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Kısa İsim  1 Bu yönetmelik Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu “Sicil, 

Lisans ve Transfer Yönetmeliği” olarak isimlendirilir. 
 

Amaç 2 Bu yönetmeliğin amacı Federasyona üye dernek, kulüp, sporcu, 
hakem ve antrenörlerin sicil, lisans ve transfer işlemlerini 
düzenlemektir. 

 

Uygulama  3 Bu yönetmelik, federasyonun tüzük ve amaçlarına uygun olarak 
belirlenir ve onunla birlikte okunur. 

 

Yönetim 
Kurulunun 
Yetkisi 

4 Yönetim Kurulu, bu yönetmelik esasları doğrultusunda 
federasyon tüzüğüne aykırı olmamak kaydı ile sicil lisans ve 
transfer işlerini düzenlemek ve koşullara göre değiştirmekle 
yetkili tek organdır. 

 

Ücretler 5 Yönetim Kurulu, sicil lisans ve transfer işleri için alınacak 
ücretleri her yıl belirler ve duyurur. 

 

Yetki 6 (1)Sicil, Lisans ve Transfer işlerini Yönetim Kurulu tarafından 
oluşturulan ilgili kurul tarafından yürütülür.  
(2) Sicil, Lisans, Transfer ve vize işlemleri için yapılan 
başvurulara en geç 10 işgünü içerisinde yanıt verilir. 
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Lisans  
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Yapılan tüm sicil, lisans, transfer ve vize işlemleri Sicil Kayıt 
Dosyası’na işlenir. 
 
Satranç yarışmalarına katılacak Sporcu, Antrenör ve Hakemlere 
verilen, üzerinde kişisel bilgileri olan onaylı belgeyi anlatır. 
Herhangi bir kulübe bağlı olmayan, bireysel olarak yarışan 
sporcunun onaylı belgesini anlatır. 
 
Her yıl 01 Ekim ile bir sonraki yılın 30 Eylül tarihleri dönemi 
arasında olan süre satranç sezonunu anlatır. 
 
Dernek ve Kulüplerin, federasyon tarafından üyeliklerinin 
yapılabilmesi için, 
a) Yazılı başvuruda bulunmaları 
b) Kaymakamlıkça onaylanan bir adet tüzük sureti 
c) Spor dairesinden alınmış tescil belgesi 
d) Yönetim kurulunun belirlediği yıllık ücret ile başvurmaları 

gerekir. 
Başvuran derneklere, federasyon tüzüğünün 5. maddesine göre 
işlem yapılır. 
 

 



Dernek 
veya 
Kulüpler 
için Üyelik 
Yenileme 

12 (1)Tüm dernek ve kulüpler, federasyon tüzüğünün 5. 
maddesine göre üyeliklerini yaptırmak ve her yıl yenilemek 
zorundadırlar. Üyelikler 30 Eylül’de sona erer. 
(2)Üyeliklerin yenilenmesi için Yönetim Kurulunun 
belirleyeceği tarihler içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenecek ücretin federasyona yatırılması gerekir. 
(3)Üyeliklerini yenilemeyen Kulüp ve Dernekler o yıl için 
yapılacak Federasyon yarışmalarına katılamazlar ve Dernek ve 
Kulüpler için Tüzüğün 5. Maddesi uygulanır. 

Lisans 
Çıkarma 
Zorunluluğu 
 
Lisans 
Çıkarmak 
İçin 
Koşullar 

13 
 
 
 
14 

Federasyon tarafından düzenlenen satranç yarışmalarına 
katılabilmek için bu Yönetmelik hükümlerine göre lisans 
çıkarılması ve bu lisansların her sezon vize ettirilmesi 
zorunludur.  
Lisans çıkarmak için aşağıda belirtilen belgelerle Federasyon’a 
başvurmak gerekmektedir; 
a) Lisans formu, 
b) 2 adet vesikalık resim 
c) Sağlık raporu 
d) 12 yaşından küçükler için doğum kayıt belgesi. 12 yaşından 

büyükler için kimlik kartı sureti, 
e) Yönetim kurulunun belirlediği lisans çıkarma ücreti. 
Yukarıdaki koşulları yerine getiren sporculara en geç 30 gün 
içerisinde lisans çıkarılır. 

 

Lisans  
Sınırlaması 

15 Bir sporcu sadece bir dernek veya kulüp adına kaydedilebilir. 
Ancak bir sporcu bağlı olduğu derneğin faaliyet göstermediği 
diğer bir spor dalında başka bir dernek için lisans çıkarabilir. 

 

Lisansın  
Geçerlilik 
Süresi 
 

16 Satrançtaki Sporcu Lisansı yaşam boyu geçerlidir. Ancak, 
Tüzük gereğince Sporcu Lisanslarının her sezon için vize 
ettirilmesi zorunludur. 

 

Yeniden 
Lisans 
Çıkarma 

17 Bir sporcu lisansı kaybı, yırtılması, kullanılamaz duruma 
gelmesi ya da başka bir nedenle lisansın yenilenmesi için lisans 
çıkarma ücretinin iki katı ücret ödenir. 
 

 

Resmi  
Yarışmalara 
Katılma 

18 (1)Federasyonun düzenlediği resmi yarışmalara ancak vizesi 
yaplmış bir lisansa sahip olan sporcular;  
(2)Lisans çıkarmak için gerekli evrakları tamamlayıp lisans 
çıkarma ücreti ile birlikte yarışmanın başhakemine veren 
sporcular katılabilirler. 

 

Bireysel 
Lisanlar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)Bir satranç sporcusu herhangi bir zamanda bireysel lisans 
çıkarabilir. 
(2)Bireysel lisanslı olanlar herhangi bir zamanda bir derneğe 
transfer olabilirler. 
(3)Bireysel lisanslı olanlar resmi takımsal yarışmalarda 
oynayamazlar. 
(4)Herhangi bir derneğe veya kulübe kayıtlı sporcular 
istedikleri zaman dernek veya kulüpten ayrılabilirler ve bireysel 
lisans çıkarabilirler. Ancak transfer dönemi dışında ayrılanların 
başka bir derneğe geçebilmeleri için bir sonraki transfer 
dönemini beklemeleri gerekir.  

 



Sporcunun 
Ayrılma 
Hakkı 

20 Bir sporcu bağlı bulunduğu dernek veya kulüpten ayrılma 
hakkına sahiptir, bu sporcu Bireysel Sporcu statüsünde 
değerlendirilir. Ancak bu sporcu başka bir dernek veya kulübe 
geçmek isterse; 
a) Sezon içerisinde hiçbir takımsal yarışmaya katılmamış ise 

bir sonraki Ara Transfer veya Transfer döneminde başka bir 
takıma geçebilir. 

b) Eğer I. Devre oynayıp daha sonra ayrılmış ise başka dernek 
veya kulübe yeni sezona kadar geçemez. 

c) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan sporcu veya 
sporcular Ceza ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

Hakem  
Lisansları 

21 Hakem olmaya hak kazanan kişilere Federasyon tarafından 
hakem lisansı verilir. Bu konu ile ilgili kurallar bir 
yönetmelikle belirlenir. 

 

Antrenör  
Lisansları 

22 Antrenör olmaya hak kazanan kişilere Federasyon tarafından 
antrenör lisansı verilir. Bu konu ile ilgili kurallar bir 
yönetmelikle belirlenir. 

 

Lisans 
Vizeleme 

23 
 
 
 
 

(1)Tüzük gereğince tüm sporcular, hakemler ve antrenörler, 
lisanslarını her sezon vize ettirmek zorundadırlar. Lisans vize 
ücreti federasyon tarafından sezon başlamadan önce duyurulur.  
(2)Vizesi yenilenmeyen sporcular, hakemler ve antrenörler 
Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalara katılamaz, görev 
alamazlar. 

 

Transfer 
Dönemi 
Ve  
Şartları  

24 (1)Satranç sporcu lisansına sahip oyuncular her yıl Federasyon 
Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihler arasında 
transfer olabilirler ya da bireysel lisans çıkarabilirler. Transfer 
yapacak olan sporcu, KKSF Sporcu Transfer Dilekçesi Formu 
ile KKSF Yönetim Kurulu’nun belirlediği Transfer ücretiyle 
birlikte Federasyona başvurur.  
(2)Federasyon transfer dönemi sonunda tüm derneklere bilgi 
verir. 

 

Bir  
Derneğin 
veya 
Kulübün 
Üyelikten 
Düşmesi 

25 (1)Bir derneğin veya kulübün tüzel kişiliğinin son bulması 
halinde bu derneğe veya kulübe bağlı sporcular herhangi bir 
zaman başka bir derneğe veya kulübe transfer olabilirler ya da 
bireysel lisans çıkarabilirler (bu durumda olan sporculara 20 a 
ve b uygulanmaz.) 
(2)Bir sezon içerisinde takımı adına hiçbir takımsal yarışmaya 
katılmayan sporcu sezon bitiminde serbest kalma hakkına 
sahiptir. 

 

Yabancı 
Uyruklu 
Oyuncular 

26 (1)KKTC vatandaşı olmayan satranç sporcuları yabancı oyuncu 
statüsünde Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalara 
katılabilir. 
(2)Dernek veya Kulüpler istediği kadar yabancı oyuncu için 
lisans çıkarabilir ya da transfer edebilir. Ancak Federasyonun 
düzenlediği takımsal yarışmalarda Federasyonun hazırlayacağı 
yönergede belirtilen koşullara uyulur.  
(3)Lisans çıkarmış yabancı oyuncular Federasyonun 
düzenlediği bireysel yarışmalara söz konusu yarışmaların özel 
kurallarında aksi belirtilmedikçe katılabilirler. Ancak 
uluslararası karşılaşmalarda KKTC’yi temsil edemezler. 

 



(4)Yabancı uyruklu kişiler Federasyon genel kurullarında ve 
danışma kurullarında bağlı oldukları derneği veya kulübü 
temsil edebilirler. Ancak seçemez ve seçilemezler. 
(5)Bireysel lisanslı yabancı uyruklu sporcuların Federasyon 
organlarına temsiliyet, seçme ve seçilme hakları yoktur. 

Ara 
Transfer 

27 (1)Ara transfer Ligde iki devre arasında yapılır. Ara transfer 
işlemleri başlangıç ve bitiş tarihleri Federasyon Yönetim 
Kurulu tarafından belirlenir. 
(2) Ara transferde de normal transfer ücreti alınır. 
(3) Ara transfer yapacak olan sporcu “KKSF Transfer Dilekçesi 
Formu” ile Federasyona başvurur. 
(4) Ara transferde bir dernek veya kulüp en çok dört (4) oyuncu 
transfer edebilir. 

 

Yürürlükten 
Kaldırma 

28 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak daha 
önce yürürlükte olan Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Sicil 
ve Lisans Yönetmeliği o ana kadar yapılan işlemlere halel 
gelmeksizin yürürlükten kaldırılır 

RG 
13.9.1993 
Ek III 
A.E. 426 

Yürütme 
Yetkisi 
 
Yürürlüğe 
Giriş 

29 
 
 
30 

Bu yönetmelik Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 
yürütülür. 
 
Tüzüğün 16.2 maddesi uyarınca yayımlandığı tarihten itibaren 
yürürlüğe girer. 

 

    
    
    

 


