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AMAÇ:
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından lisans verilen
hakemlerinin terfilerinde uygulanacak olan sınav esaslarını düzenlemektir.

TÜRKİYE SATRANÇ
FEDERASYONU
Uygulama Tarihi
01.01.2005

her

sınıftaki

satranç

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından lisans verilen her sınıftaki satranç hakemlerine
Aday Hakem, İl Hakemi, Ulusal Hakem unvanlarının verilebilmesi için yapılacak sınavları kapsar.
Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne ve Hakem Talimatına
dayanılarak hazırlanmıştır.
SORUMLULAR:
Merkez Hakem Kurulu
TANIMLAR:
Ana Statü ve ilgili dokümanlarda yer alan tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.
PROSEDÜR İÇERİĞİ
1. Eğitim Görevlileri ve Sınav Komisyonları, Merkez Hakem Kurulu kararı ile Federasyon tarafından
görevlendirilirler. Bu görevlendirmeler, Merkez Hakem Kurulu üyeleri, bir üst kademe deki
hakemler ile özel alanlarında yetkin, üniversite, sektörler veya Milli Eğitim Bakanlığı
kadrolarından yararlanılarak yapılır.
2. Hakem Talimatı, Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü ( TSF-MHK-PRS/03) ve Hakemlerin
Değerlendirilmesi ve Terfi İşlemleri Prosedürü (TSF-MHK-PRS/01) uyarınca, terfi sırası gelen
hakemlerin durumları Merkez Hakem Kurulu tarafından incelenir. Durumlarının uygun olup
olmadığı değerlendirilir. Değerlendirme işlemi Hakem Raporları (MHK_F_1_Hakem Raporu
Formu) ve Hakem Gözlemci Raporları (MHK_F_2_Hakem Gözlemcisi Raporu Formu)
doğrultusunda değerlendirilir.
3. Sınavdan önce Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü uyarınca katılımcılara birikimlerinin
artırılması amacıyla kurs verilir.
4. Sınav bir gün içinde tamamlanır. Notlar: (90;+) A Çok İyi, (89–70) B İyi, (69–55) C Orta, (-;54)
D Kötü şeklindedir. Sınavda sorulacak soruların zorluk dereceleri adaylarının hakemlik sınıflarına
göre değişir. Ulusal hakem adayları için sınav iki bölümde diğer hakem sınıflamaları için tek
bölümde gerçekleştirilir.
5. Sınavlarda, Federasyona ait soru bankasından seçilerek hazırlanan soru paketleri kullanılır.
Eğitim görevlisi bu sorulara ek olarak kendi hazırladığı soruları da kullanabilir.
6. Sınav Konuları:
(1)
Aday hakem Kursu:
(2) Genel Bilgi: (10 Soru) Bu bölümde adaylara FIDE Satranç Kurallarına (FIDE Laws of Chess)
ilişkin sorular yöneltilir.
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a. Eşlendirme Sistemleri ve Eşitlik bozma: (3 Soru) Bu bölümde adaylara eşlendirme sistemleri
(İsviçre Sistemi, Berger-Döner eşlendirme) ve eşitlik bozma yöntemleri üzerine sorular
yöneltilir.
b. Formasyon ve organizasyon bilgisi: (2 Soru) Bu bölümde adaylara satranç organizasyonları
için gereken hakemlik formasyonu ile organizasyon becerisi üzerine sorular yöneltilir.
(2) İl Hakem Terfi Kursu:
a. Genel Bilgi (10 Soru) Bu bölümde adaylara FIDE Satranç Kurallarına (FIDE Laws of Chess)
ilişkin sorular yöneltilir.
b. Eşlendirme Sistemleri ve Eşitlik bozma: (7 Soru) Bu bölümde adaylara eşlendirme sistemleri
(İsviçre Sistemi, Scheveningen, Eleme Sistemi eşlendirme) ve eşitlik bozma yöntemleri
üzerine sorular yöneltilir.
c. Formasyon ve organizasyon bilgisi: (3 Soru) Bu bölümde adaylara satranç organizasyonları
için gereken hakemlik formasyonu ile organizasyon becerisi üzerine sorular yöneltilir.

(3) Ulusal Hakem Terfi Kursu:
a. Genel Bilgi: (12 Soru) Bu bölümde adaylara FIDE Satranç Kurallarına (FIDE Laws of Chess)
ilişkin sorular yöneltilir.
b. Eşlendirme Sistemleri ve Eşitlik bozma: (3 Soru) Bu bölümde adaylara eşlendirme sistemleri
(İsviçre Sistemi, Eleme Sistemi eşlendirme) ve eşitlik bozma yöntemleri üzerine sorular
yöneltilir.
c. Formasyon ve organizasyon bilgisi: Uygulamalı bir bölümdür. Bu bölümde adayların beş alanda

bilgi becerileri değerlendirilir. Her bölüm 20 puan üzerinden değerlendirilir.
1.Tie-break masası: ;
•
•

Yıldırım temposunda oynanan bir oyunun notasyonunu doğru ve eksiksiz tutabilmeli.
Bu tempoda oynanan bir oyunda yapılacak kural dışı hamleyi görüp, gereken kararı
verebilmelidir.

2.Doküman Masası:
•
•

Bir yarışmada kullanacak dokümanların neler olduğunu ve bu dokümanları nasıl kullanacağını
bilmelidir.
Bir satranç hakemi, hakemlikle ilgili mevzuatların neler olduğunu bu dokümanlara nasıl
ulaşılacağını bilmelidir.

3.Bilgisayar masası:
•

Aday, Swiss Manager (SM) programını çalıştırabilmeli.

•

Aday, Swissh Maneger programına hakim olmalı, bir yarışma dosyasının nasıl açılacağını,
sporcuların nasıl kaydedileceğini, geç girişlerin nasıl yapılacağını, ayrılan sporcular için nasıl
işlem yapılacağını bilmelidir.

•

Takım turnuvalarında maça çıkış listelerinin girilmesi ve turdan önce maça çıkış listelerinin
hazırlanmasını yapabilir.
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4.Satranç saati masası:
•

Aday, istenen tempoda saat ayarlaması yapabilmelidir.

•

Aday, oyunculardan birine zaman eklemesi yapabilmeli, hamle sayacını ayarlayabilmelidir.

5.İnceleme masası:
•

Ulusal düzeyde bir satranç hakemi oyun hakkında bir yorum yapabilmelidir. Teorik
beraberlikleri bilmelidir.

•

Oyunun akışı içinde kuraldışı yapılan geçerken alma, rok ve diğer kural dışı hamleleri hızlı bir
şekilde algılamalı, doğru bir şekilde karar verebilmelidir.

•

Üç konum tekrarını, elli hamle kuralını nasıl inceleyeceğini bilir. Uygulamasını yapabilmelidir.

7. Her bir sınav konusu içerisinde hazırlanan soruların yanıt anahtarlarında verilen her yanıtı için
puanlama ayrı ayrı gösterilir.
8. İtiraz: Eğitim kurslarının, yazılı ve uygulamalı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına yapılacak
itirazlar sınava giren adaylar tarafından bireysel ve yazılı olarak sınav sonuçlarının ilan tarihinden
itibaren on beş gün içinde Federasyona yapılır. İtirazlar on beş gün içinde Federasyon
tarafından sonuçlandırılır.
9. Sınav sonuçları, federasyon resmi internet sitesinde yayınlanması ile duyurulmuş kabul edilir.
10. Terfi etmek amacı ile sınava girerek başarılı olan hakemlerin durumları il müdürlüklerine yazılı
olarak bildirilir.
11. Norm düzenlemesi itibari ile terfileri kesinleşen hakemlerin yeni durumları, Merkez Hakem
Kurulunun kararı doğrultusunda İl Temsilcilerine iletilir.
12. Değerlendirme:
a. 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.
b. Bir aday adayının ‘Aday Hakem’ olabilmesi için sınav sonucunda en az 70 puan alması
gereklidir.
c. Bir aday hakemin, gerekli normları tamamlayarak ‘İl Hakemi’ unvanını elde edebilmesi için
sınav sonucunda en az 70 puan alması gereklidir.
d. Bir il hakeminin gerekli normlarını tamamlayarak ‘Ulusal Hakem’ unvanını elde edebilmesi için
yazılı ve uygulamalı sınavlardan C veya D notunun olmaması gerekir. Yazılı sınavdan başarılı
olup uygulama sınavından gerekli başarıyı gösteremeyen ulusal hakem adayları, sınavda
başarısız sayılır. Bir daha eğitime girmesine gerek kalmazsızın doğrudan uygulama sınavına
girilebilir. Yazılı sınav sonuçları bir yıl geçerlidir. Süre sonunda adayın sınava girmemesi veya
başarılı olamaması durumunda yeniden eğitim alarak sınavlara girmesi gerekecektir. Bu
sürede federasyon tarafından yeni bir Ulusal Hakem eğitimi ve sınavının yapılmaması
durumunda adayların hakları ilk sınava kadar saklı kalır.
13. Eğitim görevlileri kurs bitiminde yapılan kursla ilgili olarak, sınav kağıtlarını, yanıt anahtarını
Sınav Değerlendirme Formunu (Form No: MHK_F_04), Sınav Tutanağını (Form No:PRS02/03)
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Sınav Yoklama Formunu (Form No:PRS02/04 ) uygulamalı sınavlarda, Uygulamalı
Değerlendirme Formunu (Form No: MHK_F_05) 5 (beş) gün içinde federasyona gönderir.

İLGİLİ DOKÜMANLAR
1. Ana Statü
2. Hakem Talimatı
3. Satranç Hakemi Değerlendirme ve Terfi Prosedürü
4. Satranç Hakemi Yetiştirme Prosedürü

TSF-MHK-PRS/01
TSF-MHK-PRS/03

EK DOKÜMANLAR
1. Hakem Raporu
2. Gözlemci Raporu
3. Sınav Değerlendirme Formu
4. Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu
5. Sınav Tutanağı
6. Sınav Yoklama Formu

Form No: MHK_F_01
Form No: MHK_F_02
Form No: MHK_F_04
Form No: MHK_F_05
Form No:PRS02/03
Form No:PRS02/04
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