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TÜRKİYE BRİÇ FEDERASYONU 
BRİÇ HAKEM TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

 
Amaç 
Madde 1 – (1) Bu Talimatın amacı, briç etkinliklerinde görev alan hakemler, 
gözlemciler, hakem kurulları ve apel komiteleri ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 – (1) Bu Talimat, briç hakemi olma şartları, hakem sınıflaması, hakem 
kurulları, gözlemcilerin görev ve yetkileri ile apel komitelerinin görev, yetki ve 
sorumluluklarına dair hükümleri kapsar. 

Dayanak 
Madde 3 – (1) Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un Ek 9 uncu maddesi ile 
19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 
03/04/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren 
Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsü' ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4 – (1) Bu Talimatta geçen: 
Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü, 

Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, 

Federasyon: Türkiye Briç Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu: Türkiye Briç Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü, 

İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Temsilcisi: Briç İl Temsilcisini, 

Dünya Briç Federasyonu (WBF): Dünyada brici yöneten ve üyesi bulunduğumuz 
uluslararası kuruluşu, 

Avrupa Briç Ligi (EBL): Avrupa kıtasında brici yöneten ve üyesi bulunduğumuz 
uluslararası kuruluşu, 

Apel Komitesi: Hakem kararları ile ilgili itirazları inceleyip karara bağlayan komiteyi 
ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
Esas Hükümler 

                            
Merkez hakem kurulu 
Madde 5 – (1) Merkez hakem kurulu, merkezde kurulan ve Federasyonun bu 
Talimatta yer alan konularla ilgili en üst organıdır. 

Merkez hakem kurulunun kuruluşu ve üyeleri 
Madde 6 – (1) Merkez hakem kurulu, Federasyon başkanı dışında en az 5 en çok 14 
kişiden oluşur. Federasyon başkanı, kurulun doğal başkanıdır ve gerekli gördüğü 
durumlarda kurul toplantılarının gündemini belirleyerek kurulu yönetir. 

(2) Merkez hakem kurulu üyeleri, bu Talimatın 8 inci maddesinde nitelikleri belirtilen, 
briç sporuna hizmet etmiş kişiler arasından, Federasyon başkanının teklifi üzerine 
yönetim kurulu tarafından atanır. Herhangi bir nedenle üye sayısı 5‘ in altına düşerse 
aynı usullerle yeni üye atanır. 

(3) Merkez hakem kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından oy çokluğuyla 
kurul asbaşkanı ve sekreterini seçerler. Kurul asbaşkanı, Federasyon başkanının 
katılmadığı toplantılara başkanlık ederek bu Talimatta tanımlanan görevlerin yerine 
getirilmesini sağlar. Kurul sekreteri karar defterini tutarak alınan kararların ilgili 
taraflara iletilmesini sağlar. 

Merkez hakem kurulu ve üyelerinin görev süresi 
Madde 7 – (1) Merkez hakem kurulunun görev süresi seçimli genel kurula kadardır. 
Herhangi bir nedenle Federasyon başkanının görevinden ayrılması ile kurulun görevi 
sona erer. Ancak yeni kurul seçilinceye kadar eski kurul görevine devam eder. Bu 
durumda kurula yeni başkan belirleninceye kadar, eğer kurul asbaşkanı aynı 
zamanda yönetim kurulu üyesi ise asbaşkan, değil ise yönetim kurulunun tespit 
edeceği bir üye başkanlık eder. Yönetim kurulunun tamamının herhangi bir nedenle 
görevden ayrılması halinde kurul asbaşkanı yeni yönetim belirlenene kadar kurula 
başkanlık eder. 

(2) Merkez hakem kurulu üyeliği aşağıda belirtilen durumlarda sona erer: 

a) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi, 

b) Üyenin üst üste mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmaması, 

c) Federasyon başkanının görevden ayrılması, 

d) Federasyon başkanının isteği yönetim kurulunun onayı. 

Merkez hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar 
Madde 8 – (1) Merkez hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

c) En az üç yıl lisanslı briç oynamış olmak, 
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d) Tahkim kurulundan, Genel Müdürlük ve/veya Federasyon disiplin ve/veya ceza 
kurullarından son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya 
bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası 
almamış olmak, 

e) 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 gibi yüz kızartıcı veya 
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve 
ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü 
bulunmamak, 

Merkez hakem kurulunun toplantıları ve kararların alınışı 
Madde 9 – (1) Merkez hakem kurulu, üyelerinin salt çoğunluğu ile yılda en az 4 kez 
toplanır. Bu toplantılarda sezonda görev alacak hakemler, hakem sınıflamaları, eğitim 
ve seminer gibi konular planlanır. 

(2) Olağan toplantılar dışında Federasyon başkanı veya kurul asbaşkanı gerektiğinde 
Merkez hakem kurulunu toplantıya çağırabilir. Federasyon Başkanı, kurulun doğal 
başkanıdır ve gerekli gördüğü durumlarda kurul toplantılarının gündemini belirleyerek 
kurulu yönetir. Federasyon başkanının bulunmadığı durumlarda kurul asbaşkanı bu 
görevi yürütür. 

(3) Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda kurulun o 
toplantısındaki başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Karar defterine el 
yazısı ile işlenen kararlar toplantıya katılan kurul üyeleri tarafından imzalanır. 

(4) Merkez hakem kurulu üyeleri, doğrudan kendilerini ilgilendiren konulardaki 
toplantılara ve alınan kararlara katılamazlar. 

Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri 
Madde 10 – (1) Merkez hakem kurulunun, Federasyon yönetim kurulu ile işbirliği 
içinde olacağı görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Dünya Briç Federasyonu, Avrupa Briç Ligi ve Federasyonun üyesi olduğu diğer 
uluslararası kuruluşların turnuva direktörlüğü, hakemlik ve apel komiteleri ile ilgili 
uygulama ve kurallarını, bu konularda kullanılacak her türlü yazılı ve görsel materyali 
ve kaynakları takip ederek Federasyon yönetim kurulunu ve ilgili tüm tarafları 
bilgilendirmek, izlenecek yol hakkında görüş bildirmek ve/veya gerekli kararları 
almak, 
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b) Uluslararası hakem ve gözlemcilik seminerleri düzenlemek, uygun durumlarda bu 
alanlarla ilgili akredite sınavlar yapmak, 

c) Hakemlerin uluslararası faaliyetlere katılımları ile ilgili koordinasyonu sağlamak, 
gerekli yazışmaları yapmak, uluslararası hakem veya uluslararası turnuva direktörü 
statüsündeki hakemler hakkındaki gelişmeleri takip etmek, 

d) Hakem sınıflamalarını, sınıflamalar arasındaki geçiş, yükselme, görevlendirme, 
performans değerlendirme, eğitim, sınav, usul ve yöntemlerini belirlemek, bu 
faaliyetleri gerçekleştirmek ve sonuçlarını izleyerek değerlendirmek, 

e) Eğitim ve sınıflama yükselmeleri ile ilgili kurs, seminer, sınav ve performans 
değerlendirme sonuçlarına uygun olarak yükselme ve lisans işlemlerini yürütmek, 

f) Hakemleri görevlendirmek veya görevden almak, 

g) Gözlemcileri belirlemek ve hakemleri denetlemek, 

h) Hakemlerinin yazılı ve sözlü taleplerini değerlendirerek, karara bağlamak, 

i) Görev alanına giren görevlendirme, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin yazılı 
olarak yapılmasını sağlamak ve değerlendirmeleri düzenli olarak her sezon sonunda 
Federasyon yönetim kuruluna bildirmek, 

j) Ulusal yarışmalarda verilen apel komitesi kararlarını ve diğer yarışmalarda itiraz 
edilen ve kesinleşen kararları kayıt altına almak, 

k) Disiplin Talimatına göre suç sayılan eylem ve davranışlar yönünden hakemler 
hakkındaki şikayetleri incelemek, gerektiğinde ilgili talimatlarda belirtilen yöntemleri 
takip ederek soruşturma yapmak ve değerlendirmelerini Federasyon yönetim 
kuruluna bildirmek, 

l) Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve bilgi formlarını hazırlamak, 

m) İl ve bölge yarışmalarında oluşturulan apel komitelerinin kararlarına yapılan 
itirazları inceleyerek kesin olarak karara bağlamak, 

n) Gerekli gördüğü yarışmalara merkez hakem kurulu üyelerinden oluşan apel 
komitesi tayin etmek, 

o) İl ve bölge temsilcilerinden gelen talepleri değerlendirerek uygun faaliyetleri 
planlamak ve gerçekleştirmek, 

p) Federasyonun diğer kurulları ile işbirliği yaparak planlanan faaliyetleri 
gerçekleştirmek, 

q) Yarışmalarda uygulanacak olan briç kuralları, kısıtlanan sistem veya anlaşmalar ve 
apel komitelerinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili çalışmalar yapmak. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Hakemler 

 
Hakem olabilme şartları 
Madde 11 – (1) Hakem adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: 

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

b) 18 yaşını doldurmuş olmak, 

c) Sağlık durumu hakemlik yapmaya elverişli olmak, 

d) 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 gibi yüz kızartıcı veya 
cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve 
ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek 
veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, 
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, 
kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü 
bulunmamak, 

e) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ve/veya Federasyon disiplin ve/veya ceza 
kurullarından son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan daha fazla veya 
bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla men veya hak mahrumiyeti cezası 
almamış olmak, 

f) Hakemlik kursunu ve ilgili sınavları başarı ile bitirmek. 

Hakemlik lisansı ve vize zorunluluğu 
Madde 12 – (1) Hakem lisanslarının vize işlemleri Federasyon tarafından ve her yıl 
briç sezonun başladığı ay içinde yapılır. 

(2).Hakemlerin Federasyon tarafından düzenlenmiş lisansları olması ve briç 
etkinliklerinde görev alabilmesi için lisanslarının vizeli olması gerekir. 

Hakemlik Lisanslarının vize edilemeyeceği haller 
Madde 13 – (1) 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 sezonda iki kez görev yapmamak, 

d) Haysiyet ve onur kırıcı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiş olmak, 
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e) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı hareket etmek, gerçeğe aykırı ve bir yarışmacı 
tarafın lehine olarak karar vermek, gerçekleri gizlemek, benzer durumlardan çıkar 
sağlamak, 

f) Briç camiası, Federasyon ve kurulları, sporcular ve yarışmalar hakkında, yazılı, 
sözlü veya sosyal medya aracılığı ile hakemlik görevine yakışmayan açıklamalarda 
bulunmak, 

h) Federasyon veya merkez hakem kurulu tarafından katılımı zorunlu olan kurs, 
seminer, toplantı ve sınav gibi faaliyetlere mazeretsiz olarak katılmamak. 

Vize edilmeyen lisanslara itiraz 
Madde 14 – (1) Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi, kararın 
ilgilisine yazılı olarak tebliğinden itibaren bir aydır. İtirazlar, merkez hakem kuruluna 
yazılı olarak yapılır. Sözlü olarak yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz. 

Hakem kıyafetleri 
Madde 15 – (1) Hakem kıyafetleri merkez hakem kurulunca belirlenir ve yönetim 
kurulunun onayına sunulur. 

(2) Bütün hakemler kıyafet talimatlarına uymak zorundadırlar. Briç hakemleri 
sınıflarına göre merkez hakem kurulu tarafından belirlenen amblemleri veya 
sembolleri takmak zorundadırlar. 

Hakem harcırah ve ücretleri 
Madde 16 – (1) Hakem harcırah ve ücretleri yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Disiplin talimatına uyma zorunluluğu 
Madde 17 – (1) Hakemler, Disiplin Talimatı’ nda belirtilen ve kendileri ile ilgili 
maddelere uymak zorundadırlar. Talimata aykırı davranıldığı durumlarda Federasyon 
yönetim kurulu tarafından disiplin kuruluna sevk edilirler. Bu şekilde sevk edilen 
hakemlerin, disiplin kurulu süreci sona erinceye kadar görevlerine devam edip 
etmeyeceklerine disiplin kurulu karar verir. 

Hakem sınıflaması 
Madde 18 – (1) Briç hakem sınıflaması şöyledir: 

a) İl/Bölge hakemi 

b) B sınıfı hakem 

c) A sınıfı hakem 

d) Ulusal B sınıfı hakem 

e) Ulusal A sınıfı hakem 

f) Uluslararası hakem 
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İl/Bölge hakemi 
Madde 19 – (1) Hakem olma şartlarını taşıyan adaylar merkez hakem kurulu 
tarafından açılan kurslara katılırlar. Kurs ve ilgili sınavlarda başarılı olanlar İl/Bölge 
hakemi olurlar. Bu sınıflamadaki hakemler kulüp, il ve bölge düzeyindeki turnuvalarda 
görevlendirilirler. 

B sınıfı hakem 
Madde 20 – (1) Kulüp, il veya bölge düzeyinde en az 2 yıl veya 20 turnuvada 
başarıyla görev yapan İl/Bölge hakemleri, merkez hakem kurulunun belirleyeceği 
sınav ve/veya seminer aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonraki ilk sezon için B 
sınıfı hakemliğe yükselirler. 

A sınıfı hakem 
Madde 21 – (1) Bölgesel düzeyde en az 3 turnuva ve ulusal düzeyde en az 5 
turnuvayı başarıyla yöneten ve bir alt sınıfta en az 2 yıl bekleyen hakemler, merkez 
hakem kurulunun belirleyeceği sınav ve/veya seminer aşamalarını başarıyla 
tamamladıktan sonraki ilk sezon için A sınıfı hakemliğe yükselirler. 

Ulusal B sınıfı hakem 
Madde 22 – (1) En az 5 ulusal turnuvayı başarıyla yöneten ve bir alt sınıfta en az 2 
yıl bekleyen hakemler merkez hakem kurulunun belirleyeceği sınav ve/veya seminer 
aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonraki ilk sezon için ulusal B sınıfı hakemliğe 
yükselirler. 

Ulusal A sınıfı hakem 
Madde 23 – (1) En az 10 ulusal turnuvayı başarıyla yöneten ve bir alt sınıfta en az 2 
yıl bekleyen hakemler merkez hakem kurulunun belirleyeceği sınav ve/veya seminer 
aşamalarını başarıyla tamamladıktan sonraki ilk sezon için ulusal A sınıfı hakemliğe 
yükselirler. 

Uluslararası hakem 
Madde 24 – (1) Dünya Briç Federasyonu ve Avrupa Briç Ligi tarafından resen 
uluslararası hakemliğe atananlar ile Avrupa Briç Ligince açılan hakem sınavlarında 
başarılı olanlar merkez hakem kurulunun onayından sonra uluslararası hakemliğe 
yükselirler. 

Diğer düzenlemeler 
Madde 25 – (1) Federasyon yönetim kurulu ve merkez hakem kurulu, sınıflar arası 
yükselmeye esas olacak sınav, kurs, seminer, mülakat faaliyetleri planlar ve her 
sezon için duyurur. 

(2) Federasyon turnuvalarında görev alacak hakemler, merkez hakem kurulu 
tarafından geçerli hakem vizesi olan hakemler arasından belirlenir ve Federasyon 
yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilirler. 
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(3) Merkez hakem kurulunun önerisi ve Federasyon yönetim kurulunun onayı ile her 
sezon için ulusal A sınıfı hakemler veya uluslararası hakemler arasından ulusal 
turnuvaları yönetecek ulusal başhakemler belirlenir. Ulusal başhakemlik bir hakem 
sınıflaması olmayıp görevlendirmeye esas bir atamadır. Bölgesel turnuvaların ulusal 
başhakem tarafından yönetilme zorunluluğu yoktur. 

(4) Merkez hakem kurulu, ulusal turnuvaların büyüklüğüne göre belirleyeceği sayıda 
başhakem yardımcısı atayabilir. Başhakem yardımcılığı bir hakem sınıflaması 
olmayıp görevlendirmeye esas ve sadece ilan edildiği turnuvaya ait bir atamadır. 

Hakemlerin yarışma öncesi görevleri 
Madde 26 – (1) Hakemlerin yarışma öncesinde dikkat edecekleri ve Turnuva 
başhakeminin tam yetkili ve sorumlu olduğu hususlar şunlardır: 

a) Turnuva salonunu gözden geçirir. Aydınlatma, ısınma, havalandırma, büfe, 
tuvaletler, dinlenme alanları, turnuvanın izlenebileceği yer ve varsa gösterim 
yapılacak yerlerin durumlarını inceler ve turnuvanın oynanacağı yeri belirler. Turnuva 
salonunun yeterince geniş, iyi aydınlatılmış ve havalandırılmış olmasına dikkat eder. 
Oyuncular ile seyircilerin oturma düzenini belirler. 

b) Yarışmalardan önce, yarışma için gerekli olan masa, sandalye, perde oyun 
kartları, skor kağıtları, skor makinaları ve gerekli diğer tüm malzeme ve aksesuarların 
hazır olmasını sağlar. 

c) Başhakem, yarışmadan önce yarışma kurallarının hazırlanmasına katılır. 
Yarışmayla ilgili özel kuralları inceler ve Federasyonun ilgili talimatları ve 
uygulamalarına uygun olmasını gözetir. 

d) Yarışmaya katılacak oyuncular, yarışma kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Bu 
nedenle hakem yarışma öncesinde yarışma kurallarını oyunculara ilan edilerek 
duyurulmasını sağlar. 

e) Yarışmayı düzenleyen kuruluşun temsilcisi varsa turnuva yöneticisi ile kuraların 
çekilmesini bizzat yönetir. Kura çekiminin Dünya Briç Federasyonu ve Avrupa Briç 
Ligi ve Federasyonun uygulamalarına uygun olarak yapılmasını sağlar. 

f) Oyunculara kura çekimi, tur, eleme, final seansları gibi detayları içeren turnuva 
bilgilerini, yarışma koşullarını ve varsa turnuvanın özel kurallarını duyurur ve 
oyuncuların rahatça görebileceği şekilde turnuva salonunda ilan eder. 

Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri 
Madde 27 – (1) 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 
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disiplinsiz davranışlarını cezalandırır, gerekirse usulsüzlükler ve Disiplin Talimatı' na 
aykırı durumları tutanakla tespit eder ve yönetim kuruluna iletir. 

d) Konvansiyon kartlarının doğru ve yeterli olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol 
eder. 

e) Takım maçlarında maç diziliş formunu, ikili turnuvalarda oturma ve değişim 
düzenini belirler, kayıtlarını kontrol eder. 

f) Sporcuların briç oyun kuralları, turnuva kuralları ve etik kurallara uymasını sağlar. 

g) Yardımcı hakemlerin görev bölümünü yaparak turnuvanın kurallara uygun olarak 
gerçekleştirilmesini sağlar. 

h) Yarışma sonuçlarının düzenli olarak yarışma tablosuna işlenmesini ve 
duyurulmasını sağlar. 

i) Yarışmalarda ortaya çıkan anlaşmazlıkları Dünya Briç Federasyonu, Avrupa Briç 
Ligi ve Türkiye Briç Federasyonu kurallarını uygulayarak çözümler ve karara bağlar. 

j) Gerektiğinde turnuva apel komitesinin toplanmasını sağlar ve kararları ilgili taraflara 
duyurur. 

Hakemlerin yarışma sonrasındaki görevleri 
Madde 28 – (1) 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 talimatlardaki şekilde düzenleyerek ilgili hakem 
kuruluna iletir. 

c) Yarışma ile ilgili rapor hazırlar. Raporda genel izlenimlerini, düzenleme sorunlarını, 
turnuvayı olumsuz etkileyen koşulları, turnuva düzenini olumsuz etkileyen sporcuları 
ve etkileme nedenlerini belirtir. 

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

Hakemlerin yapamayacakları işler 
Madde 29 – (1) Briç hakemleri, Disiplin Talimatı’ nda yer alan ve suç sayılan eylem 
ve davranışları yapamazlar. 

(2) Başka briç hakemlerinin idare ettikleri ve devam etmekte olan turnuvalarda 
gelişen direktörlük konularıyla ilgili fikir beyan edemez ve yorum yapamaz. 

(3) Briç hakemleri kendilerinin veya başka briç hakemlerinin idare ettikleri maçlar ve 
yarışmalar hakkında hiçbir nedenle yazılı, sözlü veya sosyal medyada eleştiride 
bulunamaz ve yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. 
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Yarışmalarda hakem sayısı ve görevlendirme usulü  
Madde 30 – (1) Ulusal yarışmaların hakemleri merkez hakem kurulunca, il ve bölge 
yarışmaları ile özel yarışmaların hakemleri ise merkez hakem kurulu başkanının 
onayı ile yarışma için Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya oluşturduğu veya 
yetkilendirdiği kurullar tarafından atanırlar. 

(2) Ulusal yarışmalarda en az bir başhakem ve iki hakem görevlendirilir. Bu sayıya 
ilaveten ikili turnuvalarda 26 masadan fazla olan her 13 masa veya takım maçlarında 
16 takımdan sonraki her 16 takım için ilave bir hakem görevlendirilir. 

(3) Merkez hakem kurulu gerektiğinde yeterli sayıda başhakem yardımcısı 
görevlendirebilir, uygun sayıda ve yeterlilikte hakem olmaması gibi durumlarda veya 
yarışma şekline göre hakem sayısında azaltma veya artırma yapabilir. Milli takım 
seçmeleri gibi özel statülü yarışmaların hakem görevlendirmeleri ve sayısı turnuvanın 
niteliğine göre merkez hakem kurulu tarafından belirlenir. 

Yurt dışındaki hakemler 
Madde 31 – (1) Yurt dışındaki hakemler Federasyondan izin almak şartıyla 
bulundukları ülkede görev yapabilirler. 

Hakemliğe ara verme 
Madde 32 – (1) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen 
hakemler yazılı olarak merkez hakem kuruluna müracaat ederler. Merkez hakem 
kurulu konu hakkındaki kararını verir. Göreve ara veren hakemin bilgisi dosyasına 
işlenir. 

Hakemlikten istifa etme 
Madde 33 – (1) 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 34 – (1) Hakemler, gözlemciler eliyle denetlenir. Gözlemciler, yarışma 
hakemleri ve yarışma hakkındaki değerlendirme raporlarını yarışma bitiminden 
itibaren en geç iki gün içinde yazılı olarak merkez hakem kuruluna gönderirler. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Gözlemciler 
 
Gözlemci olma şartları 
Madde 35 – (1) Gözlemciler, en az iki yıl hakemlik yapmış bulunan veya en az iki 
yıllık lisanslı briç oyuncusu olanlar arasından görevlendirilirler. 

Gözlemcilerin görev ve yetkileri 
Madde 36 – (1) Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: 
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a) Yarışma sırasında hakemlere ve yarışma organizasyonuna herhangi bir şekilde 
karışamaz veya müdahale edemezler. 

b) Hakemle yarışma sırasında herhangi bir nedenle tartışamazlar. 

c) Hakemden uygun zamanda yarışma sonuç cetvelini isteyerek inceleyebilirler. 

d) Her tur sırasında hakemin sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini 
değerlendirirler. 

e) Yarışma sırasında oyuncuların kurallara uyup uymadığını izlerler. 

f) Yarışma organizasyonu ile ilgili gözlem yaparlar. 

g) Yarışma organizasyonu, hakemler, oyuncular, yarışma düzeni ve diğer gelişmeler 
ile ilgili rapor düzenlerler ve bu raporlarını en geç iki gün içinde merkez hakem 
kuruluna iletirler. 

 
BEŞİNCİ BÖLÜM 

Apel Komitesi 
 
Apel komitesinin oluşumu 
Madde 37 – (1) Apel komitesi, yarışmalar esnasında hakemlerin verdikleri kararlara 
yapılan itirazları inceleyip karara bağlayan ve tecrübeli briç oyuncuları ve/veya faal 
olmayan hakemlerden oluşan komitedir.  

(2) Apel komitesi yarışmalardan önce belirlenebileceği gibi gerektiğinde başhakem 
tarafından turnuva esnasında da oluşturulabilir. 

(3) Apel komiteleri en az 3, en çok 7 kişiden oluşur. 

Apel komitesinin görev, yetki ve sorumlulukları 
Madde 38 –(1)  Apel Komitesi, yapılan itirazları belirlenen süre içerisinde 
sonuçlandırır. 

(2) Apel Komitesi hakemlerin görev alanlarına müdahale edemez. 

(3) Apel komitesi üyeleri kararlarını apel formuna yazılı ve gerekçeli olarak işlemek 
zorundadırlar. Yazılı kararlar ve gerekçeleri, komite üyeleri için geleceğe yönelik bir 
sorumluluk doğurmaz. 

Apel komitesinin görevlendirilmesi 
Madde 39 – (1) Apel komitesi ulusal yarışmalarda merkez hakem kurulu tarafından, il 
veya bölge yarışmalarında Federasyonun yetkilendirdiği kişi, kişiler veya kurul 
tarafından görevlendirilir. Gerekli durumlarda apel komitesi sayısı artırılabilir. 

(2) Apel komitesi üyeleri kendilerini veya takımlarını ilgilendiren konulardaki 
toplantılara katılamazlar ve görüş bildiremezler.  

(3) İl ve bölge yarışmalarında oluşturulacak apel komitelerinde bir takımdan en fazla 
iki oyuncu yer alabilir. Aynı takımdan iki oyuncunun yer aldığı apel komitelerinde üye 
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sayısı 5 den az olamaz. Daha önce ilan edilen komite üyelerinin içinde bulunduğu 
takımların karşılıklı olarak apelde taraf olmaları durumunda il temsilcileri komite 
üyeliği şartlarını taşıyan sporcular arasından resen ilave atamalar yapar. 

(3) Federasyon turnuvalarında çoğunluğu veya tamamı merkez hakem kurulu 
üyelerinden oluşan apel komitesi kurulabilir. Bu şekilde oluşan apel komitesi kararları 
kesindir ve üst kuruluş olarak merkez hakem kuruluna itiraz edilemez. 

      
ALTINCI BÖLÜM 

Son Hükümler 
 
Yürürlük 
Madde 40 – (1) Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde 
yayınlanarak yürürlüğe girer. 

(2) Bu talimat ile yürürlükte bulunan Türkiye Briç Federasyonu Hakem Talimatı 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürütme 
Madde 41 – (1) Bu Talimat hükümleri Türkiye Briç Federasyonu Başkanı yürütülür. 

. 


