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AMAÇ:
Bu prosedürün amacı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından uluslararası spor
yarışmalarında Türkiye’yi temsil görevi verilen sporcuların, bu göreve ait durumlarını
açıklamak ve bu niteliklerinden dolayı yasa, yönetmelik ve talimatlarla kendilerine verilen
hakların belirlenmesine esas oluşturan ‘Ulusal Sporcu’ olmalarıyla ilgili usul ve esasları
belirlemektir.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür, uluslararası resmi satranç etkinliklerine katılan sporcuları kapsar. Spor Genel
Müdürlüğü Yönetmeliği, Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü ve Yarışmalar Talimatına
dayanılarak hazırlanmıştır.
SORUMLULAR:
Yönetim Kurulu
TANIMLAR:
Ana Statü ve ilgili dokümanlarda yer alan tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.
PROSEDÜR İÇERİĞİ
1. Sporculara temsil görev Yönetim Kurulunun kararı ile verilir.
2. Temsil görevinin yerine getirilebilmesi için ilgili yönetmelikte belirtilen bireysel veya
takım etkinliklerinde yer alan ve resmi listede bulunan sporcular ulusal olmuş sayılır ve
sporculara ‘Ulusal Sporcu Belgesi’ verilir. (Form No:PRS/06-03)
3. Sporcular, katıldıkları etkinliğin niteliğine göre, (A), (B), (C) sınıfı ‘Ulusal Sporcu
Belgesi’ almaya hak kazanırlar.
4. Ulusal Sporcunun temsil görevini kaç defa aldığı ilgili yönetmelikte belirtilen koşullara
göre belirlenir.
5. Ulusal Sporcu Belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis
cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil
edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya affa uğramış olsalar
bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar
ile Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca veya
bağımsız spor Federasyonlarının disiplin veya ceza talimatları gereğince bir defada bir
yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara ulusal
sporcu belgesi verilmez ve verilmiş ise iptal edilir. Uluslararası etkinlikler sırasında
veya öncesinde, burada belirtilen suçları işlediği saptanan sporculara da ulusal sporcu
belgesi verilmez. Ancak; aldıkları ceza nedeniyle yarışmalara katılamayacak durumda
olan sporculardan, ilgili yönetmelikte belirtilen etkinliklere katılmalarına özel izin
verilmesi nedeni ile katılanlara da ulusal sporcu belgesi verilir.
6. Ulusal olan ve Ulusal Sporcu Belgesi almak isteyen sporcular için
a. Ulusal Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı, (Form No:PRS/06-01)
b. Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,
c. Yarışma cetveli,
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d. Yarışma sonuç listesi.
belgeleri hazırlanır.
7. Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte üç örnek olarak doldurulan Ulusal Sporcu Belgesi,
Federasyon Başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir örneği
sporcuya verilir. Bir örneği Genel Müdürlükte ve bir örneği de Federasyonda ekleri ile
birlikte saklanır.
8. Bireysel etkinlikler için ulusal sporcu belgesi düzenlenirken, sporcunun bireysel olarak
elde ettiği derece belgede belirtilir. Grup eleme karşılaşmaları için düzenlenen
belgelere derece yazılmaz.
9. Ulusal sporcu olma hakkını kazanan sporcular için kütük formu düzenlenmesi
federasyon tarafından yapılır. (Form No:PRS/06-03) Ayrıca Ulusal Sporcu Belgesi kayıt
defteri tutulur.
İLGİLİ DOKÜMANLAR:
1. Ulusal Sporcu Belgesi verilmesi Hakkında Yönetmelik
2. Ana Statü
3. Yarışmalar Talimatı
EK DOKÜMANLAR:
1. Ulusal Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı
2. Ulusal Sporcu Belgesi Formu
3. Ulusal Sporcu Kütük Formu
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(Form No: PRS06/02)
(Form No: PRS06/03)

