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BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
Madde 1- (1) Bu Talimatın amacı, satranç yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili 

işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir. 

Kapsam 
Madde 2- (1) Bu Talimat; resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların 

çözümü, hakem kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumluluklarını, hakemlerin 
sınıflamalarını, terfi ve cezalandırılmalarına dair hükümleri kapsar. 

Dayanak 
Madde 3- (1) Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile Spor Genel Müdürlüğünün Bağımsız Spor 
Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmeliği ile Türkiye Satranç Federasyonu 
Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen; 
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon : Türkiye Satranç Federasyonunu, 
Yönetim Kurulu : Türkiye Satranç Federasyonunu Yönetim Kurulunu, 
Disiplin Kurulu : Türkiye Satranç Federasyonunu Disiplin Kurulunu, 
İl Temsilcisi : Satranç spor il temsilcisini, 
FIDE : Uluslararası Satranç Federasyonunu 
anlatır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hakem Kurulları 

 
Hakem kurullarının çeşitleri 
Madde 5 – (1) Hakem kurulları, merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde İl Hakem 

Kurullarından, ilçelerde İlçe Hakem Kurullarından oluşur. 

Merkez hakem kurulunun kuruluşu 
Madde 6 – (1) Merkez Hakem Kurulunun kuruluşu, Atama ile Göreve Gelen Federasyon 

Kurulları Talimatında gösterilen hükümler doğrultusunda oluşur. Merkez Hakem Kurulu 
üyelerinde, ilgili talimatta belirtilen koşullar dışında; 

a. FIDE (FA) veya Uluslararası Hakem (IA) unvanına sahip olmak, 
b. Aktif sporcu olmamak, koşulları aranır. 
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Merkez hakem kurulunun görevleri 
Madde 7 – (1) Merkez Hakem Kurulunun görevleri şunlardır; 
a. Hakemlerin yetiştirilmesi eğitimlerinin geliştirilmesi için plan ve programlar 

hazırlamak, kurs veya seminerler düzenlemek, açılacak kursların veya seminerlerin 
planlaması ile programını yapmak, her düzeydeki kursların öğretim programlarını 
hazırlamak, 

b. Her kademedeki hakemlerin görevde ilerleme önerilerini yapmak, Uluslararası 
listeye alınması uygun görülen hakemleri saptamak ve önermek, 

c. Hakemlerin görevde ilerleme sınavlarını yapmak, 
d. Uluslararası hakem kuruluşları ile iş birliği yaparak değişiklik ve yenilikleri 

hakemlere duyurmak, eğitimlerini sağlamak, 
e. FIDE oyun kuralları üzerinde oluşan değişiklikleri izlemek, hakem ve sporculara 

ulaşmasını sağlamak, 
f. Ulusal ve uluslararası seminer ve kurslara katılacak hakemleri saptamak ve 

önermek, 
g. Hakemlerin  karşılaşmaları  yönetmedeki eksikliklerini ve başarılarını saptamak, 

karşılaşmalara gözlemci ve hakem ataması yapmak, 
h. Hakemler ile ilgili her türlü istatistik bilgiyi derlemek, raporlaştırmak, 
i. Satranç yarışmaları için standart formları hazırlamak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, 
j. Standart hakem giysileri ile kullanılacak kokartları saptamak, 
k. Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 
Merkez Hakem Kurulunun yetki ve sorumlulukları 
Madde 8 – (1) Merkez Hakem Kurulu, 
a. İl ve ilçe hakem kurullarını onaylar, 
b. İl ve ilçe hakem kurullarının verdikleri kararları inceler ve sonuca bağlar, kurulları 

denetler, kurulların görev sürelerinin bitirilmesi için Federasyona öneride bulunur, 
c. Hakemlik norm çeşit ve sayılarını saptar, 
d. Federasyon Disiplin Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışları yaptıkları raporlar 

yoluyla anlaşılan hakemler hakkında gerekli ön soruşturmayı yapmak, yönetim 
önlemlerini almak, gerektiğinde Disiplin Kuruluna sevkleri için Federasyona öneride 
bulunmak, 

e. Hakemlerin lisanslarının iptali için gerekli soruşturmayı yapmak, öneri olarak 
Federasyona sunmak, 

f. FIDE ye satranç oyun kuralları ile ilgili değişiklik önerilerinde bulunmak, 
(2) Merkez Hakem Kurulu bu talimat kapsamında değerlendirilen her türlü hakem 

iş ve işlemleri ile düzenleyici maddeler kapsamında prosedürler hazırlayarak 
Yönetim Kurulunun onayı ile yürütmeyi gerçekleştirmek. 
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İl ve ilçe hakem kurullarının kuruluşu 
Madde 9 – (1) Lisanslı hakem sayısı, en az beşi il hakemi veya daha üst seviyede 

hakem olan il ve ilçelerde, hakem kurulları kurulması zorunludur. Hakem kurulu olmayan 
yerlerde bu görev il temsilcisi tarafından yürütülür. 

(2) İl ve ilçe hakem kurullarının görev süresi dört yıldır. İl ve ilçe hakem kurulları, İl 
Temsilcisinin teklifi, Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü, Federasyonun onayı ile kurulur. 
Kurula önerilecek hakemlerin, ilde-ilçede, en üst derecede hakemler arasından olması 
önceliklidir. 

(3) İl Temsilcisi gerek gördüğü zaman kurul üyelerinin tamamını veya bir kısmını 
değiştirmeyi değişiklik gerekçeleri ile birlikte önerebilir. Bu gibi durumlarda ilin önerisi Merkez 
Hakem Kurulunca incelenir ve Federasyon tarafından karara bağlanır. 

(4) İl ve ilçe hakem kurularında yapılan değişiklik ataması gerçekleşinceye kadar eski 
kurul görevini sürdürür. 

(5) İl ve ilçe hakem kurullarının başkanı İl Temsilcisidir. Kurul, başkan hariç üç kişiden 
oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarından bir as başkan ve bir yazman seçerler. 

İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde aranacak nitelikler 
Madde 10 – (1) İl ve ilçe hakem kurulu üyelerinde, 
a. En az il hakemi unvanına sahip olmak, 
b. Vizeli olmak, 
Koşulu aranır. 
İl ve ilçe hakem kurullarının çalışma usulleri 
Madde 11 – (1) İl Temsilcisi veya kurul as başkanı, il hakem kurulunu her zaman 

toplantıya çağırabilir. 
a. Başkanın olmadığı toplantıyı as başkan yönetir, 
b. İl hakem kurulu çoğunlukla toplanır, 
c. Kararlar çoğunlukla alınır, oyların eşit çıkması halinde başkanın bulunduğu tarafın 

kararı kabul edilir, 
d. Kararlar, karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır, 
İl ve ilçe hakem kurullarının görev ve yetkileri 
Madde 12- (1) İl ve ilçe hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a. Federasyona, hakem kursu açılması için istekte bulunmak, 
b. Merkez Hakem Kurulunca verilecek ve hakemlikle ilgili diğer işleri yapmak, 
c. Kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, hakem bilgilerini güncellemek (EK-1), hakem 

bilgileri ile terfi edecekleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, 
d. Aşağıda yazılı yarışmaların hakemlerini atamak, 

1) İl ve ilçede düzenlenen özel ve resmi yarışmaların, 
2) Federasyon tarafından yetki verilen yarışmaların, 

e. Talimat hükümlerine aykırı hareket eden hakemleri için Merkez Hakem Kurulunca 
verilmiş kararları uygulamak, gerektiğinde lisanslarının veya vizelerinin iptali için 
nedenleri ile birlikte durumu Merkez Hakem Kuruluna bildirmek, 
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f. Başkan tarafından sevk edilen konuları inceleyerek karara bağlamak, 
İl ve ilçe hakem kurulu üyeliğinin son bulması 
Madde 13 – (1) İl ve ilçe hakem kurulu üyeleri aşağıda sayılan durumlarda üyelikten 

ayrılmış olurlar; 
a. Üyenin istifa etmesi, 
b. Kurulun görev süresinin bitmiş olması, 
c. Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması, 
d. Üye olma niteliğini kaybetmiş olması, 
(2) Görevden alma işlemi, İl Temsilcisinin teklifi ve Merkez Hakem Kurulunun görüşü 

sonucunda Federasyonun onayı ile gerçekleşir, 

Merkez, il ve ilçe hakem kurulu üyelerinin görev yasağı 
Madde 14 
(1) İl ve ilçe hakem kurullarında görev alan hakemlere her hangi bir görev yasağı 

getirilmemiştir. 
(2) Merkez Hakem Kurulu üyeleri bulundukları ilde her türlü il satranç etkinliklerinde 

hakemlik görevi yapabilirler. 

 
Hakemlerin görev yasağı 
Madde 15 
1- Hakemler aynı yarışmada hakem ve sporcu olarak bulunamaz. 
2- Hakemler aynı etkinlik döneminde iki ya da daha fazla aşaması bulunan 
organizasyonlarda, bir aşamasında sporcu olanlar diğer aşamalarda hakem olarak görev 
alamazlar. 
3- Hakemler merkez, il ve ilçe hakem kurulundan izin almadan hakemlik yapamazlar. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hakem Sınıfları, Hakemlerin Görevleri, Lisans ve Atama 
 

Hakem olabilme koşulları 
Madde 16 
(1) Hakem olabilmek için; 
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b. En az lise mezunu olmak, (Ulusal sporcu olup hakem olmak isteyenlerde bu koşul 

aranmaz), 
c. 19 yaşından gün almış olmak, 
d. Düzenlenen hakem kursları sonunda yapılan sınavda başarılı olmak, 
e. Satranç yada başka bir spor dalında, hakem, sporcu veya başka bir görevde iken, 

Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya 
disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde 6 ay veya daha fazla hak mahrumiyeti  
veya yarışmalardan men cezası almamış olmak 
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f. Sabıka kaydı olmamak, koşulları aranır. 
g. Satranç Akademisi 'nin 1.Adımını tamamlamış olmak. (Ratingi (ELO - UKD) olanlar 

hariç) 
Hakemlik sınıflamaları 
Madde 17 
(1) Hakemlik sınıflamaları aşağıda belirtilmiştir. 
a. Aday hakem 
b. İl Hakemi 
c. Ulusal Hakem: 
d. FIDE Hakemi (FA): FIDE’nin norm ve sınav koşulları esas alınır, 
e. Uluslararası Hakem (IA): FIDE’nin norm ve sınav koşulları esas alınır, 
(2) Hakemliğin başlangıç sınıfı aday hakemlik, en üst sınıfı uluslararası hakemliktir. Bu 

sınıflar arasında yükselecek hakemlerin, hakemlik geçmişlerinde tam tarafsızlığını göstermiş 
olmaları ön koşuldur. Her hakem sınıflaması için yükselme koşulları, sınıflama içerisinde 
yapılacak sıra düzenlemeleri, klasman iş ve işlemleri prosedür ile belirlenir. 

A) Aday hakem 
Aday hakem olabilmek için; 
a. Bu Talimatın 16. maddesindeki koşulları taşımak, 
b. Aday hakemlik kursuna katılmak, 
c. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak, 

 
B) İl hakemi 
İl hakemi olabilmek için; 
a. Aday Hakemi unvanını taşıyor olmak, 
b. Son üç yıl içinde en az altı yarışmada hakem raporuna göre başarı ile görev yapmış 

olmak, 
c. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
C) Ulusal hakem 
Ulusal hakem olabilmek için; 
a. İl hakemi unvanını taşımak, 
a. İl hakemi olarak, norm etkinliklerinden ve görev yapmış olduğu yarışmalardan 

toplamda, son üç yılda en az dört adet ulusal hakem normu almış olmak, 
b. Yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
D) FIDE hakemi 
FIDE hakemi unvanını alacakların, FIDE ye tekliflerinin yapılabilmesi için; 
a. Ulusal hakem unvanını taşımak, 
b. FIDE tarafından kabul edilen FIDE hakemi olma koşullarını sağlıyor olmak 

 
E) Uluslararası hakem 
Uluslararası Hakem unvanını alacakların FIDE ye tekliflerinin yapılabilmesi için; 
a. FIDE hakemi unvanını taşımak, 
b. FIDE tarafından kabul edilen Uluslararası hakem olma koşullarını sağlıyor olmak 
 

http://akademi.satranc.org.tr/component/option%2Ccom_frontpage/Itemid%2C1/
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Hakemlerin uyması gereken esaslar 
Madde 18 
(1) Hakemlerin ve başhakemin yarışmalarla ilgili yapması gerekenler görev tanımları ile 

belirlenmiştir. 
(2) Satranç hakemleri ne kendilerinin ne de başka satranç hakemlerinin yönettikleri 

yarışmalar için hiçbir nedenle yazılı veya sözlü eleştiride bulunamazlar, verilmiş kararları 
tartışamazlar. Sosyal medyada başhakem veya hakemleri küçük düşürücü beyanlarda 
bulunamazlar. Ancak haklı gördükleri konularda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilir, 
Merkez Hakem Kurulunun izni ile yazılı açıklama yapabilirler. 

(3) Hakemler yarışma süresince özellikle davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek 
olurlar, olanaklar ölçüsünde sporcu, antrenör ve yöneticiler ile tartışmaya yol açacak iletişime 
giremezler. 

Hakemlerin cezalandırılması ilgili uygulanacak kurallar 
Madde 19 
(1) Raporlara dayanılarak hakemler hakkında gerekli kararları almaya Merkez Hakem 

Kurulu yetkilidir. 
Federasyon tarafından verilen görevleri yapmayan veya eksik yapan, görev yasağını 

ihlal eden, merkez, il ve ilçe hakem kurulundan izin almadan hakemlik yapan, yarışma 
düzenine aykırı hareket eden hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemeyi yapar. 
İnceleme sonunda hakem Merkez Hakem Kurulu tarafından yazılı olarak uyarabilir. Görev 
sınırlaması yapabilir. Tekrar eden durumlarda disiplin Kuruluna sevk istemi doğrultusunda 
kararı Federasyona sunar. 

Hakemlerin disiplin kuruluna sevkinde uygulanacak kurallar 
Madde 20 
Onur kırıcı suçları işleyen, başhakem kararlarına karşı gelen, merkez ve il hakem 

kurulunca verilen görevleri gerekçe göstermeden kabul etmeyen yada yapmayan, yarışmaların 
akışını bozan, oyuncuları aşağılayan ve rahatsız eden hakemler, haklarında düzenlenen 
raporlar veya diğer yollardan Federasyona gelen şikayetler üzerine doğrudan olmak üzere 
Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemeyi yapar. İlk incelemenin ardından, gerektiğinde somut 
deliler ile Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

Hakem lisanslarının iptali 
Madde 21 
(1) Hakemlerin lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir. 
a. İstifa etmek, 
b. Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek, 
c. Özürsüz olarak üç defa hakemlik görevine gelmemek, gelişim kurs veya 

seminerlerine özürsüz katılmamak, 
d. Onur kırıcı hareketlerde bulunmak, 
e. Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunmak, 
f. Gerçek dışı rapor düzenlemek ve gizlemek, taraflardan maddi yada manevi bir 

karşılık sağlamak, 
g. Disiplin Kurulunca haklarında altı ay ve daha fazla karşılaşmalardan men veya hak 
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mahrumiyeti cezası almak, 
h. Ulusal, İl ve aday Hakemlerde üç etkinlik dönemi süre ile

 lisanslarını vize ettirmemek, 
(2) Yukarıda sayılan maddelerden birine aykırılık halinde, hakemlerin lisansları, Merkez 

Hakem Kurulunun kararı, Yönetim Kurulunun onayı ile iptal edilir. İptal ile ilgili iş ve 
işlemler illere duyurulur. 

(3) Hakem Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilen ve cezası kesinleşen 
hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler 
etkinliklerde görev alamazlar. 

Hakem lisanslarının verilmesi ve vize edilmesi 
Madde 22 
(1) Hakem kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Federasyon tarafından hakem 

lisansı verilir. Hakem lisansları her etkinlik dönemi başında Merkez Hakem Kurulu tarafından 
vize edilir. Vizeleri yapılan hakem lisansları ilgililere ulaştırmak üzere il hakem kurullarına 
gönderilir. İl hakem kurulları lisansları ilgililere verir. 

(2) Federasyon, gerek gördüğü durumlarda, hakem lisansların vize yetkisini il 
Temsilcilerine verebilir. 

Hakemlerin lisanslarının vize edilmemesi 
Madde 23 
(1) Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilemez; 
a. İstifa etmek, 
b. Hakem olabilme koşullarından birini kaybetmek, 
c. Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret 

bildirmeden bir sezon görev yapmamak, 
d. Onur kırıcı davranışlarda bulunmak, 
e. Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, 
f. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmada olan olayları bir tarafın 

lehine örtbas etmek, bir sporcunun yada takımın lehine kurallara aykırı olarak çıkar 
sağlamak, 

g. Taraflardan birinden veya ikisinden maddi ve manevi çıkar sağlamak, 
h. Satranç camiası aleyhinde yazılı, görsel basın, yayın veya Internet aracılığı ile yayın 

yapmak. 
(2) Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın kendilerine 

tebliğinden itibaren yazılı olmak koşulu ile bir aydır. Sözlü olarak yapılan itirazlar 
kabul edilmez. 

Hakemlerin atanması, bulundukları ülkede görev kabul edebilmesi 
Madde 24 
(1) Yarışmalar satranç hakemlerince yönetilir. 
a. Ulusal düzeyde düzenlenecek etkinliklerin hakemlerin atamaları Merkez Hakem 

Kurulu tarafından gerçekleştirilir, 
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b. İl düzeyinde düzenlenecek etkinliklerin hakem atamaları il hakem kurulları tarafından 
gerçekleştirilir, 

c. Ülkemizde gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki etkinliklerin Türk hakemlerinin 
atamaları Merkez Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilir, 

d. Düzenleyici ülkeden isme gelen davetler ile yurtdışında görev verilecek diğer 
hakemler Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir, 

e. Özel yarışmalarda atanacak olan hakemlerin yolluk, görev ücretleri Federasyon 
tarafından denetlenir ve düzenleyici kuruluş tarafından ödenir. Bu görev ücretleri 
Federasyonun resmi yarışmalar için ödediği görev ücretinden daha az olamaz. 
Federasyon tarafından düzenlenen resmi yarışmalarda görev alacak olan hakemlerin 
ücretleri, Federasyon tarafından belirlenen ölçütlere göre ödenir, 

f. Başhakemin isteği durumunda Merkez Hakem Kurulu kararı ile yarışmada ek hakem 
görevlendirilmesi yapılabilir. 

g. Yarışmalarda görev yapacak hakem sayısı; yarışmanın türü, önemi ve katılabilecek 
sporcu sayısına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Yurtdışında bulunan hakemler, Federasyondan izin almak koşulu ile bulundukları 
ülkede hakem olarak görev yapabilirler. 

Hakemlik görevine ara verilmesi ve istifa 
Madde 25 

(1) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler Federasyona yazılı olarak 
başvururlar. Özürleri sağlık nedeni ise sağlık raporunu başvurularına eklerler. Merkez Hakem 
Kurulu özürleri kabul edilenlerin durumlarını değerlendirir. 
(2) Üç etkinlik dönemi içinde lisanslarını vize yaptırmayan hakemler pasif hakem olarak 
değerlendirilir. Pasif hakemler geçmişe dönük vizelerini yaptırdıktan sonra yeniden aktif 
hakemliğe dönebilirler. 
(3) Dört veya daha fazla etkinlik dönemi içinde gerekçe göstermeden lisanslarını vize 
yaptırmayan hakemler, hakemliğe ara vermiş olarak kabul edilir. 
Hakemliğe özürsüz ara verenlerin tekrar göreve dönmek istemeleri durumunda, 

a. Bıraktıkları seviyedeki kursa katılmaları, 
b. Hakemlik yapmak için bir engel olmadığını belirten sağlık raporu getirmeleri, 
c. Sabıka kaydının olmadığına dair belge ibraz etmeleri, 
d. Geçmişe dönük vizelerini yaptırması gerekir. 

(4) Etkinlik dönemi içerisinde hakemlikten istifa edip, istifasını geri alanlar, o etkinlik döneminde 
görev alamazlar. Aynı etkinlik dönemi içerisinde istifanın tekrarı halinde lisansları vize edilmez. 

Hakemlerin denetimi, gözlemcilerinin görev ve yetkileri 
Madde 26 

(1) Merkez, il ve ilçe hakem kurulları, hakemleri denetlemekle görevlidir. Merkez Hakem 
Kurulu üyeleri ile uluslararası hakemler (IA) bütün hakemlerin, FIDE hakemleri (FA) 
FIDE, ulusal ve daha aşağı sınıftaki hakemlerin, ulusal hakemler ulusal ve daha aşağı 
sınıftaki hakemlerin gözlemciliklerini yapabilirler. İllerde yapılan yarışmalarda ulusal ve 
üstünde bir sınıfta hakem olmaması durumunda il hakemlerinin en kıdemlisi sıra ile 
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gözlemci olarak görev yapabilir. Merkez hakem Kurulu atama yaptığı yarışmalarda 
MHK üyelerinden veya aktif FA ve İA hakemleri arasından birini gözlemci olarak 
görevlendirilir. 

(2) Gözlemcilerin görev ve yetkileri: 
a. Yarışma sırasında sporcuların kurallara uyup uymadığını izler raporlarında yer 

verirler, 
b. Yarışma organizasyonunun düzenlenmesi hakkındaki izlenimlerini ve notunu 

raporlarına eklerler, 
c. Her tur sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini 

değerlendirerek raporlarında yer verirler, 
d. Yarışma sonuçlarını hakem hakkındaki izlenimlerini ve notunu raporlarına eklerler. 
e. Yarışma sırasında, hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde 

karışamaz veya müdahale edemezler, hakemle yarışma sırasında herhangi bir 
nedenle tartışamazlar, 

f. Gözlemciler hakemden uygun zamanda maç sonuçları çizelgesi veya eşlendirme 
bilgilerini isteyerek inceleyebilirler, 

(3) Gözlemciler yarışma ile ilgili düzenledikleri (MHK_F_2_Hakem Gözlemcisi Raporu 
Formu) raporlarını il ve yöre yarışmalarında İl Temsilcisi ve Merkez Hakem Kuruluna, 
ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yarışmalarda ise sadece Merkez Hakem 
Kuruluna en geç üç gün içerisinde e-posta ile gönderirler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

 
Hakem kıyafetleri 
Madde 27 

(1) Hakem kıyafetleri yönerge ile belirlenir. Bütün hakemler yönerge hükümlerine uymak 
zorundadırlar. Satranç hakemleri sınıflarına göre FIDE veya Federasyon tarafından belirlenen 
amblemleri / sembolleri (kokart) takmak zorundadırlar. 

Hakem kursları 
Madde 28 

 
(1) İllerin istemi göz önüne alınarak, il veya yöre düzeyinde her hakemlik sınıfı için kurslar 
Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenir. Hakem kurslarına katılacak hakem ve hakem 
adaylarından katılım payı alınır. Bu payın ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından saptanır. 
(2) Merkez Hakem Kurulu tarafından illerde veya belirlenmiş merkezlerde doğrudan kurslar 
düzenlenebilir. 

Hakemlerin yer değişikliği 
Madde 29 

(1) Hakemler, bulundukları ilden başka bir ile ikametlerinin değişmesi durumunda yer 
değiştirler. Bu durumdaki hakemler, yer değişikliklerini belgeleyerek Federasyona başvururlar. 
Yer değişikliği işlemleri Federasyon tarafından yerine getirilir. İlgili illere duyurulur. 
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Denklik işlemleri 
Madde 30 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu ve Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu tarafından 
verilen hakem lisansına sahip hakemlerin, Federasyonun denklik işlemler mevzuatına göre 
uygunluğuna Merkez Hakem Kurulu karar verir. Denkliğine karar verilen hakemlere lisansları 
Federasyon tarafından düzenlenir. Denklik koşulları ve işlemleri prosedür ile belirlenir. 

Geçici Madde 1- (1) Talimatın 22. Maddesi (1).i bendi 1 Ağustos 2013 tarihinden 
itibaren yürürlük kazanır. 

Yürürlük 
Madde 31 

(1) Bu Talimat yayını tarihinde yürürlüğe girer. 
(2) Bu talimat ile 25 Aralık 2010 tarih ve 48/2 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile 

yürürlük kazanan Türkiye Satranç Federasyonu Hakem Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 
Yürütme 
Madde 32 

Bu talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür. 
 

İLGİLİ DOKÜMANLAR: 
• Başhakem Görev Tanımı 
• Hakem Görev Tanımı 
• Hakem Gözlemcisi Raporu Formu Mhk_F_2_Hakem_Gözlemcisi_Raporu_Formu 
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TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU                                                                                                                                                      
HAKEM BİLGİ FORMU 

Soyadı, Adı   
İl / İlçe   
İl Kodu   

Kategori Aday İl Ulusal FIDE IA Lisans No 

Lisans veriliş/vize tarihi             

Mesleği   
Ev Adresi   
İş Adresi   

N
Ü

FU
S 

Bİ
LG

İL
ER

İ 

Doğu Tarihi   
Doğum Yeri   
TC Vat. No   
İl   
İlçe   
Mahalle   
Cilt No   
Aile Sıra No   

Ö
ZE

L 
Bİ

LG
İL

ER
 

Sıra No   
Ev Tel   
İş Tel   
Cep Tel   
e-posta   
Eğitimi   
Yabancı Dil 
(Düzeyi)   

Medeni Durumu   
Kan Grubu   
Unvanı   
ELO Puanı ve ID 
No   

UKD Puanı ve TSF 
No   

Bilgisayar Tek. 
Yakınlığı (Kull. Ofis 
prog. Ve düzeyi) 
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