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AMAÇ:
Bu prosedür Türkiye Satranç Federasyonu il satranç etkinliklerinin Federasyon resmi internet sitesi
ana sayfa veya il haberleri menüsünden yayınlanması ilkelerini, iş ve işlemlerin doğru bir biçimde
yerine getirilmesi için izlenecek yol ve işleyişi düzenlemeyi amaçlar.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu, il satranç etkinliklerinin Federasyon resmi internet
sitesinden yayınlanması uygulamalarını kapsar. Uygulama alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
SORUMLULAR:
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Federasyon haber Koordinatörü
PROSEDÜR İÇERİĞİ:

1. Genel İlkeler
1.1. İllerde/ilçelerde gerçekleştirilen her türlü satranç etkinliklerine, etkinliğin boyutuna
göre, ana sayfada veya İl Haberleri menüsünden yer verilir,
1.2. Yayınlanması istenilen satranç etkinliğinin, Federasyon tarafından onaylanmış il
etkinlik programında yer alması temel koşuldur,
1.3. İl etkinlik programında yer almayan ancak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri üzerinden onay istenerek Federasyon tarafından onay verilen
etkinlikler de 1.1 kapsamında değerlendirilir,
1.4. 1.2 ve 1.3 kapsamına girmeyen, İl/İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri,
Valilik,
Kaymakamlık
gibi
kurumaların
önderliğinde
ve/veya
onayında
gerçekleştirilen her türlü satranç etkinliği de il etkinlik programında yer almış
kabul edilir. Böylesi etkinlikler için etkinliğin yönergesi ve onay belgesi de
Federasyona gönderilmelidir,
2. Haber Metinleri Ve Fotoğraflar
2.1. Federasyon, gönderilen haber ve fotoğrafları yayınlayıp yayınlamamakta
serbesttir,
2.2. İl ve İlçe temsilcileri dışındaki kişilerden gelecek haber ve fotoğraflar dikkate
alınmaz,
2.3. Gönderilecek fotoğrafların yüksek çözünürlükte olması yeğlenmelidir,
2.4. Görevli ve hakemlere ait anı fotoğrafı biçimindeki fotoğraflar yerine etkinliğe ve
sporculara yer verilen fotoğraflar gönderilmelidir,
2.5. Federasyon, haber metinlerinde, gerektiğinde ana tema bozulmadan, değişiklik
yapma hakkını sakı tutar,
2.6. Haber metni hazırlanırken Türkçe Dil Bilgisi yazım ve noktalama kurallarına dikkat
edilmesi gerekir. Metnin tamamı büyük harfler ile yazılmayacaktır,
2.7. Törene katılan yerel yönetici veya konuşmacıların verdikleri mesajların özenli bir
şekilde metinlerde yer alması sağlanmalıdır,
2.8. Metinler kişi ağzından değil genel haber dili ile ele alınmalıdır,
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
1. TSF Ana Statüsü
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