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Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1– Bu Talimat, Türkiye Satranç Federasyon tarafından sporculara verilecek
özendirme ödüllerinin ölçütleri ile miktarlarının saptanmasının genel uygulama esaslarını
belirler.
Kapsam
Madde 2 – Bu Talimat, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından sporculara
verilecek özendirme ödüllerine ilişkin konuları kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi ile Spor Genel Müdürlüğünün Bağımsız
Spor Federasyonları Çalışma Usul ve Esasları hakkında yönetmeliği ile Türkiye Satranç
Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Talimatta geçen,
‘Federasyon’
:Türkiye Satranç Federasyonunu,
‘Federasyon Başkanı’
:Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,
‘Yönetim Kurulu’
:Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulunu,
‘Ulusal Takımlar Sorumlusu’: Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Takımlar Sorumlusunu,
‘Ulusal Sporcu’
:Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal Takım Sporcu Listesinde
bulunan sporcuları,
‘Sporcu’
:Türkiye Satranç Federasyonundan lisanslı satranç sporcularını,
anlatır.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Özendirme Ödülleri
Madde 5– (1) Sporcuların gelişimlerini tamamlamak, başarıyı özendirmek temel
amaçlarına bağlı olarak özendirme ödülü adı altında maddi ödüller verilir. Özendirme ödülü
verilecek sporcuların sayısı, ödenecek ödül miktarı, dönemler bu talimatla belirlenir.
Özendirme ödülleri aylık olarak ödenir.
(2) Dönemler: Her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları dönem olarak kabul
edilir.
(3) Özendirme ödülü hak edecek sporcular dönem başlarında Elo listesindeki
puanlarına göre saptanır,
(4) Dönemler, ödül ölçütleri veya miktarları, Federasyonun maddi olanakları
çerçevesinde değişebilir, yeniden düzenlenebilir, ödemeler durdurulabilir.
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(5) Özendirme Ödülleri:
a. Performansı Özendirme Ödül Sistemi: Bu ödül sisteminde ulusal takım
listesindeki sporcular ile diğer sporcuların Elo listesindeki yerleri ile norm
ve unvan durumları gözetilerek ödül verilir,
b. Başarıyı Özendirme Ödül Sistemi: Bu ödül sisteminden; ilköğretim ve
ortaöğretim kurumları ile üniversitelerde öğrenim gören sporcuların
uluslararası yarışmalarda elde ettikleri madalyaya dayalı dereceleri elde
edenler yararlanabilirler,
(6) Federasyon ve Federasyonun katılımı olan kuruluşlarda herhangi bir iş akdi olan
sporcular özendirme ödülü kapsamında değildir,
(7) Özendirme ödüllerinin hangi koşullarda ve ölçütlerde, ne miktarlarda verileceği ile
uygulama esasları prosedür ile belirlenir.
(8) Ulusal takım listesi yenilendiği anda dönem gözetilmeden listede yer alan
sporculara ödeme yapılmaya başlanır.
Sporcuların sorumlulukları ve cezai hükümler
Madde 6 – (1) Bu Talimat çerçevesinde özendirme ödülü alan sporcular
Federasyonun marka değerini arttırmak ve korumak, tanınmasını sağlamak amacı ile
Federasyon tarafından belirlenen veya davet edildikleri her türlü yarışma, turnuva, diğer
satranç etkinliklerine, açılışlara, gösteri maçlarına, çoğul gösterilere, fuarlara, tanıtımlara,
toplantılara, seminer, eğitim ve kamplara katılmak zorundadır. İstenildiğinde, gelir elde
edilecek ürünleri giymek, tanıtmak, satış desteği vermekle yükümlüdürler. Katılmak
zorunda oldukları satranç etkinlikleri için mazeretler nedeni ile katılamayacak durumda
olanlar, kendisine davet veya bildirimin ulaşmasından sonra yazılı olarak Federasyona
iletirler.
(2) Sporcular, Ulusal Takımlar Sorumlusunun onayı olmadan yazılı veya görsel basın
organları ile röportaj yapamaz, demeç veremez, sponsorlukla ilgili ya da ticari amaç taşıyan
fotoğraf çektiremez.
(3) Federasyon Disiplin Talimatı hükümleri doğrultusunda ceza alan sporcular,
cezalı oldukları süre boyunca özendirme ödüllerini alamazlar.
(4) Satranç sporunu geçici veya sürekli bırakan, başarıyı özendirme ödülü
kapsamında ödül alırken öğrenimlerine geçici veya sürekli olarak son veren veya
verilen sporcuların aylık olarak aldıkları özendirme ödülleri hemen kesilir.
Vergiler
Madde 7– Sporculara verilecek özendirme ödülleri için oluşacak yasal vergiler ve
diğer kesintiler yapılacak ödentiden kesilerek Federasyon tarafından ödenir.
Diğer ödemeler
Madde 8 – Bu Talimat kapsamında, özendirme ödülü alan sporcuların başka
etkinliklerde görev almaları durumunda, bu sporculara yapılacak ödemeler federasyonun
ilgili talimatına göre yapılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 9– Bu Talimat yayını tarihinde yürürlüğe girer. 01 Şubat 2015 tarihi itibari
ile uygulanır. Bu talimat ile 24.11.2012 tarih ve 2-8 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile
yürürlük kazanan Türkiye Satranç Federasyonu Sporculara verilecek Özendirme Ödülleri
Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 10– Bu Talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür.
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