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AMAÇ:
Bu prosedür; satranç etkinliklerinde organizasyonları yönetebilecek nitelikte, bilgi ve
becerilere sahip yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik iş ve işlemleri düzenler.
KAPSAM VE UYGULAMA ALANI:
Bu prosedür; satranç etkinliklerinde organizasyonları yönetebilecek nitelikte, bilgi ve
becerilere sahip yöneticilerin yetiştirilmesi eğitimini ve sınav usullerini kapsar. Uygulama
alanı tüm Türkiye’dir. Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak
hazırlanmıştır.
SORUMLULAR:
Türkiye Satranç Federasyonu
TANIMLAR:
Ana Statü ve ilgili dokümanlarda yer alan tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.
PROSEDÜR İÇERİĞİ
1. Federasyon tarafından organizasyon yöneticisi yetiştirmek için kurslar düzenlenir.
Kurslar merkezi olarak yürütülür. Gereksinimlere ve isteğe bağlı olarak bölgesel
katılımlı kurslar da düzenlenebilir. Gelişim ve Yenileme kursları merkezi biçimde olur.
2. Kurs Türleri:
a. Temel Teorik Kursu
b. Yenileme Kursu (Temel kursa katılan organizasyon yöneticileri)
c. Gelişim Kursu (Organizasyon yönetici sınıflandırmasındaki özel alan yöneticileri)
d. İş Başında Eğitim (Tüm organizasyon yöneticileri)
3. Tüm kurslarda devam zorunluluğu vardır. Devam durumu (Form No: PRS 07/01)
eğitim görevlileri veya kurs yöneticileri tarafından izlenir. Kurslara katılarak başarılı
olan katılımcılara Federasyon tarafından ‘Katılım Belgesi’ verilir.
4. Merkezi olarak açılacak Temel Teorik Kurslara, illere yapılan duyurular ve Federasyon
tarafından yapılan davet usulü ile katılım sağlanır. Bölgesel katılımlı ve istekli iller için
düzenlenecek lokal kurslara Federasyon tarafından durumları uygun görülenler
katılabilir.
5. Katılım Koşulları: Organizasyon yöneticisi eğitimine katılabilmek için aşağıdaki koşullar
aranır.
a. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bedensel ve akıl hastalığı ile malul
olmamak,
c. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar
bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı
hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını
açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
d. 21 yaşını doldurmuş olmak,

1

Dokümanın
Adı
Rev. No
00

Revizyon Tarihi

TSF-YK-PRS/07
ORGANİZASYON YÖNETİCİSİ
YETİŞTİRME PROSEDÜRÜ
Yönetim Kurulu Karar
Tarihi ve Sayısı

30 Mart 2013
8/3

TÜRKİYE SATRANÇ
FEDERASYONU
Uygulama Tarihi
01.04.2013

e. Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Spor
Federasyonları Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde bir defada altı
aydan fazla ve/veya toplam bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
f. Başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki koşulların yanında sırasıyla,
üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından
mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, bilgisayar ve ofis programlarını iyi
derecede kullanabilir olmak, koşulları öne çıkar.
6. Merkezi ve lokal kurslar 20 adaydan az sayıda düzenlenmez. Üst sınır 30 aday olarak
sınırlıdır
7. Temel Torik Kurslar 30, diğer kurslar 24 saatten az olamaz.
8. Kursları yönetecek personel kurs süresi için geçici olarak görevlendirilir. Görev alacak
personel:
a. Yönetici Personel: Kurs Müdürü, diğer görevliler (Memur, şoför gibi. Kurslar lokal
düzenlendiğinde yönetici personel görevlendirilmesi Federasyonun önceliğinde
değildir)
b. Eğitim Görevlisi: Kurslarda teorik ve pratik bilgileri verecek öğretim görevlileridir.
Organizasyonlarda bilgi birikimi ve uygulama başarısı ile öne çıkan organizasyon
bilgi kültür ve deneyimine sahip kişiler ‘Eğitim Görevlisi’ olarak görevlendirilir.
9. Görevlendirilenlerin atanması Federasyon tarafından gerçekleştirilir.
10.Kursa katılanlar kursların bitiminde verilen bilgilerden yazılı olarak sınava girerler.
Sınav soruları eğitim görevlileri tarafından hazırlanır. Sınav bir gün içinde tamamlanır.
Değerlendirmede Notlar: ( 90 + ) A Çok İyi,( 89–70 ) B İyi, ( 69–55 ) C Orta, ( -54 ) D
Kötü şeklindedir. Bir aday adayının ‘Organizasyon Yöneticisi’ eğitiminde başarılı
olabilmesi için sınav sonuç değerlendirmesinde en az 70 puan elde etmesi gereklidir.
Sınav Sonuçları Formunun (Form No: PRS 07/02) Federasyon resmi web sitesinden
yayınlanmasının ardından sonuçlar işlerlik kazanır.
11.İtiraz: Eğitim kurslarının yazılı sınavlarının değerlendirme sonuçlarına, yapılacak
itirazlar sınava giren adaylar tarafından bireysel ve yazılı olarak sınav tarihinden
itibaren otuz gün içinde yapılır. İtirazlar otuz gün içinde Federasyon tarafından
sonuçlandırılır.
12.Kursların öğretim programı Federasyon tarafından hazırlanır.
13.Kurslarda şu konulara yer verilir:
a. Federasyonun Yapısı,
b. Formasyon,
c. Organizasyon Planlaması
14.Temel kursta bilgiler hem teorik olarak verilir. Yenileme kursunda ise ağırlıklı olarak
gelişen uygulama ve yorumlar üzerinde durulur. Gelişim kursunda özel alanlarda
yönetim görevi üslenebilecek yöneticiler için uygulamaya daha çok ağırlık verilir.
Katılacak organizasyon yöneticileri, iş başında eğitimlere katılanlar arasından
Federasyon tarafından seçilir. İş Başında Eğitime katılacak organizasyon yöneticileri
Federasyon tarafından seçilir. Organizasyonlar sırasında görevlendirildikleri alanlarda
yöneticiler tarafından denenirler.
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15.Kursa katılanlar kursun yapıldığı tesiste, otelde,
ait olduğu yönetim organları
tarafından çıkarılan yönerge ve usullere uymak zorundadırlar. Kurs Müdürü veya
eğitim görevlisi, kurs süresince olumsuz tutum ve davranışlarda bulunanlar,
huzursuzluk yaratanlar, genel ahlak ve ulusal değerlere karşı gelenleri kurstan
uzaklaştırabilir. Gerektiğinde de soruşturma açtırır.
İLGİLİ DOKÜMANLAR
1. TSF Ana Statüsü
EK DOKÜMANLAR
1.
2.
3.
4.

Kurs Yoklama Formu
Sınav Tutanağı
Sınav Yoklama Formu
Sınav Sonuçları Formu

Form
Form
Form
Form
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