bitiminde başvurarak Kurslara katılan 2 Süper Lig hakemi ÜKH kadrosuna, 2 A klasmanı 
hakemi ve 1 B Klasmanı hakemi KH kadrosuna, 16 C ve 18 CY hakemi KYH kadrosuna 
ve 1 Süper Lig Yardımcı hakemi İH kadrosuna ilave edilmiştir. 

• Merkez Hakem Kurulu’nun 07- 09/07/2008 tarih ve 31 sayılı toplantısında faal hakemliği 
bırakma dilekçesi onaylanan M.Cemil �ENSÖZ’den boşalan kadro eksikliği için 
Hakemliğe Giriş, Unvan ve Klasmanlara Ayrılma ile Vize Yenileme, Kural, Prensip ve 
Yöntemleri İç Talimatı’nın 22-B maddesinin 7. Fıkrası gereği işlem yapılacaktır.   

 
Yukarıdaki ilkelerin belirlenmesi ve uygulanması sürecinde 26.04.2008 tarihinde 
yürürlüğe giren, Hakemliğe Giriş Unvan ve Klasmanlara Ayrılma İç Talimatının ilgili 
hükümlerine titizlikle uyulmuştur. 
 
 
MERKEZ HAKEM KURULU  


