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YÖNETİM KURULU 

KARAR TARİHİ :13.03.2005 

KARAR NO :3/15 

 

AMAÇ : 

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek, yıllık etkinlik programında yer alan 

Türkiye Şampiyonalarında, diğer resmi ve özel satranç yarışma ve turnuvalarda; organizasyon 

ve  hakem kararlarına yapılabilecek itirazların değerlendirme şeklini ve bu amaçla kurulacak 

kurulun oluşum ve çalışma düzenine ilişkin genel uygulama esaslarını belirlemektir. 

 

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI: 

Bu prosedür, Türkiye satranç Federasyonu,İl Temsilcilikleri, ve özel kuruluşlar tarafından 

düzenlenen yarışma ve turnuvaları kapsar. Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç 

Federasyonu Ana Statüsü ve Yarışmalar Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır. 

SORUMLULAR: 

Türkiye Satranç Federasyonu , Teknik Kurul, Uygulayıcı Başhakemler 

 

TANIMLAR 

Bu yönergede geçen; 

“ Federasyon “ Türkiye Satranç Federasyonunu, 

“ Yönetim Kurulu “ Federasyon Yönetim Kurulunu, 

“ Federasyon  Başkan “ Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını, 

“FIDE” Uluslar arası federasyonu, 

anlatır 

 

PROSEDÜR İÇERİĞİ: 

 

1. Türkiye Satranç Federasyonu, İl Temsilciliği ve Özel Kuruluşlar tarafından düzenlenen A,B,C 

kategorisi yarışma ve turnuvalarda, satranç yarışmaları talimatı ilgili maddesi kapsamında 

itirazlar yapılabilir. Yarışmanın özel  yönergesinde belirtilerek “İtiraz Kurulları” 

oluşturulabilir. İtirazlar, yazılı olarak Başhakeme yapılır.  

2. Başhakem, itiraz dilekçesini aldığında dilekçenin kendisine ulaştığı tarih ve saati dilekçenin 

ön yüzüne yazarak imzalar. Gerekirse bu biçimdeki dilekçenin bir örneği ilgiliye de verilir. 

3. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen güvence bedeli, tutanak ile, (Form No: PRS 01/01) 

Federasyon görevlisine teslim edilmek üzere Başhakem tarafından teslim alınır. 

4. Kurul, itirazın tamamını veya bir kısmını kabul etmesi durumunda, itiraz bedeli ilgiliye geri 

verilir. Aksi durumda Federasyonun hesabına gelir kaydedilmek üzere federasyon temsilcisi 

tarafından bankaya yatırılır. Alındı belgesi ilgiliye verilir veya ilgilinin adresine posta ile 

gönderilir. 

5. İtiraz Kurulu yarışma öncesi yapılan Teknik Toplantıda oluşturulur. İtiraz Kurulu  üyeleri  

atama ve seçim ile iş başına gelir. 

6. İtiraz Kurullarında, eğitmen, hakem, formatör, monitör, antrenör kimliğine sahip yönetici ve 

kaptanlar, sporcular, teknik toplantıda bulunan, satranç oyunu ve kuralları bilgi birikimine 

sahip, etik kimliği  bilinen ve kabul gören kişiler yer alabilir. İtiraz Kurulu 5 asıl 2 yedek 

üyeden oluşur. 

Atama: 2 asıl üye Federasyon Teknik Kurulu tarafından atanır. Atama ile görev alacak 

üyeler toplantıda katılımcılara tanıtılır. Bu üyelerden biri Teknik Kurul tarafından kurulun 

başkanı olarak görevlendirilir. 

Seçim: Teknik Toplantıda, 3 üye seçilir. Aday gösterilenler veya aday olanlar, satranç sporu 

ile ilgili geçmişlerini anlatarak kendilerini tanıtırlar. Adaylar açık oylama ile oylanırlar. En 

çok oyu alan 3 aday asıl üyeliğe, sonraki 2 aday da yedek üyeliğe seçilirler. Durum, teknik 

toplantı tutanağında yer alır. 

7. Kurulun görev süresi yarışmanın son turu sonrası sona erer. Birden çok tur oynanarak 

seriler halinde tamamlanacak yarışmalarda, her buluşmada itiraz kurulu yenilenir. 

8. Kurul başkanı diğer üyelerin telefon numaraları ile barınma yerlerini saptar. Asıl üyelerin, 

illeri, kendileri, veya sporcuları ile ilgili bir itiraz söz konusu olursa, o üye, o oturum için 

kendiliğinden çekilir. Sırası ile 1 .  ve 2 . yedek üye o oturum için görev yaparlar. 

9. İtiraz o tur için tüm maçların bitimini izleyen ilk 15 dakikanın sonuna kadar yapılır. 

Yarışmanın özel yönergesinde, itirazların, turun bitimini izleyen hangi sürede yapılabileceği 
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yeniden düzenlenebilir. Kurul başkanı bu süre içerisinde her tur için başhakeme başvurarak 

bir itiraz olup olmadığını öğrenir. Bir itiraz söz konusu ise kurulu toplantıya çağırarak 

kendilerine ayrılan yerde ivedilikle toplanırlar. 

10. Kurul çoğunluk ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Karar bir tutanak ile saptanır.  

Çekincesi olan üyeler karar metnine çekincelerini yazarak imzalarlar. Tutanakta, kurulun o 

oturumunda neleri ele aldıkları, neleri inceledikleri, kimlerle görüştükleri  ve kurulun kararı 

yer alır. (Form No: PRS 01/02) 

11. Başhakem itiraza konu olan durum hakkında kurula bilgi verir. İtiraz dilekçesini kurul 

başkanına teslim eder. FIDE oyun kurallarını içeren dokümanı da kurula sunar.  Kurul 

çalışmalarına başlar. Başhakem kurula gerekli bilgileri aktardıktan sonra ayrılır. 

12. Kurul itirazı esastan inceleyebileceği gibi gerekçe göstererek itirazı reddedebilir. 

13. Kurul, itiraza söz konusu olan durum hakkında ilgili hakem / hakemler veya sporcu 

/sporcular/ yöneticiler ile görüşmek isteyebilir. Bu durumda bir yazılı ara karar ile istemini 

başhakeme iletirler. Başhakem istemi yerine getirir.   Kurul ilgili sporcunun/sporcuların 

hamle yazımlarını inceleyebilir. 

14. İtiraza konu olan durum karşısında karar, FIDE oyun kuralları, FIDE turnuva kuralları, yasa 

ve yönetmelikler ile Federasyon tarafından yayımlanan talimat, yönerge ve prosedürlere 

uygun olarak verilir. Her türlü karar söz konusu yazılı belgelere dayanacak biçimde alınır. 

15. İtiraza konu olan durum karşısında kurul, itirazın tamamını veya bir kısmını kabul edebilir.  

16. İtiraz karşısında elde edilen bulgu ve dokümanların yetersiz bulunması durumunda 

Başhakemin verdiği önceki karar doğrultusunda karar verilir. 

17. Kurulun vereceği karar son karardır. Başhakem kurulun kararını uygular. 

18. Kurulun kararını uygulayacak olan başhakem, itirazı yapan ilgilileri çağırarak kurulun 

kararını bir yazı ile bildirir. Bu bildirimde bildirimin yapıldığı tarih ve saat de yer alır. Yazılı 

bildirimin bir örneği başhakemin yarışma dokümanları arasında yer alır. 

19. Kurulun verdiği karar, bu prosedürün 14. maddesine karşı olması durumunda, Başhakem, 

önceki verdiği kararı uygulamakta direnebilir. 

20. FIDE kuralları madde 10.2-a,b,c ye göre başhakemin verdiği karar son karar olup itiraz 

kuruluna getirilmez. Bu madde kapsamı içerisinde yapılacak itirazları başhakem yazılı 

olarak geri çevirir. 

21. İtiraz kurulunun çalışmaları sonuçlanıncaya ve karar metni açıklanıncaya kadar varsa bir 

sonraki tur için eşlendirme yapılmaz. Kurulun kararının  vermesinin uzun bir zamanı alması 

halinde, bir sonraki turun başlama saatinin aksamaması  için başhakem eşlendirme için 

gerekli önlemleri  alır. 

22. Yarışmalar Talimatı kapsamında hakem kararlarının dışındaki konularda da yapılacak olan 

itirazlar bu prosedür kapsamında değerlendirilir. 

 

 

İLGİLİ DOKÜMANLAR 

 

1. TSF Ana Statüsü 

2. TSF Yarışmalar Talimatı 

 

EK DOKÜMANLAR 

     1. İtiraz Bedeli Tutanağı Formu    Form No:PRS02/01 

     2. İtiraz Kurulu Karar Tutanağı    Form No:PRS02/02 

 

 

 

 

 

 

 


