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

 

AMAÇ: 

Bu prosedür,Türkiye Satranç Federasyonu tarafından görevlendirilen her kademedeki satranç 

hakemlerin terfilerinde uygulanacak olan esaslarını düzenlemektir. 

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI: 

Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından görevlendirilen  her kademedeki satranç  

hakemlerine Aday Hakem, İl hakemi, Ulusal Hakem, FIDE Hakemi ve Uluslararası Hakem 

unvanlarının verilebilmesi iş ve işlemlerini kapsar.Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç 

Federasyonu Ana Statüsüne ve Hakem Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır. 

SORUMLULAR: 

Türkiye Satranç Federasyonu  Merkez Hakem Kurulu  

 

PROSEDÜR İÇERİĞİ 

 

1. Satranç Hakemleri terfi işlemleri, Hakem Talimatı, bu prosedür ve bu prosedürde adı geçen 

prosedür ve talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilir. 

2. Hakemlerin terfi sıraları, Hakem Raporları (Form No: PRS01/03)  ve Hakem Gözlemci Raporları 

(Form No: PRS01/02) doğrultusunda, bu raporlardan elde edilen puanlara göre doldurulan 

Hakem değerlendirme Formuna (Form No: PRS01/01) göre saptanır. 

3. Başhakem ve Gözlemciler, organizasyon sonrası doldurdukları raporları doğrultusunda 35 ve 40 

puan aralığında puan alan hakemler için, o organizasyonda hakemlerin kategorilerine göre 

Turnuva Kategorileri Ve Kontenjanları Prosedürü (TSF-MHK-PRS/05) uyarınca   tanınan 

kontenjan kadar hakeme, Hakem Değerlendirme Formu doldururlar.  

4. Puanlarından dolayı kontenjandan fazla sayıda hakem varsa en yüksekten aşağıya doğru 

sıralama yapılarak Hakem Değerlendirme Formu doldurulur. Eşitlik durumunda Başhakemin ve 

Gözlemcinin kanaati geçerlidir. 

5. Terfi sırası gelen her sınıftaki hakemler, Hakem Değerlendirme Formuna göre  değerlendirilerek 

Satranç Hakemi Yetiştirme prosedürü uyarınca (TSF-MHK-PRS/03) kurs veya seminer görürler. 

6. Kurslar veya seminerler sonunda sınav yapılır. 

7. Aday adayı hakemler kurs sonrası, Sınav prosedürüne göre (TSF-MHK-PRS/02) sınava girerler. 

Sınavda 70 ve daha fazla puan alanlar aday hakem olmaya hak kazanırlar. 

8. Aday hakemler, Hakem Talimatına göre, girebilecekleri sınav dönemine göre son 3 yılda 6 

turnuva veya yarışmalarda  başarı ile görev yapması durumunda İl Hakem adayı olurlar. 

Görecekleri kurs ve sınav sonrasında Sınav Prosedüründeki hükümler doğrultusunda başarılı 

olanlar İl Hakemi unvanını alırlar. Ayrıca bu dönem içerisinde katılacakları gelişim kurs ve 

seminerlerinin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlar “ bir hakemlik görevinde başarı ile 

görev yapmış olmak” anlamına gelir. 

9. İl Hakemlerinden, ilgili dokümanlar doğrultusunda, son 3 yılda turnuva ve yarışmalardan en az 

4 norm almış olanlar Ulusal Hakem adayı olurlar. Görecekleri kurs ve sınav sonrasında Sınav 

Prosedüründeki hükümler doğrultusunda başarılı olanlar Ulusal Hakem unvanını alırlar. Ayrıca 

bu dönem içerisinde katılacakları gelişim kurs ve seminerlerinin sonunda yapılacak sınavda 

başarılı olanlar 1 norm almış sayılırlar. 

10. Ulusal Hakemlerden, ilgili dokümanlar doğrultusunda, son 4 yılda FIDE Rating hesaplarına dahil 

edilmiş (Ulusal veya Uluslararası ) (A) ve (B) kategorisindeki turnuva ve yarışmalardan en az 4  

ünde başhakem veya başhakem yardımcısı olarak görev yapanlardan bu süre içerisinde 4 norm 

almış olanlar FIDE Hakemi adayı olurlar. Görecekleri kurs ve sınav sonrasında Sınav 

Prosedüründeki hükümler doğrultusunda başarılı olanlar FIDE tarafından oluşturulan form ile 

FIDE’ye bildirilirler. Terfi işlemi FIDE tarafından gerçekleştirilir. 

11. FIDE Hakemlerinden, ilgili dokümanlar doğrultusunda, son 6 yılda görev yaptığı (A) 

kategorisindeki yarışmaların en az dördünde başhakem veya başhakem yardımcısı olarak FIDE 

koşullarına uygun olarak Uluslararası Hakem normu almış olanlar Uluslararası Hakem adayı 

olurlar. Merkez hakem kurulu ,Hakem Talimatı doğrultusunda adaylar için karar alarak FIDE 

tarafından oluşturulan form ile FIDE ye bildirir. Terfi işlemi FIDE tarafından gerçekleştirilir. 

12. Gerekli iş ve işlemleri tamamlanan,terfi etmeyi hak eden hakemlerin lisansları düzenlenir. 

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

tamamlamış olmaları halinde girebilirler. 
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14. Kurslar sonunda yapılacak sınavda başarılı olamayanlar, terfi etmek için zaman aşımına 

girmişler ise gerekli norm koşullarını yeniden sağlayarak kurs ve sınavlara girme hakkını 

yeniden elde ederler. 

15. Sınava girilen tarih itibari ile kategorilere göre değişen son yıl kavramı aşılmadıkça elde edilen 

normlar geçerliğini korur. 

16. Uluslararası ve FIDE hakem adayları için ilgili FIDE yönetmelikleri uygulanır. 

17. Sınav sonrası değerlendirme Merkez Hakem Kurulunun onayı ile işlerlik kazanır.  

 

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR: 

1. TSF Ana Statüsü, 

2. TSF Hakem Talimatı, 

3. TSF Sınav prosedürü         (TSF-MHK-PRS/02) 

4. TSF Satranç Hakemi Yetiştirme prosedürü      (TSF-MHK-PRS/03) 

5. TSF Turnuva Kategorileri Ve Kontenjanları Prosedürü    (TSF-MHK-PRS/05) 

 

 

 

EK DOKÜMANLAR: 

1. Hakem Değerlendirme Formu        (Form No: PRS01/01) 

2. Hakem Gözlemci Raporu        (Form No: PRS01/02) 

3. Hakem Raporu          (Form No: PRS01/03) 

 

 


