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YÖNETİM KURULU 

KARAR TARİHİ : 09.04.2006 
KARAR NO : 26/3 

 

AMAÇ: 
Bu prosedür,Türkiye Satranç Federasyonu tarafından görevlendirilen her kademe satranç hakemlerinin 
terfilerinde uygulanacak olan  sınav esaslarını düzenlemektir. 
 

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI: 
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından görevlendirilen  her kademe ve derecedeki satranç  
hakemlerine Aday Hakem, İl hakemi, Ulusal Hakem, FIDE Hakemi ve Uluslararası Hakem unvanlarının 

verilebilmesi için yapılacak sınavları kapsar.Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç Federasyonu Ana 
Statüsüne ve Hakem Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 

SORUMLULAR: 
Türkiye Satranç Federasyonu,  Merkez Hakem Kurulu  
 

TANIMLAR: 
“Federasyon” Türkiye satranç Federasyonunu, 
“FIDE “ Uluslar arası Satranç Federasyonunu, 
“ Merkez Hakem Kurulu” Federasyon Merkez hakem Kurulunu, 

“ Uluslar arası Hakem adayı” gerekli normları tamamlayan FIDE hakemlerini, 
“ FIDE Hakem adayı “  gerekli normları tamamlayan Ulusal hakemlerini, 
“ Ulusal Hakem Adayı ” gerekli normları tamamlayan İl hakemlerini, 
“ İl Hakem Adayı “ gerekli normlarını tamamlayan aday hakemleri, 
“ Aday Hakem “ Gerekli koşulları sağlayarak satranç hakemi olmak için sınavlarda başarı sağlayanları, 
“ Eğitim Görevlisi ” Kurs ve seminerde ders konularını aktarmak ve sınavları yapacak için görevlendirilen kişileri, 
“ Sınav Görevlisi ” Yapılacak sınavlarda gözetmenlik yapacak kişileri, 

“ Norm “ Satranç yarışmalarında, hakemlerin başarı düzeylerini belirleyen puan sistemini, 
anlatır. 
 

PROSEDÜR İÇERİĞİ 
1. Eğitim görevlileri ve Sınav Komisyonları, MHK nin istemi ve başkanın onayı ile atanır. Bu görevliler, Merkez 

Hakem Kurulu üyeleri arasından seçilebileceği gibi bir üst kademe deki hakemler ile özel alanlarında yetkin , 
Üniversite, Sektörler veya Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından da yararlanılarak görevlendirme yapılır. 

2. Hakem Talimatı, Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü (TSF-MHK-PRS/03)  uyarınca gerekli başvuru 
koşullarını sağlayarak gördükleri kurs sonrası yapılacak sınav sonucuna göre “Aday Hakem “ unvanı alacak 

hakem aday adayları da bu prosedür kapsamında değerlendirilir. 
Hakem Talimatı, Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü ( TSF-MHK-PRS/03) ve Hakemlerin Terfi İşlemleri  
Prosedürü (TSF-MHK-PRS/04) uyarınca, terfi sırası gelen hakemlerin durumları MHK tarafından incelenir, 
durumlarının uygun olup olmadığı değerlendirilir. Değerlendirme işlemi, hakemler için doldurulan Hakem 
Değerlendirme Formuna  (Form No: PRS 01/01) göre yapılır. Hakem Değerlendirme Formu doldurulurken 
Hakem Raporları (Form No: PRS 01/03), Gözlemci Raporları (Form No: PRS 01/02) esas alınır. Bu 
değerlendirme sınavdan 4 hafta önce tamamlanarak federasyon resmi Internet sitesinden adaylara 

duyurulur. 
3. Ön değerlendirmede İl ve Ulusal Hakemi adaylarının son 3, FIDE ve Uluslararası Hakem adaylarının son 6 

yılda aldığı normlar dikkate alınır. Delişim seminerlerine katılan İl hakemleri, seminer sonrasında yapılacak 
sınavda başarılı olmaları durumunda 1 ulusal hakem normu alırlar. 

4. Sınavdan önce Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü uyarınca katılımcılara birikimlerinin artırılması amacıyla 
kurs verilir. 

5. Terfi işlemi için açılacak her kademedeki sınava, adaylar ancak normlarının en az yarısını tamamlamış 

olmaları halinde girebilirler. Bu durumdaki adayların unvanları veya unvan teklifleri ancak normlarını 
tamamlamaları halinde verilir. 

6. Sınav bir gün içinde tamamlanır ve sınav ; FIDE, Ulusal hakem adayları için iki, İl Hakem adayları için 3 ve 
aday adayı hakemler için 2 bölümden oluşur. Her bölüm bağımsız olarak ayrı değerlendirilir ve  notlandırılır. 
Notlar A ( çok iyi ),B ( iyi ), C ( orta ), D ( kötü ) şeklindedir. Sınavda sorulacak soruların zorluk dereceleri 
hakem adaylarının kategorilerine  göre değişir.  

7. Sınav soruları MHK soru bankasından Sınav Komisyonu tarafından seçilir. Sınav Komisyonu, bu sorulara ek 
olarak kendi hazırladığı soruları da kullanabilirler. 

8. Sınav Konuları: 
Aday Adayı hakem sınavı: 
      a) Genel Bilgi  (10 Soru) 

Bu bölümde adaylara FIDE Satranç Kurallarına  ( FIDE Laws of Chess ) ilişkin sorular yöneltilir. 
Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 

b) Eşlendirme Sistemleri ve Eşitlik bozma: (15 Soru) 
Bu bölümde adaylara eşlendirme sistemleri (İsviçre Sistemi, Berger-Döner eşlendirme) ve eşitlik bozma 
yöntemleri üzerine sorular yöneltilir. 
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Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 

     İl Hakem Adayı: 

      a) Genel Bilgi  (8 Soru) 
Bu bölümde adaylara FIDE Satranç Kurallarına  ( FIDE Laws of Chess ) ilişkin sorular yöneltilir. 
Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 
b) Eşlendirme Sistemleri ve Eşitlik bozma: (7 Soru) 
Bu bölümde adaylara eşlendirme sistemleri (İsviçre Sistemi, Berger-Döner-,  Scheveningen, Eleme 
Sistemi eşlendirme) ve eşitlik bozma yöntemleri üzerine sorular yöneltilir. 

Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 

c)   Formasyon ve organizasyon bilgisi: 
   Uygulamalı bir bölümdür. Oynanan senaryo bir oyun sırasında adayların masalarla iletişim becerileri, 

uygulama birikimlerinin, kullanılan form ve belgeler üzerindeki kullanım becerilerinin,organizasyonun 
kompozisyonuna göre davranış ölçütlerinin ölçülmesi yeğlenir. Puanlama:İletişim: 15 Puan, Kural 
Uygulama:20 puan, Dikkat ve gözlem becerisi: 15 puan ,İnisiyatif kullanma:15 puan, Satranç oyun 
bilgisi:20 puan, Belge kullanım becerisi:15 puan  

Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 
      Ulusal ve FIDE Hakem Adayı: 

      a) Genel Bilgi ve Eşlendirme Sistemleri  (10 Soru) 
Bu bölümde adaylara FIDE Satranç Kurallarına  ( FIDE Laws of Chess ) ilişkin sorular yöneltilir. Bu 
sorular yoruma ve pozisyona dayalı, diyagram üzerinden yöneltilecek sorular biçimindedir. 
Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 

b) Formasyon ve organizasyon bilgisi: 
   Uygulamalı bir bölümdür. Oynanan senaryo bir oyun sırasında adayların masalarla iletişim becerileri, 

uygulama birikimlerinin, kullanılan form ve belgeler üzerindeki kullanım becerilerinin,organizasyonun 
kompozisyonuna göre davranış ölçütlerinin ölçülmesi yeğlenir. Puanlama:İletişim: 15 Puan, Kural 
Uygulama:20 puan, Dikkat ve gözlem becerisi: 15 puan ,İnisiyatif kullanma:15 puan, Satranç oyun 
bilgisi:20 puan, Belge kullanım becerisi:15 puan  
Notlar: ( 90 + ) A; ( 89-70 ) B; ( 69-55 ) C ; ( -54 ) D 

 

9. Aday adayları Formasyon ve Organizasyon bilgisi konularını dersler sırasında alacak ancak sınavda sorumlu 

olmayacaklardır. 
10. Her bir sınav konusu içerisinde hazırlanan soruların yanıt anahtarlarında verilen her yanıtı için puanlama 

ayrı    ayrı gösterilir.  
11. Satranç Hakemi Yetiştirme prosedürüne göre sınavlar hem yazılı hem uygulamalı yapılacak ise adaylara 

önceden duyurulur. Adayın yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması o konu için 
aldıkları puanı gösterir ve bu puana göre notlandırılır. 

12. Değerlendirme: 
a) Uygulamalı sınav puanları her uygulama için ayrı ayrı puanlandırılır. (Form No: PRS 02/02)   
b) Sınavlar, Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilir ve Sınav Sonuçları Formu (Form No: PRS 02/01)  

Merkez Hakem Kuruluna sunulur. Sınav sonucu ayrıca bir tutanak ile (Form No: PRS 02/03) belirlenerek 
sınav paketine eklenir. 

c) Bir aday adayının Aday Hakem olabilmesi için bölümlerin puan ortalamasının en düşük 70 puan olması 
gereklidir. Ancak; bölümlerin en az birinden ( D ) notunu alması sınavı geçmeye engeldir. 

d) Bir adayın İl Hakemi olabilmesi için gereken en düşük not 2 B- 1C şeklindedir. Birden fazla C notu veya 

bir D notu sınavı geçmeye engeldir. 
e) Bir adayın Ulusal Hakem olabilmesi için C veya D notunun olmaması gerekir. 
f) Bir adayın FIDE Hakem başvurusunun yapılabilmesi için en düşük not  2 B olmalıdır.  

g) Terfi sınavlarında, yazılı sınavlardan başarılı olup uygulama sınavından gerekli başarıyı gösteremeyen 
adayların yazılı sınav sonuçları 1 yıl geçerlidir. 

 

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 

1. TSF Ana Statüsü, 
2. TSF Satranç Hakem Talimatı, 
3. TSF Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü  TSF-MHK-PRS/03              
4. TSF Satranç Hakemi Terfi Prosedürü   TSF-MHK-PRS/04 

 

EK DOKÜMANLAR 
     1. Hakem Değerlendirme Formu    Form No:PRS01/01 
     2. Gözlemci Raporu      Form No:PRS01/02 
     3. Hakem Raporu      Form No:PRS01/03 

     4. Sınav Değerlendirme Formu    Form No:PRS02/01 
     5. Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu      Form No:PRS02/02 
     6. Sınav Tutanağı      Form No:PRS02/03 
     7. Sınav Yoklama Formu     Form No:PRS02/04 

      


