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AMAÇ
Bu prosedür; Türkiye Satranç Federasyonu tarafından sporculara verilen ve satranç turnuva ve
yarışmalarında kullanılması zorunlu olan sporcu lisanslarının çıkarılması iş ve işlemleri ile
kulüplerin transfer işlemleri konularında genel uygulama esaslarını belirler.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI
Türkiye Satranç Federasyonu lisans iş ve işlemlerinin nasıl bir süreçte yürütüleceği konuları
kapsar.
TANIMLAR
‘Federasyon’
‘Federasyon Başkanı’
‘Yönetim Kurulu’
‘İlçe/İl Temsilcisi’
anlatır.

: Türkiye Satranç Federasyonunu,
: Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,
: Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulunu,
: İl Müdürlüğünde İl veya İlçe statüsünde satranç sporunu izleyen
fahri görevliyi, temsilciyi,

SORUMLULAR
Teknik Kurul, Genel Sekreter,
PROSEDÜR İÇERİĞİ
A – Lisansların Çıkarılması
1.

Sporcu lisansları, İlçe/İl Temsilciliklerine, Türkiye İş Bankası şubelerine yüz yüze
başvurarak veya lisans otomasyon bilgi sistemi üzerinden çevrimiçi olarak sporcular
kendileri çıkarılabilir,

2.

Geçici Lisans Belgesi uygulaması bu prosedürün yürürlüğe girmesi ile son bulur,

3.

Geçici Lisans belgesine sahip olan ancak lisans otomasyon bilgi sistemine işlenmemiş
sporcular, prosedürün yürürlüğe girmesinin ardından, lisans otomasyon bilgi sistemine
işlenmedikleri sürece lisanslı sporcu olma haklarını yitirirler,

4.

Türkiye İş Bankası şubelerine yüz yüze başvurarak sporcu lisans kartına sahip olan
sporcuların da lisans otomasyon bilgi sisteminde kayıtları görünmelidir. Kayıtları
görünmeyen sporcular İlçe/İl temsilciliklerine, federasyon merkezine başvurmaları,
sistemde görünmelerini sağlamaları gereklidir,

5.

Lisans edinmek için sporcular İlçe/İl Temsilciliklerine resimli nüfus cüzdanı, pasaport,
sürücü belgesi, resmi kurumlarca verilen resimli, soğuk damgalı/mühürlü tanıtım
kimlik kartı gibi geçerli kimlik kartları ve bunların fotokopileri ile başvururlar,

6.

Lisans Tescil Bedeli: Lisans çıkarmak isteyen sporculardan lisans tescil bedeli alınır. Bu
bedeli Yönetim Kurulu her sezon için yeniden belirler. Tescil bedeli, İlçe/İl
Temsilcilerine makbuz karşılığında veya Türkiye İş Bankasına Federasyonun hesabına
yapılan ödeme yolu ile veya elektronik ortamdan kredi kartı ile tahsil edilir. Banka
yolu ile yapılacak ödemede vatandaşlık numarası ve lisans bedeli açıklamaya eklenir,

7.

İlçe/İl Temsilcileri tarafından sporcunun gerekli bilgileri Federasyon resmi internet
sitesinden lisans otomasyon bilgi sistemine işlenir. Böylece sporcu satranç sporunda
lisans sahibi olmuş sayılır. Bu yol ile tamamlanan lisans işlemleri sonunda sporcunun
resimli kimlik belgesi ‘Sporcu Lisans Kartı’ olarak kullanılabilir,

8.

Lisans edinmek için Türkiye İş Bankası şubelerine başvuran sporcular bankacılık
esaslarına göre istenilen belgeleri tamamlarlar. 18 yaşının altındaki sporcular veli
bulundurmak durumundadır. Bankada bir mevduat hesabı açarak dolduracakları
banka formunda satranç sporcu lisans kartı edinmek istediklerini belirtirler. Lisans
bedeli de A–6 de belirtildiği gibi banka hesabına yatırılır. Banka yolu ile lisans
edinecek sporculardan, bankacılık hizmetleri ihtiyacı ile de kullanılmadığı sürece,
verilen sporcu lisans kartı için bir bedel alınmaz,
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9.

Türkiye İş Bankasında mevduat hesabı olan sporcular şubelerine başvurarak sporcu
lisans kartı istemlerini dile getirirler,

10.

Lisans edinmek için federasyona ait resmi web sitesi üzerinden lisans otomasyon bilgi
sisteminde çevrim içi olarak sporcular işlemlerini kendileri tamamlayabilirler

11.

Lisans Vize Bedeli: Lisansına vize işlemi uygulayacak sporculardan lisans vize bedeli
alınır. Bu bedeli Yönetim Kurulu her sezon için yeniden belirler. Vize bedeli, İlçe/İl
Temsilcilerine makbuz karşılığında, Türkiye İş Bankasına Federasyonun hesabına
yapılan ödeme yolu ile veya lisans otomasyon bilgi sistemi üzerinden çevrim içi olarak
kredi kartı ile tahsil edilir. Banka yolu ile yapılacak ödemede vatandaşlık numarası ve
lisans vize açıklamaya eklenir,

12.

Vize süresi: Sporcu lisanslarının geçerlik süresi sezonluk (bir etkinlik dönemi)
olabileceği gibi daha faza dönem süreleri de içerebilir. Bu süre seçimi sporcunun
istemine bağlıdır. Bir sezondan daha fazla vize süresini seçenler, lisans vize
bedellerinde sonraki yıllarda olabilecek değişiklikten etkilenmezler. Vize süresini bir
yıldan uzun seçen 18 ve altı yaşa sahip sporcular, uygulanan vize bedelini bu yaş
sınırından sonraki yıllar için vize işlemini yaptığı dönemde ayrıca ödemek
durumundadır.
Sporcunun aynı zamanda antrenör veya hakem unvanına da sahip olması durumunda,
bu unvanlara ait en üst vize bedeli hangisi ise o statüde vize işlemini yapması
durumunda, sporcu lisansı vizesi de kendiliğinden yapılmış sayılır,

13.

14.

Yabancı sporcuların bireysel veya bir kulüp adına düzenlenecek lisansları sadece
Federasyon merkezinde oluşturulur, bu sporculara federasyon tarafından düzenlenen
ayrı bir lisans belgesi verilir, (Form No: PRS–06/01)

15.

Satranç sporunda lisans belgesi edinmek isteyen sporcular için yukarıdaki lisans
çıkartma modellerinden uygun olan seçilir. Her türlü İlçe/İl/Türkiye satranç
etkinliklerinde, turnuva veya yarışmalarda, görevliler, sporculardan ‘Sporcu Lisans
Kartı’ isterler. Bu belge; Türkiye İş Bankasından edinilen sporcu lisans kartı olabileceği
gibi lisans otomasyon bilgi sistemine doğrudan işlenen sporcuların resimli resmi kimlik
belgeleridir.

B – Transfer İşlemleri
1.
İlgili talimat doğrultusunda, öngörülen esaslar içerisinde, sporcu transfer işlemleri
sadece Federasyon merkezinde yapılır,
2.

Bireysel sporcu iken bir kulüp adına lisans düzenlenmesi İlçe/İl Temsilcileri yolu ile de
edinilebilir,

3.

Transfer için öngörülen belgelerin eksiksiz ve tam olarak federasyona şahsen veya
posta yolu ile iletilmesi gereklidir. Transfer için gerekli belgeler:
a. İlişiksiz Belgesi (Form No: PRS–06/02) / Geçici Transfer Belgesi (Form No: PRS–
06/05)
b. Taahhütname, (Form No: PRS–06/03)
c. Mevcut kulübü adına düzenlenmiş tescil belgesi, (Form No: PRS–06/04)
d. Lisans tescil bedeli ödeme makbuzu veya dekontu,
e. Bir adet resim,

4.

Federasyon merkezinde transfer işlemi tamamlanan sporcular için tescil belgesi yine
federasyon tarafından hazırlanarak ilgili kulüplere gönderilir. Bu prosedürün yürürlüğe
girmesinden önce transferi yapılarak bir kulüpte yer alan sporcular için tescil belgeleri
İlçe/İl Temsilcilikleri tarafından düzenlenir. Bireysel sporcu iken bir kulüp adına lisans
düzenlemesi yapılan sporcuların tescil belgeleri İlçe/İl Temsilcileri tarafından verilir.
a. Transfer için istenilen belgelerden sporcuya ait resim tarayıcı ile elektronik ortama
taşınır,
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b. Lisans otomasyon bilgi sistemi üzerinden sporcunun resmi belgeye aktarılır, yazıcı
çıktısı Federasyon yetkilileri/ İlçe/İl Temsilcileri tarafından imza ve mühür ile
onaylanır,
Kulüp adına katılacakları yarışmalarda ‘Sporcu Lisans Kartı’ veya sporcu lisans kartı
yerine geçecek geçerli kimlik belgesi yanında sporculara ait ‘Tescil Belgesi’ de kulüp
yöneticilerinden istenir,
Geçici Transferde de ilgili talimat ve bu prosedür hükümleri uygulanır,
İlişiksiz Belgesi Bedeli: Transfer işlemlerinde, kulüpler, transferi gerçekleştirilen
sporcunun önceki kulübüne Federasyonun her yıl yayınladığı harç, bedel ve paylar
çizelgesinde belirtilen esaslara göre bir bedel öderler,
a. Belirlenen ilişiksiz belgesi bedeli üzerinden, belirlenen esaslara göre ayrıca
Federasyona payı ayrılır,
b. Türkiye İş Bankası Ligi dışındaki kulüplerden, transfer işlemlerinde Federasyon
payı alınmaz,
c. Transferde, sporcu hangi statüdeki kulübün sporcusu ise o statüye göre ilişiksiz
belgesi bedeli ödenir. Sona eren sezonda, statüsü değişen (ligden düşen veya
yükselen) kulüplerin sporcuları, transfer döneminde kulüpleri hangi statüde yer
alacak ise o statüye göre ilişiksiz belgesi bedeli hesaplanır,
Sezon başında (01 Ağustos) kulübünün lisansını taşırken veya 1 Ocak tarihinden önce
yapılan transferlerde, sporcu, bulunduğu yaşını sezon sonuna kadar korur,

İLGİLİ DÖKÜMANLAR:
TSF Ana Statü
TSF Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer Ve Kulüp Tescil Talimatı
EK DÖKÜMANLAR:
1. Yabancı Sporcu Lisans belgesi
2. Sporcu İlişiksiz Belgesi
3. Taahhütname
4. Kulüp Sporcuları Lisans Tescil Belgesi
5. Geçici Transfer Belgesi

(Form
(Form
(Form
(Form
(Form
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