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YÖNERGESİ 

 

 

İcra Kurulu 

Karar Tarihi: 10.12.2021 

Karar No: 06/01 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

2021-2022 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI 
UYGULAMA YÖNERGESİ 

2021-2022 etkinlik dönemi Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası 22-29 Ocak 2022 
tarihleri arasında Antalya Granada Otel salonlarında yapılacaktır,  

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da katılımcıların, sağlık, çevre ve yol güvenliği gibi 
konuların öne çıkması nedeni ile organizasyona katılımın Federasyonumuzun gösterdiği 
yerde sağlanması önerilmektedir. Bu tercihi kullanmayacak olan sporcu ve diğer 
katılımcılar diledikleri yerde kalabileceklerdir. 

GENEL ESASLAR: 

a. Bu Uygulama Yönergesi, 2022 Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası Yarışma 
Yönergelerinin ayrılmaz bir parçasıdır. 

b. TSF Covid 19 Çalışma Prensipleri Komisyonu Etkinlikler Rehberi hükümleri 
geçerlidir. 
 

c. Tüm katılan sporcular için Onam ve Bilgilendirme Formu istenecektir. (EK - 1) 
Bildirimler sporcuların yarışma kayıt – kontrol işlemleri sırasında teslim edilir. 

d. Şampiyonaya KKTC’li sporcular, İl/ilçe Yarışmalarını tamamlayan sporcular, 
geçtiğimiz yıl Milli Takım Havuzunda yer alan sporcular, Ulusal ve FIDE unvanlı 
sporcular kayıt yaptırabileceklerdir.  
 

e. İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinde yer almayan sporcular final 
yarışmalarına katılamayacaklardır.  

 
f.    Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra; yukarıda belirtilen şartları sağlamayan 

sporcular şampiyonadan çıkarılacak ve tüm işlemleri iptal edilecektir. 
 

g. Şampiyona sırasında sporcularımızın düzenli olarak HES Kodları Sağlık Bakanlığı 
sisteminden kontrol edilecektir. Kontroller sırasında durumu “RİKSLİ” görünen 
sporcularımız daha sonraki turlarda yarışamayacaklardır. 

 

ORGANİZASYON REZERVASYONLARI:  

a. Organizasyon rezervasyonları, katılımcıların isteklerine göre 
gerçekleştirilecektir. Rezervasyonlar geldikçe, anlık olarak, oda durumu 
federasyonumuzun resmi internet sitesinden duyurulacaktır, 

b. Rezervasyonlar isme dayalı olarak ve öngörülen ödemeyi yaparak 
gerçekleşecektir, 
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c. Sunulan çevrimiçi kredi kartı ile ödeme seçeneğinin dışında ödeme yapmak 
isteyenler, organizasyon katılım payının tamamını 14 Ocak 2022 Cuma günü 
saat 17:00'ye kadar Federasyonumuzun Türkiye İş Bankası Ankara Şubesi 
4200-629 92 43 no'lu Iban: TR12 0006 4000 0014 2006 2992 43 
hesabına yatırmaları gereklidir.  

d. Taksitli ödeme seçeneğinde Türkiye İş Bankası Kredi Kartları ve Türkiye İş 
Bankası aylık faiz oranları geçerlidir, 

e. Organizasyon rezervasyonunun 14 Ocak 2022 Cuma tarihinden sonra iptal 
edilmesi durumunda mücbir sebepler dışında para iadesi yapılmayacaktır. 
 

f. Organizasyon istemlerinde 14 Ocak 2022 Cuma  günü saat 17:00 ye kadar 
Federasyona yapılan başvurular karşılanacaktır. Odaların bu tarihten önce 
dolması halinde satışlar otomatik olarak kapanacaktır.  

g. Önerilen organizasyon seçeneğini kullanmak istemeyen sporcular için veli 
bildirimi istenecektir. (EK-2) Bildirimler, sporcuların yarışma kayıt-kontrol 
işlemleri sırasında teslim edilir. 

h. Farklı organizasyon seçeneğinden yararlanıp, yarışmaya katılan 
sporculardan,  katılım payı olarak 250,00-TL alınır. Bu pay çevrimiçi sistem 
üzerinden Kredi Kartı ile anında veya T.İş Bankası Ankara şubesindeki 
Federasyon hesabına “ Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası Katılım  
Payı” ibaresi ile yatırılır(Hesap: 4200-629 92 43 no'lu Iban: TR12 0006 
4000 0014 2006 2992 43). Bankadan yapılan ödemelerde yarışma kaydının 
yapılabilmesi için, Banka Dekontunun umit.kucuk@tsf.org.tr adresine e-posta 
ile gönderilmesi ve ödeme girişi federasyon tarafından sisteme işlendikten 
sonra, ‘Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi’ üzerinden kayıt işleminin 
tamamlanması gerekmektedir.  

SAĞLIK, GÜVENLİK VE BİLGİLENDİRME: 

a. Organizasyona katılan tüm sporcular yarışma saatleri süresince, sağlık ve 
güvenlik konularında Federasyonun sorumluluğunda olacaktır, 

b. Tur sonuçlarının duyurulması ve benzeri bilgilendirmeler resmi internet 
sitesinde ve Federasyonun belirlediği alanlarda yapılacaktır, 

c. Sporcular haricinde hiç kimse yarışma salonuna alınmayacaklardır, (görevli 
personel hariç) 

d. 7 – 8 yaş grubu sporcularının salonlara yerleşmesi ve oyunlar sonunda yeniden 
veli-antrenör-kafile yöneticileri ile buluşması için federasyon tarafından 
görevlendirilen hostesler destek olacaktır, 

e. Yarışmaya katılmak üzere başvuruda bulunan sporcu ve diğer katılımcılar, 
yarışma yönergesi ile uygulama yönergesi hükümlerini kabul etmiş sayılırlar, 

YARIŞMA KAYIT – KONTROL İŞLEMLERİ: 

a. Tüm yarışma kayıt işlemleri federasyon resmi internet sitesinde yer alan 
‘Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi’ üzerinden geçerli bir HES Kodu girilerek 
yapılır, 

b. Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi sporcu lisans, sezon vize ve ödeme 
kontrolünü yaptıktan sonra kayıt işlemine izin verecektir. Sistem, işlemi eksik 
olan sporcuları, lisans, vize gibi işlemlerini tamamlayabilmeleri amacı ile 
otomatik olarak ilgili sayfalara yönlendirir, 
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c. Yarışmaya kayıt yaptıracak sporcular ‘Çevrimiçi Yarışma Kayıt Sistemi’ üzerinde 
sorulan bilgileri doğru girmekle yükümlüdürler. Yanlış bilgilendirilmeden 
doğacak aksaklıklardan federasyonumuz sorumlu olmayacaktır, 

d. Çevrimiçi Kredi Kartı ile ödeme sistemini kullanmayıp, banka aracılığı ile yapılan 
ödemelerde yarışmaya sporcu kaydının yapılabilmesi için, Banka Dekontunun 
umit.kucuk@tsf.org.tr adresine mail ile gönderilmesi işlemi önceliklidir. Bu 
aşamadan sonra ödeme girişi federasyon tarafından sisteme işlenir. Sporcunun, 
ödeme işleminin sisteme işlenmesi sonrasında mutlaka Çevrimiçi Yarışma 
Kayıt Sistemi üzerinden yarışmaya kayıt işlemini kontrol etmesi 
gerekmektedir. 

e. Yarışmaya kayıt işlemini yapmayan, işlemlerini eksik yapan sporcuların 
karşılaşacakları güçlükler federasyonun sorumluluğunda değildir,   

f. Farklı organizasyon seçeneğini tercih eden sporcuların yarışma kayıt kontrol 
işlemleri ile katılımcıların akreditasyon kartları Granada Otel’de yapılacaktır. 
Detaylı bilgi Danışma Bülteninde belirtilecektir. 

KAFİLE BAŞKANLARI:  

Sporcular için Kafile Başkanı uygulaması yapılacaktır. Kafile Başkanlarının sporcuların 
konaklayacağı yerlerde konaklamaları önerilmektedir.  

a. Kafile Başkanlarına; Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından görevlendirilmiş ve 
ellerindeki görev onay belgesi ile Federasyon mevzuatına göre ulaşım bedeli-
yolluk ve görev ücreti ödenecektir. (Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından 
ödeme yapılmaması durumunda)  

b. Kafile Başkanları, Kafile başkanı bildirim formunu (EK–3) umit.kucuk@tsf.org.tr 
adresine 14 Ocak 2022 Cuma günü  saat 17:30’a kadar bildirmeleri 
gerekmektedir.  

 Kafile Başkanı:  

a. Kafile Başkanları, kesinlikle, kafilede sporcusu olan velilerden biri olmamalıdır, 

b. Aşağıda sıralanan çalışma ve görevleri yerine getirebilecek bu sorumluluğu 
taşımada endişe uyandırmayacak kişiler arasından seçilmesi esas olmalıdır, 

c. Kafile Başkanları ve sorumluluklarında bulunan sporcuların listesi Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğünce onaylanacaktır, 

d. Kafilenin sorumluluğunu taşıyabilmeli,  

e. Uzun saatler boyunca organizasyona yoğunlaşabilecek düzeyde olmalıdır,  

f. Kafilenin otel giriş işlemlerini yapar, sorumluluğundaki sporcuların yarışmaya 
kayıt-kontrol ve lisans işlemlerini izler, 

g. Sporcular kamp kuralları içerisinde yaşayacaklarından öngörülen sürede yatış ve 
kalkış işlerini izler, 

h. Otel ve yarışma salonlarına giriş ve çıkışta bir düzen içinde davranılmasını sağlar,  

i. Eşlendirme ve diğer sonuç bilgilerini izleyerek kayıtlarını tutar,  

j. Sağlık sorunları karşısında organizasyon yetkililerini bilgilendirir, gerektiğinde 
onlar ile birlikte uğraş gösterir, 
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k. Sporcuların beslenme rejimlerini izler, önlem alır, 

l. Yolculuk sırasında gerekli önlemleri alarak molalarda hava koşullarına uyumlu 
davranmalarını sağlar, 

m. Kafilede varsa antrenörler ile iletişim kurarak sporcuların gelişimini izler, 

n. Kafile listesinde yer alan sporcu, antrenör vb. kişilerin sağlık durumlarını takip 
ederek olası bir değişiklikte turnuva koordinatörleri ve Başhakemi anında 
bilgilendirir. 

o. İl'e döndüğünde turnuva raporunu ayrıntılı biçimde İl Müdürlüğüne sunar, 

p. Kafile Başkanları bu göreve atanmalarının ardından yukarıda sıralanan 
sorumlulukları kabul etmiş sayılırlar. 

q. Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Genel Yönergesi gereği Kafile ile beraber hareket 
edecek/etmeyecek sporcular için Veli İzin Belgesi (EK-3/B&EK-3/D) kayıt kontrol 
sırasında beyan edilecektir. 

r. Aileleri veya velileri ile birlikte kalan ve hareket eden sporcular Kafile Başkanının 
sorumluluğunda değildir. Bu sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 
düzenlenen izin onayında, İl Kafile listesinde yer alacak, ancak kafile Başkanları 
için hazırlanan listede yer almayacaktır. 

s. Yarışmaya katılacak olan tüm sporcuların isimleri il Kafile listesinde (Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüğü tarafından onaylanmış ilden yarışmaya katılacak sporcuların yer aldığı liste) 
yer almak zorundadır. Kafile başkanları bu listeleri, turnuva son başvuru tarihinden 
sonraki 3 gün içerisinde umit.kucuk@tsf.org.tr adresine mail olarak iletecekler ve  
sonrasında asıllarını da kayıt kontrol masasında görevli federasyon yetkilisine teslim 
edeceklerdir. 

ORGANİZASYON KATILIM PAYI:  

a. Organizasyon için öngörülen pay Federasyonumuz resmi internet sitesinde 
yayınlanmıştır. (EK-4) Sporcu-Antrenör-Kafile Başkanı için tek fiyat, veli ve diğer 
katılımcılar için ayrı fiyat uygulanacaktır. Antrenörlere uygulanacak sporcu fiyatı, 
sezon vizesi yapılmış, 2. Kademe ve üstü derecedeki vizeli Antrenörler 
içindir.  

b. Alkolsüz her şey dahil uygulaması: Sabah, öğle ve akşam açık büfe yemeği, öğle 
ve akşam yemeklerinde alkolsüz içecekler, gün boyu sıcak-soğuk içecekleri içerir. 
Çıkış günü öğle yemeği katılımcılar için sisteme dahildir. 
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 (EK -1) 
 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU ONAM FORMU 
 

 
Türkiye Satranç Federasyonu Covid -19 Çalışma Prensipleri Komisyonu tarafından 
hazırlanan Kademeli Normalleşme Sürecinde Turnuva Düzenleme Esasları 
Rehberini 
(https://www.tsf.org.tr/images/stories/flip/2020/PandemiRehber4/in
dex.html)  okudum ve anladım. Tarafıma yazılı olarak açıklanan bu riskleri kabul 
ediyorum. 22 – 29 Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde, Türkiye Satranç 
Federasyonu tarafından düzenlenecek olan  Antalya’da yapılacak (Turnuvanın 
yapılacağı yer) Türkiye Yıldızlar  Satranç Şampiyonası (Turnuvanın tam adı) kendi 
özgür iradem ile COVID-19’un yarattığı risklerden kaçınmak için alınan tüm 
önlemlere uymak koşuluyla katılmak / velisi bulunduğum 
………………………………………….. (sporcunun adı) katılmasını istiyorum. Turnuva 
başlangıcından sonuna kadar, sağlık durumumda / velisi bulunduğum sporcunun 
sağlık durumunda bir değişiklik olması veya birlikte yaşadığımız yakın çevremizde 
COVID-19 tanısı alan bir kişi bulunması durumunda bunu Başhakem ve Turnuva 
Direktörüne bildireceğimi taahhüt ederim. Bu kurallara uymadığım takdirde, 
yaşanacak her türlü sorun ile ilgili maddi ve manevi ceza ve tazminat 
yükümlülüğümün doğacağını kabul ederim. 
 
Sporcunun - Velinin (Kendi el yazısı ile) Adı-Soyadı:  
 
T.C. Numarası: 
 
HES KODU: 
 
İmzası:  
 
Tarih: 
 
Telefon Numarası: 
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(EK – 2) 
 
 

VELİ BİLDİRİMİ 

 

             Velisi bulunduğum ......................................................... ın, 22 - 29  
Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya Granada Otel salonlarında yapılacak olan 
Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasına katılmasını istiyorum. Konu ile ilgili 
başvuru prosedürünün il temsilciliği tarafından yerine getirilmek üzere, il 
temsilciliğine de başvurulmuştur. 
 
Sporcumuz ............................................. ın, Federasyonun belirlediği otelde 
konaklamasını istemediğimin bildirimidir.  Bu konuda tüm sorumluluk tarafıma 
aittir. 

 
 
SPORCUNUN KONAKLAYACAĞI TESİS/KONUT/YER 
 
(adı, yeri, adresi, telefon ve faks vb. iletişim adresleri)   
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 

  ..../...../2022 
 

                                                                                            Veli-Anne- baba 
 
 

                                                                                              Ad-Soyad-imza 
 
 
 
 
 
VELİ 
(Adres, telefon, GSM, faks, e-posta vb. iletişim adresleri) 
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  (EK-3) 
 
 

KAFİLE BAŞKANI BİLDİRİM FORMU 

 

22-29  Ocak 2022 tarihleri arasında Antalya Granada Otel salonlarında yapılacak 
olan Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonasına ……………….. ili Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü tarafından Kafile Başkanı olarak görevlendirilmiş 
bulunmaktayım. Konu ile ilgili başvuru prosedürü gereği tarafımdan talep edilen 
aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, görevlendirildiğim ilin Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından herhangi bir yolluk, harcırah ve 
konaklama ücreti almadığımı beyan ederim. 

 
 
 
 
                                                                                                 
 

  ..../...../2022 
 

                                                                                            Kafile Başkanı 
 
 

                                                                                              Ad-Soyad-imza 
 
 
 
 
 
Kafile Başkanının 
 
Banka Adı: 
 
Şube Adı: 
 
Şube Kodu: 
 
Hesap Numarası:  
 
IBAN numarası:  
 
Adres: 
 
Telefon: 
 
E-posta:  
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(EK-4) 

 
ORGANİZASYON KATILIM PAYI ÜCRETLERİ 

 
 

 
 

 


