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TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU 

GÖZLEMCİ ve TEMSİLCİ TALİMATI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
 

1. Amaç 

Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, Sutopu müsabakalarında görev alacak Gözlemci ve Federasyon 

Temsilcilerinin bu unvanı kazanma, sorumlukları, yetkileri, görevlendirme esasları, ile bu kişilerin 

terfi ve tenzillerinin düzenlenmesidir. 

 

2. Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Talimat, Uluslararası müsabakalar, Erkek ve Bayan Türkiye ligleri, Kupa 

Müsabakaları, Türkiye Şampiyonaları, Açık Küme müsabakaları, Federasyon Faaliyetleri ve 

Bölgesel Lig müsabakalarında görev yapacak Gözlemciler ve Federasyon Temsilcileri ile ilgili usul 

ve esasları kapsar. 

  

3.Dayanak  
MADDE 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanunun Ek-9. maddesi ile 15.12.2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

4. Tanımlar 

MADDE 4-Bu Talimatta yer alan; 

a) Bakanlık  :  Gençlik ve Spor Bakanlığını 

b) Bakan   :  Gençlik ve Spor Bakanını 

c) Genel Müdürlük  : Spor Genel Müdürlüğünü, 

d) Federasyon   : Türkiye Sutopu Federasyonunu, 

e) Federasyon Başkanı  : Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanını, 

f) Yönetim Kurulu  : Türkiye Sutopu Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

g) İl Müdürlüğü   : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü 

h) Hukuk Kurulu   : Türkiye Sutopu Federasyonu Hukuk Kurulunu, 

i) Disiplin Kurulu   : Türkiye Sutopu Federasyonu Disiplin Kurulunu, 

j) Merkez Hakem Kurulu: Türkiye Sutopu Federasyonu Merkez Hakem Kurulunu, 

k) İl Hakem Kurulu : İllerde Sutopu Hakem ve Gözlemcileri ile ilgili tüm idari ve teknik 

konulardan sorumlu olan kurulu, 

l) İl Temsilcisi   : Türkiye Sutopu Federasyonu İl Temsilcisini, 

m) Spor Kulübü   : Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü, 

n) LEN    : Avrupa Sutopu Federasyonunu, 

o) FINA    : Uluslar arası Yüzme Federasyonunu, 

p) Gözlemci    : Ulusal ve Uluslararası Sutopu faaliyet ve müsabakalarında 

görevlendirilen orta, skorboard, masa(sekretarya) ve kale hakemlerinin değerlendirerek, 

hakemlerin uluslararası ve Ulusal mevzuata uygun olarak görev ifa edip etmedikleri 

hakkında gözlem yaparak, ilgili hakemler hakkında rapor hazırlamakla, müsabaka ve 

müsabaka ile ilgili her türlü yan faaliyetin uluslar arası oyun kuralları, talimatlar ve 

reglamana uygun yürütülmesini sağlamakla görevlendirilen kişiyi,  
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r). Federasyon Temsilcisi: Federasyon tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Sutopu 

faaliyet ve müsabakaların organizasyonunu denetleyerek talimatlara uygun işleyişi kontrol eden 

ve durumu raporla Federasyona bildirmekle görevlendirilen kişiyi,  

s) Taahhütname  : Sezon öncesi göreve başlamadan önce imzalanan taahhütnameyi,  

İfade eder. 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

GÖZLEMCİ  
Madde 5- (1) Federasyon, İl müdürlükleri ve Federasyon izniyle organizasyon düzenleyen özel-

tüzel kişi veya kişilerce düzenlenen yarışmalar gözlemciler tarafından denetlenir.  

(2) Gözlemciler “A”, “B”, “C” olmak üzere üç (3) kategoriye ayrılırlar. Bu kategoriler aşağıda 

belirtildiği gibi oluşturulur. 

2.1.1- “A” Kategorisi Gözlemciler: Uluslararası müsabakalarda derece yapan, en az 25 kez sutopu 

branşında milli olup faal sporculuğu bırakmış şahıslar ile ulusal ve uluslararası hakemler arasından, 

2.1.2- İki yıl üst üste Gözlemci “B” Kategorisinde faal olarak görev yapmış olup, bir sonraki yıl 

“Gözlemci A Seminerine katılmış ve başarılı olanlar, 

2.1.3-Merkez Hakem Kurulu üyeleri “MHK üyesi olarak görev yapanlarda bu şart aranmaz..” 

2.2.1-“B” Kategorisi Gözlemciler: en az 10 kez sutopu branşında milli olup faal sporculuğu 

bırakmış şahıslar, 

2.2.2- Gözlemci “B” Kategori Seminerine katılmış ve MHK tarafından görev verilmek üzere 

seçilmiş olanlar. 

2.2.3- İki yıl üst üste Gözlemci “C” Kategorisinde faal olarak görev yapmış olup, bir sonraki yıl 

“Gözlemci B Seminerine katılmış ve başarılı olanlar, 

2.2.4- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümünden mezun olup, Gözlemci B 

Seminerine katılmış ve başarılı olanlar, 

2.2.5- Faal olarak Sutopu hakemliğini bırakmış Bölge ve Ulusal hakemlerden “Gözlemci B 

Seminerine katılmış ve başarılı olanlar,  

2.3.1- “C” Kategorisi Gözlemciler: Gözlemci “C” Kategori Seminerine katılmış ve MHK 

tarafından görev verilmek üzere seçilmiş olanlar, 

3. Gözlemciler göreve başlamadan önce Taahhütname imzalayarak Federasyona teslim ederler.  

 

GÖZLEMCİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

Madde 6-(1) Gözlemcilerin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:  

a) Müsabaka ve müsabaka ile ilgili her türlü yan faaliyetin, uluslararası oyun kuralları, talimatlar ve 

reglamana uygun yürütülmesini sağlar.  

b) Müsabakalarda görevlendirilen hakemlerin teknik bilgisi, fizik kondisyonu ve müsabakaya 

hâkimiyeti hakkında gözlemci formu düzenler.   

c) Federasyon tarafından tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden; müsabakanın 

yönetimini, sporcu ve idarecilerin hareketlerini, yarışma içi ve dışı olayları takip ve tespit edip, 

buna göre rapor hazırlar.  

6.2.1 Gözlemciler, raporlarını yarışmaların bitimini takip eden 5 gün içerisinde Federasyona 

gönderir.  
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6.2.2 Gözlemci müsabaka esnasında, salon içerisinde istediği yerde oturabilir.  

6.2.3 Gözlemci, hakem ve Teknik kurul toplantılarına katılmak, müsabakanın oynanacağı salonda 

bulunmak ve Federasyonun Genel Talimatlarını uygulamak zorundadır. 

6.2.4 Gözlemciler, görevleri nedeniyle yarışma sırasında diğer görevlilere ve sporculara hiçbir 

şekilde müdahale edemezler.  

6.2.5 Gözlemcinin görev süresi, Hakem ve Teknik Kurul toplantısıyla başlar.  

6.2.6 Gözlemcinin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın bitiminden sonra, hakemlerin 

salondan ayrılmaları ile biter.  

6.2.7 Gözlemciler müsabakaya çağdaş görünüşlü, sakalsız, ceket ve kravatlı olarak görev yapmak 

zorundadırlar. Ancak hava sıcaklığının normal durumların üzerinde olması nedeniyle ceketsiz görev 

yapabilir. 

6.2.8 Gözlemci müsabakanın başlama saatinden en az bir (1) saat önce, müsabakanın oynanacağı 

salonda bulunmak ve Federasyonun Genel Talimatlarını uygulamak zorundadır. 

6.2.9  Gözlemci, takımların sporcu ve antrenör lisanslarını inceleyecek, ayrıca sahaya çıkabilecek 

takım üyelerinin uygunluğunu kontrol edecektir. 

6.2.10.  Gözlemci, müsabaka sonrası müsabaka cetvelinin kontrolünü yapacaktır. 

6.2.11.Gözlemci, müsabakadan sonra sonucu ilgililere Federasyonca belirlenen yöntem ile 

bildirecek, 

6.2.12 Gözlemci görev süresi bir sutopu sezonudur. 

 

Madde 7. Gözlemcilerin Görev Yerleri 

Gözlemcilerin görev yerleri kategorilerine göre aşağıdaki gibidir. 

7.1. “A” Kategorisi Gözlemciler 

Her türlü Sutopu Müsabakalarında görev yaparlar. 

7.2. “B” Kategorisi Gözlemciler 

Erkekler Deplasmanlı 1.Ligi dışındaki her türlü Sutopu Müsabakalarında görev yaparlar. 

7.3. “C” Kategorisi Gözlemciler 

Erkekler ve Bayanlar Yıldızlar, Küçükler ve Açık Küme, Bölge müsabakalarında görev yaparlar. 

 

Madde 8. Gözlemci Atamaları 

8.1. Gözlemcilere, Federasyon faaliyetlerinde MHK, Yerel lig müsabakalarında İl Hakem 

Kurullarınca görev verilir. 

8.2. Gözlemcilere görevleri adreslerine yapılacak tebligat ile yada şahsen müracaatları halinde 

kendilerine bildirilmek suretiyle yapılır. Gözlemcilerin görevleri Federasyon web sayfası aracılığı 

ile de duyurulur. Duyuruda, gözlemcinin görevli olduğu müsabakanın yer, saat ve tarihi yer alır. 

 

Madde - 9. Sezon içerisinde Gözlemcilik Görevine Ara Verilmesi 

9.1. Herhangi bir nedenle sezon içerisinde görevine ara vermek isteyen, Faal Gözlemciler MHK’ na 

yazılı olarak başvururlar. 

9.2. Başvurularında beyan ettikleri mazeret gerekçesi, M.H.K.’nca uygun görülenler, uygun görülen 

süre içerisinde Gözlemcilik görevine ara verebileceklerdir. 

 

Madde - 10. Gözlemcilik Görevine Son Verilmesi 

10.1. Gözlemcilik görevi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda kendiliğinden son bulur. 

10.1.1.Müsabaka cetveli veya Hakem Gözlemci Formunu gerçek dışı doldurmak, 

10.1.2. Federasyon veya ilgili kurulları ile hakemler, gözlemciler ve takımlar aleyhinde, yazılı veya 

görsel basında, internet sitelerinde yazı veya görüntü ile propaganda yapmak, 

10.1.3. Mazeretsiz olarak bir sezon içerisinde iki defa göreve gitmemek, 
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10.1.4. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak. 

10.1.5. Sutopu şubesi olan herhangi bir kulüpte idarecilik, oyunculuk veya antrenörlük görevlerinde 

bulunmak veya başlamak, 

10.1.6. Uluslar arası Federasyonca görevlendirilen Uluslararası Hakemler hariç olmak üzere, Ulusal 

müsabakalar için aktif hakemliğe dönmek, 

10.1.7. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya Federasyon disiplin kurulunca son beş yıl 

içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almak, 
10.1.8. Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapmak, 

10.1.9. Ancak 10.1.4 ve 10.1.7 bentlerindeki durumlarda gözlemci olabilme koşulları 

kaybedildiğinden sürekli olarak gözlemcilik görevi yapamaz, faaliyet ve müsabakalarda görev 

verilmez.  

 

TEMSİLCİ  

Madde 11- 1. Görevli olduğu müsabakalarda Sutopu adına müsabaka organizasyonunu 

denetleyerek talimatlara uygun işleyişi kontrol eden ve durumu raporla Sutopu Federasyonuna 

bildiren kişiyi,  

11.2 Federasyon Temsilcisi, Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Federasyonun tüm 

kurullarının üyeleri, Federasyon Personeli, Genel Müdürlük personeli, Milli Takım Antrenörleri, 

Uluslararası Federasyon delegeleri Federasyon Temsilcisi olabilir. Temsilcileri atamaya  Yönetim 

Kurulu Yetkilidir.  

11.3 Her müsabaka için bir temsilci görevlendirilir. 

 

Federasyon İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları  
Madde 12. Federasyon il Temsilcileri, Federasyonun ildeki Sutopu faaliyetlerinin resmi ve teknik 

merciidirler.  

12.1 Federasyon İl Temsilcileri, Federasyon Ana Statüsü, yönetmelikler, talimatlar, genelgeler ve 

diğer tüm mevzuatların uygulanmasında ve sutopu faaliyetinin yürütülmesinde, federasyona karşı 

sorumludurlar. İl faaliyetlerinde ise il müdürlerine karşı sorumludurlar. 

12.2 Federasyon il Temsilcileri, Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulunu temsil eder. 

12.3. Faaliyet öncesi, Tesis Müdürü, Hakem Gözlemcisi, Kulüp Yetkilileri, Güvenlik Amirleri, 

Sağlık ekibiyle teknik toplantı yapar, eksiklik durumunda gerekli raporları hazırlayarak federasyona 

bildirir. 

12.4 Müsabakanın oynanmasına engel teşkil edebilecek bir pozisyonun oluşması durumunda 

müsabakanın ertelenip ertelenmeyeceği hususunda Hakem gözlemcisiyle görüş birliği içerisinde 

karar vermeye yetkili tek kişidir. 

Kamu Görevlisi Sayılma  
Madde 13- (1)Gözlemci ve Temsilciler, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesinde yer alan, Federasyon faaliyetlerinde görevli 

bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.” 

Hükmüne göre kamu görevlisi sayılır.   
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

 

GÖZLEMCİ OLABİLME ŞARTLARI 
 

14. Başvurular 

14.1. Sutopu müsabakalarında Gözlemci olarak görevlendirilecek kişilerin öncelikle bu görev için 

açılacak olan kurslara katılmak üzere başvuruda bulunmaları gereklidir. Başvurularını zamanında 

yapan ve istenen belgeleri tam olarak teslim edenlerin başvuruları Federasyon veya MHK 

tarafından değerlendirilir ve uygun görülenler ismen kurslara davet edilirler. 

14.2.Uluslararası Gözlemciler, açılan gelişim ve eğitim seminerlerine katılmak zorundadır. 

14.3. Hakem Gözlemcilik sisteminin ilk defa 2011-2012 sezonunda uygulanacak olması nedeniyle 

bir defaya mahsus olmak üzere; Merkez Hakem Kurulunun teklifi Yönetim Kurulun Kararıyla 

gözlemci atamaları yapılır. 

15. Kurslar ve Kurslara Katılma 

15.1. Gözlemci Kursu: 

MHK tarafından ilk defa başvuruda bulunan Gözlemci adayları için açılır. Bu kursta başarılı olanlar 

Gözlemci unvanı kazanırlar. 

15.2. Gözlemci Gelişim Ve Eğitim Kursu: 

Gözlemci unvanına sahip olan kişilerin katılacağı kurstur. Bu kursta başarılı olanlar faal Gözlemci 

olarak MHK tarafından görevlendirilirler. 

15.3. Kurslara kişiler kendi olanakları ile katılırlar. Federasyon, olanakları ölçüsünde yemek ve 

barınma konusunda yardımcı olabilir. 

15.4 Kurs ve Gelişim Semineri sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavında başarısız olan 

gözlemciler o sezon için bulundukları kategoride görev alamazlar. Ancak bir alt kategoride görev 

alabilirler. 

16. Gözlemci Kursuna Katılma Koşulları. 

16.1. Koşullar: 

16.1.1. T.C. vatandaşı olmak, 

16.1.2.  En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

16.1.3.  Sağlık durumunun elverişli olduğunu belgelemiş olmak, 

16.1.4.  Federasyona her kurs için ilan edilen başvuru tarihine kadar başvurmuş olmak, 

16.1.5.  30 yaşından küçük olmamak, 

16.1.6. Sutopu şubesi olan bir kulüpte aktif olarak, sporcu, antrenör, menajer veya idareci olmamak, 

16.1.7. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa 

uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine 

karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, 

dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 

haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme 

suçlarından hükümlü bulunmamak. 

16.1.8 “Tahkim kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulları veya Federasyon disiplin kurulundan bir 

difada 3 ay veya toplam 6 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmak” 

16.1.9 Gözlemci unvanı kazananlar Türkiye Sutopu Federasyonu resmi web sitesinde ilan edilir. 
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KURS- SEMİNER, VİZE VE GÖREV ÜCRETLERİ 

 

Madde 17- Gözlemcilere katılacakları Kurs, Seminer ve faaliyet görevleri için Federasyonca 

belirlenecek kurs- seminer katılım ücreti, yıllık vize ücreti ve görev tazminatları; 

17.1 Federasyon tarafından düzenlenen faaliyetlerde Temsilci ve Gözlemcilere yolluk, yevmiye ve 

müsabaka tazminatları Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. 

17.2.Federasyonca görevlendirilen Gözlemci ve Temsilcilerin görev ücreti görev almış oldukları 

kategorinin Uluslararası orta hakemi bürüt ücreti baz alınarak hesaplanır.  

17.3 Özel müsabakaları yönetmek üzere atanacak olan gözlemcilerin, harcırah ve müsabaka 

ücretleri Federasyon tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu ücret 

Federasyon tarafından resmî karşılaşmalar için ödenen görev tazminatından düşük olamaz. 

17.4 Müsabaka tarihinde ve saatinde müsabakanın tehir edilmesi durumunda görevlendirilen ve 

müsabaka yerinde hazır bulunan hakem, temsilci ve gözlemcilerin görev ücretleri kendilerine 

ödenir. Ancak mücbir sebeplerden dolayı tehir veya tatil edilen müsabakaların görev ücretleri 

ödenmez. 

17.5 Sezon başında açılacak olan gözlemci seminerine katılacak olan kursiyerlerin “kurs katılım 

ücreti” Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir. 

17.6 Sezon başında açılacak olan Gözlemci Eğitim ve Gelişim seminerinde başarılı olan ve görev 

almaya hak kazanan gözlemcilerin faaliyet sezonu için vize ücreti Federasyon yönetim kurulunca 

belirlenerek, federasyonun ilgili hesabına yatırılır. Vize ücretini yatırmayan gözlemciler o sezon 

için görev alamazlar. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

 

Talimatta Yer Almayan Hususlar  

 

Madde 18-1.Bu Talimatta yer almayan herhangi bir hususta karar alma ve yorumlama yetkisi 

Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. 

 

 

Yürürlük 

Madde 19- 1. Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilen bu talimat, Spor Genel 

Müdürlüğü ve Sutopu Federasyonunun Resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

 

YÜRÜTME 

Madde 20.1. Bu talimat Sutopu Federasyonu Başkanlığınca yürütülür. 

 

 

 


