
TSF-MHK-PRS/03 TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU SATRANÇ HAKEMİ 

YETİŞTİRME PROSEDÜRÜ 
 

Uygulama tarihi: 01.01.2005        Revizyon No: Revizyon tarihi: …../…./ 200… 

 1 

YÖNETİM KURULU 
KARAR TARİHİ :13.03.2005 
KARAR NO :3/14 

 

AMAÇ: 

Bu prosedür; Satranç hakemi yetiştirme kurs ve seminerlerinin Türkiye Satranç Federasyonu 

tarafından  düzenlenecek her türlü satranç organizasyonlarında bireysel veya takım satranç 

karşılaşmalarını yönetebilecek nitelik, bilgi ve becerilere sahip Aday,İl,Ulusal,FIDE, Uluslararası 

sınıflarda hakemleri yetiştirilmesine yönelik iş ve işlemleri düzenler. 

 

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:  

Bu prosedür; Türkiye Satranç Federasyonunca düzenlenecek bireysel veya takım karşılaşmalarını 

yönetecek  hakemlerin eğitim,sınav usullerini 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, 

“ Merkezi Kurs ve Seminer “ Federasyon tarafından düzenlenen ve ulusal düzeyde çağrının yapıldığı 

kurs ve seminerleri, 

“ Lokal Kurs ve Seminerler “ Federasyon tarafından düzenlenen ve yöresel düzeyde çağrının yapıldığı 

kurs ve seminerleri, 

anlatır. 

 

PROSEDÜR İÇERİĞİ 

 

1. Kurs çeşitleri :   

Federasyon tarafından Hakem Talimatında gösterilen hakemlik sınıfları için, 4 sınıfta 4 türlü 

kurs ve/veya seminerler düzenlenir. Kurs ve seminerleri Merkez Hakem Kurulu yürütür . 

a)  Aday Hakem Kursu, 

b)  İl Hakemi Kursu/semineri,  

c)  Ulusal Hakem Kursu/semineri,  

d)  FIDE Hakem Kursu/semineri,  

Türler: 

a)  Temel  Teorik Kursu ,(Aday Hakemlere) 

b)  Gelişim Kursu/semineri, ( İl Hakemlerine)         

e)  Yenileme Kursu/semineri , (IA, FIDE ve Ulusal Hakemlere) 

f)   İş Başında Eğitim ( Tüm Hakemlere) 

2. Kursların Düzenlenmesi Ve Katılım : 

a) Aday hakem kursları, Merkez Hakem Kurulunun Hakem Talimatı çerçevesinde gereksinime 

göre merkezi olarak yürütebileceği gibi istekli İllerde lokal kurslar da düzenlenebilir.Tekamül 

ve yenileme kursları merkezi biçimde olur. Gereksinime ve ildeki katılımcı sayısına göre 

Federasyonun onayı ile yöresel ve il düzeyinde de düzenlenebilir.  

b) Aday hakemler için İllere yapılan duyurular ile açılacak merkez kurslara ve istekli iller için 

lokal kurslara Hakem Talimatına göre durumları uygun olanlar, İl, Ulusal ve FIDE hakemleri 

için Merkez Hakem Kurulunca Satranç Hakemi Terfi işlemleri Prosedürü (TSF-MHK-PRS/04) 

uyarınca uygun görülerek çağırılanlar katılabilirler. 

c) Lokal kurslar 25 adaydan az sayıda düzenlenmez.Üst sınır 50 aday  olarak sınırlıdır. 

Başvuru 50 adaydan fazla ise adayların satranç öz geçmişleri baz alınarak seçim yapılır. Bu 

seçimde, satranç sporcusu olmaları (Lisanslı), Ratingli sporcu olmaları,satranç eğitimcisi ve 

antrenör olmaları, yabancı dil ve bilgisayar kullanabiliyor olmaları gibi ölçütler öne çıkar. 

3. Aday hakem kursları 30, diğer kurslar 18 saatten az olamaz.  

4. Kursları yönetecek personel kurs süresi için geçici olarak görevlendirilir.Görev alacak personel: 

a)  Yönetici Personel: Kurs Müdürü, diğer görevliler (Memur,şoför v.b.)         

b)  Eğitim Görevlisi: Kurs ve seminerlerde teorik ve pratik bilgileri verecek öğretim görevlileri. 

Kurs ve seminerler lokal düzenlendiğinde yönetici personel görevlendirilmesi Federasyonun 

tasarrufundadır. 
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Görevlendirilenlerin atanması, MHK’nin teklifi Federasyonun onayı ile gerçekleşir. Bu kurslarda 

Satranç bilgi kültür ve deneyimine sahip eğitici,yönetici gibi kişiler görevlendirilir. 

5. Kursa katılanlar kursların bitiminde verilen bilgilerden yazılı, uygulamalı olarak sınava girerler. 

Düzenleme, Sınav Prosedürüne (TSF-MHK-PRS/02)  göre yapılır. 

6. Tüm Kurslarda sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılır. Düzenleme sınav 

prosedürüne göre yapılır. 

7.  Kurs ve seminerlere katılanlar kursun yapıldığı tesiste,  ait olduğu müdürlükçe çıkarılan 

yönerge ve usullere uymak zorundadırlar. Kurs Müdürü, kurs süresince olumsuz tutum ve 

davranışlarda bulunanlar, huzursuzluk yaratanlar, genel ahlak ve ulusal  değerlere karşı 

gelenleri kurstan uzaklaştırabilir. Gerektiğinde de soruşturma açtırır. 

8. Tüm kurslarda devam zorunluluğu vardır. Devam durumu (Form No: PRS 03/01) eğitim 

görevlileri tarafından izlenir. 

9. Kursların öğretim programı MHK tarafından hazırlanır. 

10. Kurs ve seminerlerde şu konulara yer verilir: 

a)  FIDE oyun kuralları, 

b)  Eşlendirme Sistemleri, 

c)  Hakem Talimatı, 

d)  Yarışmalar Talimatı, 

e)  Lisans Talimatı, 

f)  Bireysel ve Takım turnuva sistemleri, 

g)  Satranç hakemi görevleri, 

h)  Standart form kullanma becerisi, 

i)  Formasyon ve Organizasyon Bilgisi, 

j)  Satranç ile ilgili diğer konular, 

Temel kursta bilgiler hem teorik hem uygulamalı olarak verilir.Gelişim kursunda uygulamaya 

daha çok ağırlık verilir.Yenileme kursunda ise ağırlıklı olarak değişen kural ve yorumlar 

üzerinde durulur. 

İş Başında Eğitim, Organizasyonlar sırasında memorandumlarda veya seçilecek bir zaman 

diliminde görevli hakemler ile o İlde bulunan diğer hakemlere verilir. Merkez Hakem Kurulunun 

görevlendirdiği, Hakem/Hakemler,Gözlemci , Merkez Hakem Kurulu üyeleri tarafından kurs 

konularında sıralanan başlıklar altında iş başında eğitim gerçekleştirilir.  

11. İş Başında Eğitimin öğretim programı, gereksinimler doğrultusunda saptanarak, eğitimi verecek 

görevliler tarafından hazırlanır. 

12. Programlar Merkez Hakem Kurulu tarafından hazırlanan öğretim programlarına göre yürütülür. 

 

 

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

1. TSF Ana Statüsü, 

2. TSF Satranç Hakem Talimatı, 

3. TSF Satranç Hakemi Terfi İşlemleri Prosedürü   (TSF-MHK-PRS/04) 

4. Sınav Prosedürü       (TSF-MHK-PRS/02) 

 

 

EK DOKÜMANLAR  

 

     1. Kurs Yoklama Formu       Form No: PRS 03/01  

    


