
Briç Hakem Talimatı 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  
 
Amaç  
Madde 1 - Bu talimat, Briç yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemciler ile ilgili usul ve esasları 
düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.  
 
Kapsam  
Madde 2 - Bu talimat, briç hakem ve gözlemcilerinin atanma şartlarına biçimlerine, terfi ve 
cezalandırılmalarına, hakem kurullarına, Apel Komitesine ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarına dair 
hükümleri kapsar.  
 
Dayanak  
Madde 3 - Bu talimat 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve Ek 9 uncu maddelerine göre hazırlanan Briç Federasyonu Ana 
Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar  
Madde 4 - Bu talimatta geçen,  
Genel Müdür    : Gençlik ve Spor Genel Müdürü’ nü,  
Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ nü,  
Federasyon    : Türkiye Briç Federasyonu’nu,  
Yönetim Kurulu   : Türkiye Briç Federasyonu Yönetim Kurulunu 
İl Müdürü    : Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü  
İl Müdürlüğü    : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü   
İl Temsilcisi    : Briç İl Temsilcisi'ni  
Dünya Briç Federasyonu  : Dünyada brici yöneten ve üyesi bulunduğumuz uluslararası kuruluşu,  
Avrupa Briç Ligi   : Avrupa kıtasında brici yöneten ve üyesi buluduğumuz uluslararası 
kuruluşu,  
Ceza talimatı   : Briç Federasyonu Ceza Talimatını, 
 Apel Komitesi   : Hakem kararları ile ilgili itirazları inceleyip, karara bağlayan komiteyi, ifade eder.  
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Hakem Kurulları 

 
Hakem Kurullarının Çeşitleri  
Madde 5 - Hakem Kurulları, Merkezde Merkez Hakem Kurulu, illerde il hakem kurulları, il hakem kurulu 
kurulamayan iller için bölge hakem kurullarından oluşur.  
 
Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Üyeleri  
Madde 6 - Merkez Hakem Kurulu, Federasyon Başkanı dışında en az 5 en çok 14 kişiden oluşur. Merkez 
Hakem Kurulu üyeleri bu talimatın 8inci maddesinde nitelikleri belirtilen, briç sporuna hizmet vermiş kişiler 
arasından, Federasyon Başkanı’nın teklifi üzerine Yönetim Kurulu tarafından atanır. Herhangi bir nedenle 
üye sayısı 5‘in altına düşerse aynı usullerle yeni üye atanır. Merkez Hakem Kurulu üyeleri ilk 
toplantılarında kendi aralarından oy çokluğuyla Kurul asbaşkanı ve sekreter seçerler. Merkez Hakem 
Kurulunun doğal başkanı Federasyon Başkanı’dır. Sekreter karar defterini tutmak, toplantı gündemini 
belirlemek, yazımla ilgili diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Bunların yanında Federasyon Başkanının 
vereceği diğer görevleri de yapar. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde kurula başkanlık eder.  
 
 



 
Merkez Hakem Kurulu ve Üyelerinin Görev Süresi  
Madde 7 - Merkez Hakem Kurulunun görev süresi iki yıldır. Federasyon Başkanı’nın bu görevden 
ayrılması ile Kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer. Ancak yeni kurul seçilinceye kadar eski Kurul 
göreve devam eder. Bu durumda görevden ayrılan Federasyon Başkanının Merkez Hakem Kurulunun 
doğal başkanı olma sıfatı devam etmez. Merkez Hakem Kurulu üyeliği,  

a) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,  
b) Üyenin üst üste özürsüz olarak üç toplantıya katılmaması,  
c) Federasyon Başkanı’nın görevden ayrılması,  
d) Federasyon Başkanı’nın isteği Yönetim Kurulunun onayı,  

ile sona erer. 
 
Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar.  
Madde 8 - Merkez Hakem Kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.  

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,  
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,  
c) Ceza Kurullarından 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası 

almamış olmak,  
d) En az üç yıl lisanslı briç oynamış olmak,  
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir 

fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,  
 
Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı  
Madde 9 - Federasyon Başkanı veya Kurul Asbaşkanı Merkez Hakem Kurulunu her zaman toplantıya 
çağırabilir. Merkez Hakem Kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile ayda en az bir kez toplanır. Federasyon 
Başkanı gerek duyarsa Merkez Hakem Kurulu toplantısına başkanlık eder. Federasyon Başkanının 
bulunmadığı durumlarda Kurul Asbaşkanı bu görevi yapar. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik 
durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya 
katılanlarca imzalanır. Merkez Hakem Kurulu üyeleri kendilerini ilgilendiren konularda kararlara 
katılamazlar.  
 
Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri  
Madde 10 - Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.  

a) Dünya Briç Federasyonu’nun hakemlik kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumlarının, konu 
ile ilgili yayınlarının en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,  

b) İllerden gelen kurs tekliflerini incelemek ve uygun yerlerde kurs açmak,  
c) Dünya Briç Federasyonu, Avrupa Briç Ligi ve yabancı ülke federasyonlarının düzenleyeceği 

seminerlere katılacak olan hakemlerle, eğitici ve öğreticileri eğitim ve organizasyon birimi ile 
işbirliği yaparak tespit ve teklif etmek,  

d) Uluslararası gözlemci ve hakem seminerleri düzenlemek,  
e) Adaylık dönemlerinde başarılı olan hakemlerin terfilerini yaparak lisanslarını vermek,  
f) Hakem terfi sınavlarını yapmak,  
g) Uluslararası hakem sınavları açmak,  
h) Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve sonuçlandırmak,  
i) Turnuvalarda görevlendirilen hakemleri gözlemci aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara göre 

hakemi değerlendirmek,  
j) Hakemleri görevli oldukları yarışmalarda değerlendirmek hata ve aksamalarla ilgili gerekli 

uyarılarda bulunmak ve çözüm yoluna gitmek,  
k)   Ceza Talimatına göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında gerekli 

soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere öneride bulunmak,  
l) Federasyonca organize edilen yarışmalara hakem ve gözlemci görevlendirmek,  
m) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak,  
n) İl hakem kurullarına yapılan itirazlar üzerine verilen kararlara karşı yapılan itirazları kesin olarak 

karara bağlamak,  
o) Resmi turnuvalarda Apel komitelerinin kararlarına yapılan itirazları inceleyerek, kesin olarak 

karara bağlamak, 



p) Gerekli gördüğü yarışmalara Merkez Hakem Kurulu üyelerinden oluşan Apel komitesi tayin etmek,  
q) Ulusal hakemlerden başarılı olanların uluslararası hakem kurslarına katılmasını sağlamak, 

uluslararası hakem listesini düzenleyerek zamanında Dünya Briç Federasyonu ve Avrupa Briç 
Ligi’ ne bildirmek,  

r) Hakemler hakkında yapılan şikayetleri incelemek, gerekli idari tedbirleri almak, gerektiğinde 
Federasyon Disiplin Kuruluna göndermek.  

 
İl Hakem Kurulları  
Madde 11 - İl Hakem Kurulu il temsilcisi dışında en az 3 kişiden oluşur. Kurul Başkanı il temsilcisidir. İl 
hakem kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan yardımcısı  seçerler. İl hakem kurulları her yıl Ağustos 
ayında, il temsilcisi tarafından belirlenen adayların Federasyonca tasdiki ile atanır. İl hakem kurulu 
olmayan illerde bu görevi il temsilcisi yürütür.  
 
İl Hakem Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar  
Madde 12 - İl hakem kurulu üyelerinde ;  

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,  
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir 

fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,  
c) Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmak. 

 
İl Hakem Kurulunun Görev Süresi  
Madde 13 - İl hakem kurullarının görev süresi, her yıl eylül ayında başlamak üzere bir yıldır.  
 
İl Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  
Madde 14 - İl hakem kurulu üyeliği;  

a) Görev süresinin bitmesi,  
b) Üyenin istifası,  
c) Üyenin il hakem kurul üyesi olma şartlarını kaybetmesi,  
d) Özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması, hallerinde sona erer.  

 
İl Hakem Kurullarının Toplantısı ve Kararların Alınışı 
Madde 15 - İl temsilcisi veya başkan yardımcısı gerekli gördüğü hallerde kurulu toplantıya çağırır. İl 
temsilcisi olmadığı hallerde, kurul başkan yardımcısı kurula başkanlık eder. İl Hakem Kurulu ayda en az 
bir kere çoğunlukla toplanır. İl Hakem Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar katılanların oy 
çokluğu ile alınır. Oylar eşit ise başkanın oy kullandığı karar kabul edilmiş sayılır. Kararlar karar defterine 
yazılır ve katılanlarca imzalanır.  
 
İl Hakem Kurullarının Görev ve Yetkileri  
Madde 16 - İl hakem kurulları Merkez Hakem Kuruluna bağlı olarak göre şu görevleri yaparlar:  

a) İlinde hakem kursu açılması için Merkez Hakem Kurulu’na teklifte bulunmak,  
b) Vize işlemlerini yapmak,  
c) İl hakemliğine veya bölge hakemliğe veya ulusal hakemliğe terfi edecekleri Merkez Hakem 

Kurulu’na bildirmek,  
d) Hakemlerin dosyalarını tutmak, 
e) Terfi işlemlerini teklif etmek,  
f) Hakemleri gözlemciler eli ile denetlemek,  
g) Hakem seminerleri düzenlemek, 
h) İl ve İlçelerde düzenlenecek özel ve resmi yarışmalara hakem görevlendirmek,  
i) İl ve İlçelerde düzenlenecek özel ve resmi yarışmalara gözlemci görevlendirmek, 
j) Gerek duyduğu yarışmalara Apel komitesi görevlendirmek,  
k) Merkez Hakem kurulunca verilecek hakemlerle ilgili diğer görevleri yapmak.  

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hakemler 

 
Hakem Olabilme Şartları  
Madde 17 - Hakem adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.  

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,  
b) 18 yaşından küçük olmamak,  
c) Sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli olmak,  
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden 

dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak, 
e) Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası 

almamış olmak,  
f) Hakemlik kursunu başarı ile bitirmek.  

 
Hakemlik Lisansı ve Vize Zorunluluğu  
Madde 18 – Hakem lisansları her yıl eylül ayında vize edilir. Vize işlemleri Federasyonca yapılır.  
 
Hakem Lisanslarının Vize Edilemeyeceği Haller  
Madde 19 - Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilemez:  

a) Hakemlikten istifa etmek,  
b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 
c) Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden bir yıl görev 

yapmamak,  
d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olmak,  
e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek,  
f) Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı raporlar düzenlemek, yarışmalarda olan olayları bir tarafın lehine 

gizlemek,kurallara aykırı olarak bir oyuncunun ya da takımın lehine karar vererek çıkar sağlamak,  
g) Briç camiası aleyhinde beyanatta bulunmak.  

 
Vize edilmeyen Lisanslara İtiraz Süresi  
Madde 20 - Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi, kararın kendilerine tebliğinden 
itibaren bir aydır. İtirazlar Merkez Hakem Kurulu’na yapılır. Sözlü olarak yapılan itirazlar kabul edilmez. 
 
Hakem Kıyafetleri  
Madde 21 - Hakem kıyafetleri Merkez Hakem Kurulu’nca belirlenir ve açıklanır. Bütün hakemler kıyafet 
talimatlarına uymak zorundadırlar. Briç hakemleri sınıflarına göre Merkez Hakem Kurulu tarafından 
belirlenen amblemleri veya sembolleri takmak zorundadırlar.  
 
Hakem Tazminatları  
Madde 22 – Hakem tazminatları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
 
Cezalar  
Madde 23 - Hakemler gerek görüldüğünde ceza kurullarına sevk edilir. Ceza kurullarınca 6 aydan fazla 
ceza verilen hakemlerin hakemlikleri sona erer.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Hakemlik Kategorileri 

 
Hakemlik Kategorileri  
Madde 24 - Briç hakem kategorileri şunlardır:  

a) B Sınıf Hakem, 
b) A Sınıf Hakem, 
c) Ulusal hakem, 
d) Uluslararası hakem.  

 
B Sınıf  Hakemler 

Madde 25 - Hakem olma şartlarını taşıyan adaylar Merkez Hakem Kurulu’nca açılan kurslara katılırlar. 
Kursta başarılı olanlar B sınıf hakem olurlar.  

 
A Sınıf Hakemler  
Madde 26 – En az iki ulusal turnuvada görev alarak başarılı olan hakemler Merkez Hakem Komitesince A 
Sınıf hakemliğe terfi ettirilerler. Ayrıca B Sınıf  hakemlikte iki yılını doldurmuş olanlar Merkez Hakem 
Komitesince açılacak A sınıf Hakem sınavlarına katılıp başarılı oldukları takdirde A sınıf hakemliğe 
yükselirler. A sınıfına terfi eden hakemlerden aşağıdaki belgeler istenir: 

a) Varsa başarılı oldukları şampiyonalara ait gözlemci raporlar,  
b) Sağlık raporu,  
c) Hakem bilgi dosyası.  
d) 2 adet vesikalık fotoğraf     

 
Ulusal Hakemler  
Madde 27 – En az beş ulusal turnuvada görev yaparak üstün başarısı tespit edilen hakemlerle,Dünya Briç 
Federasyonu veya Avrupa Briç Federasyonu tarafından, büyükler kategorisinde  Avrupa Briç 
Şampiyonası, Dünya Briç Şampiyonası veya Briç Olimpiyatlarında görevlendirilen hakemler, veya  A sınıf 
hakemlikte iki yılı dolduran hakemler arasından açılacak sınavda başarılı olanlar ulusal hakemliğe terfi 
ettirilirler.  
 
Uluslararası Hakemler  
Madde 28 – Dünya Briç Federasyonu ve Avrupa Briç Federasyonu tarafından resen uluslararası 
hakemliğe  tayin edilenler dışında,        Avrupa Briç Federasyonunca açılan hakem sınavlarında  başarılı 
olanlar da uluslararası hakemliğe terfi ederler.  
 
Hakemlerin Yarışma Öncesi Görevleri  
Madde 29 - Hakemlerin yarışma öncesinde dikkat edecekleri hususlar şunlardır: 

a) Oyun salonunu gözden geçirir. Aydınlatma, ısınma, havalandırma, büfe tuvaletler, dinlenme, 
oyunların izlenebileceği yer ve varsa gösterim yapılacak yerlerin durumlarını inceler, oyunların 
oynanacağı yeri belirler, oyunların oynanacağı yerin yeterince geniş, iyi aydınlatılmış ve 
havalandırılmış olmasına dikkat eder. Oyuncular ile seyircilerin oturacağı şekli düzenler.  

b) Yarışmalardan önce, yarışma için gerekli olan masa ve sandalye ile oyun takımları oyunların 
yazılacağı skor kağıtlarının hazır olmasını sağlar.  

c) Başhakem yarışmadan önce yarışma kurallarının hazırlanmasına katılır. Yarışmayla ilgili özel 
kuralları inceler ve tüzükte yer alıp almadığını kontrol eder. 

d) Yarışmaya katılacak oyuncular, yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle hakem 
yarışma öncesinde yarışma kurallarını oyunculara okur. 

e) Yarışmayı düzenleyen kuruluşun temsilcisi varsa turnuva yöneticisi ile kuraların çekilmesini bizzat 
yönetir, kura çekiminin Dünya Briç Federasyonu ve Avrupa Briç Ligi briç kurallarına uygun 
olmasını sağlar. 

f) Oyunculara kura tur gün ve saatlerini duyurur ve oyuncuların rahatça görebileceği şekilde turnuva 
salonuna asar. 

g) Yarışma özel kurallarını oyunculara okur ve turnuva salonunun görülebilecek bir yerinde   
 



Hakemin Yarışma Sırasındaki Görevleri  
Madde 30 - Hakemin yarışma sırasındaki görevleri şunlardır :  

a) Maç, seans ve yazışma sonuçlarını düzenli olarak kayıtlara geçer.  
b) Maç ve tur sürelerini Dünya Briç Federasyonu, Avrupa Briç Ligi ve Türkiye Briç Federasyonu 

kurallarına uygun olarak belirler ve denetler.  
c) Yarışma düzenini gözetir, oyun salonunda düzeni, oyuncuların rahat ve sessiz bir ortamda 

oynamasını sağlar, anlaşmazlıkları çözümler, tartışmaları önler, oyuncuların disiplinsiz 
davranışlarını cezalandırır.  

d) Konvansiyon kartlarının doğru olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol eder.  
e) Oyuncuların davranışlarını, karşılıklı ilişkilerini dürüst ve spor anlayışına uygun bir şekilde 

yarışmalarını denetler.  
f) Yardımcı hakemlerin kurallara uymalarını sağlar,  
g) Yarışma sonuçlarının düzenli olarak yarışma tablosuna işlenmesini,sağlar.  
h) Yarışmada görevli olan hakemler yarışma süresince Başhakemin kararlarına uyar, verdiği 

görevleri yapar,  
i) Yarışmalarda ortaya çıkan anlaşmazlıkları Dünya Briç Federasyonu ve Avrupa Briç Ligi kuralları 

ile TBF’nin varsa özel kurallarını uygulayarak çözümler ve karara bağlar.  
j) Dörtlü maç türü yarışmalarda takım kadro ve dizilişlerini (line up) tespit edip kayıtlarını tutar.  
 

Hakemlerin Yarışma Sonrasındaki Görevleri  
Madde 31 - Hakemlerin yarışma sonrası görevleri şunlardır:  

a) Yarışmanın bitiminden sonra sonuçlarını açıklar. Turnuva özel kurallarını program ve çizelgelerini, 
tur sonuçlarını, yazılmış oyunları düzenleyicilere teslim eder.  

b) Hakem kararlarına yapılan itirazları içeren yazılı dilekçeleri, ceza kararlarını, yarışma sonuçlarının 
bir örneğini Ulusal Kuvvet Derecesi talimatında istenen şekilde düzenleyerek ilgili hakem kuruluna 
iletir.  

c) Belgelere yarışma ile ilgili raporunu da ekler. Raporunda, genel izlenimlerini, düzenleme 
sorunlarını, turnuvayı terk eden oyuncuların adlarını ve terk nedenlerini, gerekli görürse 
oyuncularla ilgili teknik bilgileri belirtir.  

d) Başhakem hazırladığı belge ve raporu, yarışmanın bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde 
Federasyon'a iletir.  

 
Hakemlerin Yapamayacakları İşler  
Madde 32 - Briç hakemleri kendilerinin veya başka briç hakemlerinin idare ettikleri maçlar ve yarışmalar 
için hiçbir surette yazılı veya sözlü eleştiride bulunamazlar. Yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. 
Organizasyonlarda oyuncu, antrenör ve idarecilerle çıkar ilişkisine giremezler. 

 
Hakemlerin Sigortalanması  
Madde 33 - Hakemlerin sigortalanması Yönetim Kurulunun tespit edeceği esaslara göre yapılır.  

 
Yurt Dışında Görevlendirme  
Madde 34 - Yurt dışına gidecek hakemler, düzenleyici ülkenin isme olmayan daveti durumunda, Merkez 
Hakem Kurulu’nun görüşü ile Federasyonca belirlenir.  

 
Yarışmalarda Hakem Sayısı ve Görevlendirme Usulü  
Madde 35 - Yarışmalar bir başhakem, iki hakem, otuz masadan fazla olan her yirmi masa için bir   
hakemce yönetilir. Federasyon tarafından organize edilen yarışmaların hakemleri Merkez Hakem 
Kurulunca, illerde yapılan yarışmaların hakemleri il hakem kurullarınca atanır.  

 
Yurt Dışındaki Hakemler  
Madde 36 - Yurt dışındaki hakemler ilgili Federasyondan izin almak şartıyla bulundukları ülkede görev 
yapabilirler.  
Hakemliğe Ara Verme  
Madde 37 - Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, bir dilekçe ile İl hakem 
kuruluna başvurur. İl hakem kurulu hakemin dilekçesini görüşerek karara bağlar .Göreve ara veren 
hakemin dosyasına gerekli bilgi işlenir. 



Hakemlikten İstifa Hali  
Madde 38 - Hakemlikten istifa eden hakemlerin hakemlikleri düşer. Hakemlikten istifa edip, istifasını geri 
alanlar, özürleri geçerli sayılsa dahi o sezon yarışma yönetemezler. İstifanın tekrarı halinde lisansları vize 
edilmez.  
 
Hakemlerin Denetlenmesi  
Madde 39 - Hakem kurulları hakemleri gözlemciler eli ile denetlerler. Gözlemciler yazılı raporlarıyla 
hakemler hakkındaki değerlendirme raporlarını yarışmanın bitiminden itibaren en geç iki gün içerisinde 
kendilerine görev veren kurula göndermek zorundadırlar.  
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Gözlemciler 

 
Gözlemciler  
Madde 40 - En az iki yıl hakemlik yapmış bulunan veya en az iki yıllık lisanslı briç oyuncusu olanlar 
arasından gözlemci olarak görevlendirilenler, yarışmalarda görev alan hakemleri bu talimat hükümlerine 
göre oyun kuralları açısından denetler ve ilgili kurula rapor verirler. 
 
Gözlemcileri Görev ve Yetkileri  
Madde 41 - Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.  

a) Gözlemciler, yarışma sırasında, hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde 
karışamaz veya müdahale edemezler.  

b) Gözlemciler, hakemle yarışma sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar.  
c) Gözlemciler, hakemden uygun zamanda yarışma sonuç cetvelini isteyerek inceleyebilirler.  
d) Gözlemciler her tur sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini 

değerlendirirler.  
e) Gözlemciler yarışma sırasında oyuncuların kurallara uyup uymadığını izlerler.  
f) Gözlemciler yarışma organizasyonu hakkında görüşlerini düzenleyecekleri raporla belirtirler.  
g) Gözlemciler, görevleri ile ilgili raporlarını en geç iki gün içinde kendilerini görevlendiren kurula 

iletirler.  
 

ALTINCI BÖLÜM 
Apel Komitesi 

 
Apel Komitesi’nin Oluşumu  
Madde 42 - Apel Komitesi, hakemlerin verdikleri kararlara yapılacak itirazları inceleyip kesin karara 
bağlayan ve tecrübeli briç oyuncuları, briç hakemleri veya faal olmayan hakemlerden oluşan komitedir. 
 
Görev, Yetki ve Sorumlulukları  
Madde 43 - Apel Komitesi gerek duyulan yarışmalar için görevlendirilir. Apel Komitesi yapılan itirazları 
tertip komitesince belirlenen zaman içerisinde sonuçlandırır. Apel Komitesi hakemlerin görev alanlarına 
müdahale edemez.  
 
Apel Komitesi’nin Görevlendirilmesi  
Madde 44 - Merkez hakem Kurulu, Federasyon’ca organize edilen yarışmalara, il hakem kurulları, illerde 
düzenlenecek il birinciliklerine en az 3 en fazla 7 kişiden oluşacak apel komitesi görevlendirebilir. 
Federasyonca organize edilen turnuvalarda Merkez Hakem Kurulu kendi içinden  apel komitesi 
oluşturabilir.  
 
 
 

 
 
 



YEDİNCİ BÖLÜM 
Son Hükümler 

 
Yürürlük  
Madde 45 - Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
 
Yürütme  
Madde 46 - Bu talimatı Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütür. 

 


