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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu Talimatın amacı, kulüpler, satranç sporcuları, hakemleri, antrenörleri, 

yöneticileri ile satranç sporunda görevli diğer kişilerin ulusal ve uluslararası satranç 

etkinliklerinde, ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre; disiplin suçu oluşturan 

eylemlere ilişkin yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemleri ve Disiplin Kurulunun çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 
 

Dayanak 

Madde 2- Bu talimat, 3289 sayılı 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 3- Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 

FIDE : Dünya Satranç Federasyonunu, 

Tahkim Kurulu :Yönetim kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarına karşı itirazları 

karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan 

Kurulu,  

Federasyon  : Türkiye Satranç Federasyonunu, 

Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulunu, 

Disiplin Kurulu : Federasyon Disiplin Kurulunu, 

Genel Sekreter : Federasyon Genel Sekreterini, 

Kulüp   : Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescilli spor kulüplerini, 

Yönetici : Satranç kulüplerinin yönetiminde görev alanları, satranç 

etkinliklerinde yer alan idari ve teknik görevlileri, gözlemci ve 

temsilcileri, 

Sporcusu   : Satranç sporu yapan kişileri, 

Hakem  : Her sınıftaki satranç hakemlerini, 

Antrenör  : Her kademedeki satranç antrenörlerini, anlatır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Disiplin kurulunun oluşumu 

Madde 4 – (1) Federasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından bir sonraki olağan 

genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 

Üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. 
 

(2) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır.  

(3) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda Kurul Başkanı tarafından 

yedek üyelerden liste sırasına göre çağrı yapılarak kurulun üye sayısı tamamlanır. Yedek 

üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır.  

(4) Üyeler istifa etmedikçe veya üyelikleri düşmedikçe yerlerine yenisi 

görevlendirilemez. Görev süresi içerisinde Disiplin Kurulu feshedilemez,  üyeler azil olamaz. 

Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şahsında, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 

34. ve 36. maddelerinde öngörülen hallerden birisinin mevcut olması durumunda ilgili 

tarafın istemi ile söz konusu üyenin yerine Kurul Başkanı geçici olarak bir üye görevlendirir. 
 

Kurulun görevleri 

Madde 5- (1) Federasyon Disiplin Kurulu; Federasyon etkinlik programında yer alan 

etkinliklerde, yerel, ulusal, uluslararası her türlü eğitim kampları,  her türlü eğitim kursları 

ve seminerleri ile ulusal ve uluslararası diğer satranç etkinliklerinde; kulüpler, sporcular, 

hakemler, antrenörler,  yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı 

olay ve eylemlerine ilişkin disiplin işlerine bakar. 
 

(2) Federasyon etkinlik programında yer almayan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlükleri, kurum veya kuruluşlarca Federasyondan onay alınarak düzenlenen etkinlikler 

ile Federasyon etkinlik programında yer alan ve buna dayalı olarak illerde gerçekleştirilen il, 

grup, yöre birincilikleri sırasında oluşacak spor ahlakına ve disiplinine aykırı olay ve 

eylemler de kurulun görev kapsamında değerlendirilir. 
 

Kurulun toplanması 

Madde 6- (1) Disiplin Kurulu, görev alanlarını ilgilendiren konuları görüşüp karara 

bağlamak üzere gündemli olarak toplanır. Bunun dışında Federasyon Başkanının isteği 

üzerine de toplantı düzenlenebilir. Toplantı, Kurul Başkanının çağrısı üzerine, başkan ve en 

az iki üyenin katılımı ile yapılır. Toplantı karar sayısı üçtür. Üç üyenin katıldığı toplantıda iki 

üye kabul bir üye red oyu kullanırsa oy çokluğu oluşmamış kabul edilir.  
 

(2) Toplantı gündemi Kurul Başkanı tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların 

salt çoğunluğu ile alınır. Kurul Başkanı ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula, 

toplantıya katılan en yaşlı üye başkanlık yapar. 
 

(3) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya 

katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. 
 

(4) Disiplin Kurulu, sevk evrakının incelenmesi, ifadelerin ve savunmaların alınması 

ilgili dosyanın sonuçlandırılması konularında kararlarını interaktif toplantı yöntemi ile de  
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oluşturabilir. İnteraktif kararlara ilişkin e-posta yazışmaları kurul dosyasında saklanır, 

karar metni karar defterine yazılır, yüz yüze yapılan ilk toplantıda üyelerce imzalanır.  
 

(5) Disiplin Kurulunun yazışmalarını raportör yürütür. Kurulun kararı doğrultusunda 

ifade ve savunmaların alınması, kararların tebliği, kurum ve kuruluşlar ile yapılacak dış 

yazışmalar, iş ve işlemler karar metninde yer verilerek Federasyon Genel Sekreteri aracılığı 

ile de yapılabilir.  

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Suçlar ve Cezalar 

 

Suçlar ve cezalar 

Madde 7- (1) Cezalara ve Ek-1’de belirtilen suçlara ilişkin tanımlamalar şu 

biçimdedir. 

a. Uyarı Cezası: Disiplin suçu işlemiş kişi veya kulübün dikkatinin çekilmesidir. 
 

b. Yarışmadan Men Cezası: Kulübün, antrenör, hakem veya sporcular ile 

yarışmalarda görevlendirilen teknik görevlilerin yarışmalara katılmaktan men 

edilmesidir. 
 

c. Hak Mahrumiyeti Cezası: Kişinin satranç etkinliklerinde; hakemlik, temsilcilik, 

gözlemcilik, antrenörlük, eğiticilik, yöneticilik ve diğer organizasyon görevlerini 

yapmaktan, sporcu olarak etkinliklere katılmaktan, Federasyon veya kulüp 

yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak yarışmalarda görev almaktan, 

Federasyon nezdinde kulüp temsilcisi olarak iş ve işlemlerde bulunmaktan, 

yarışmaktan men edilmesidir. 
 

d. Para Cezası: Alt ve üst sınırları her yıl Yönetim Kurulunca saptanan miktarda, 

satranç ligleri ile takım halinde oynanan satranç etkinliklerinde yer alan kulüpler 

tarafından Federasyona ödenen maddi cezadır. 
 

e. Puan İndirme Cezası: Takım halinde oynanan satranç etkinliklerine katılan 

kulüplerin yarışma sonundaki puan tablosundan, takımların galibiyet durumunda 

aldıkları puana göre ceza olarak puan indirilmesidir.  

f. Hükmen Yenilgi Cezası: Takım halinde oynanan satranç etkinliklerine katılan 

kulüplerin, yarışma yönergelerinde belirtilen koşullara aykırı davranmaları 

durumunda, oynadığı maçın masa sayısı kadar sıfır puan verilerek yenik 

sayılmasıdır. Takım da, etkinlik yönergelerinde tanımlandığı biçimde, takım için 

kazanç olarak verilen puana karşı sıfır puan ile yenik tescil edilir. Eleme usulü ile 

oynanan etkinliklerde takım bu ceza karşısında elenmiş sayılır. 

g. Alt Lige İndirme Cezası: Satranç ligleri veya takım halinde oynanan satranç 

etkinliklerine katılan kulüplerin bir alt lige indirilmesidir. Bir alt ligin olmaması 
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durumunda takım halinde oynanan Türkiye Şampiyonası niteliğindeki etkinliğe 

katılımına izin verilmemesidir. 

(2) ‘Yarışmalardan Men’ veya ‘Hak Mahrumiyeti’ cezası ile cezalandırılmış olanlar, 

tur/maç/yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında, yarışma kurallarına göre tanımlanmış 

oyun alanlarına giremezler. Seyirciler için oluşturulmuş tribün veya benzeri izleme alanları 

var ise bu alanlarda bulunabilirler. Antrenörler ve kulüp/takım yöneticileri hiçbir neden ile 

tur/maç/yarışma öncesinde, sırasında ve sonrasında takım ve sporcular ile iletişimde 

bulunamazlar. 

(3) Puan indirme cezası, hükmen yenilgi cezası ve alt lige indirme cezasına ilişkin 

Disiplin Kurulunun kararları Federasyon Yönetim Kurulunca uygulanır. 
 

(4) Doping sonucu verilen cezalardan ayrı olarak, ihlalin sonraki dönemlerde tekrarı 

durumunda, cezanın artan oranda uygulanması esas alınır. Tur/maç/yarışma öncesinde, 

sırasında veya sonrasında saptanan bir doping ile mücadele kuralının ihlali durumunda 

sporcunun/takımın elde ettiği sonuçlar iptal edilir. Verilen kupa ve madalyalar, puanlar, 

ödüller geri alınır. 
 

(5) Kurul, bu Talimatta yer almayan eylemler hakkında FIDE yönetmelik ve kuralları 

ile karar verir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı 

geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, yardım eden de ihlal 

eden gibi cezalandırılır.  

(6) Belirlenen disiplin suçları ve bunlara uygulanacak cezalar EK-1 de sıralanmıştır. 
 

İdari tedbir 

Madde 8- (1) Disiplin soruşturması sonuçlanana kadar kulübe satranç etkinliklerinde 

yer vermemek, kişiye hak mahrumiyeti vermek ve/veya kişiyi her türlü satranç 

etkinliklerine katılmaktan ve/veya yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır. 
 

İdari tedbir uygulama yetkisi 

Madde 9- (1) Bu Talimat hükümleri doğrultusunda; 

Federasyon Başkanı veya Başkan vekilleri tarafından; sporcular, hakemler, antrenörler, 

eğiticiler, görevliler, kulüpler ve yöneticiler hakkında idari tedbir uygulayabilirler. 
 

İdari tedbirin başlaması  

Madde 10- (1) İdari Tedbir, durumun önemine göre, soruşturma evrakının 

tamamlanması sırasında veya kurla sevk işlemi sırasında Federasyon Başkanı veya başkan 

vekilinin verdiği kararla yürürlüğe girer. 
 

(2) Haklarında idari tedbir alınan kişi veya kulüpler için bir ay içerisinde soruşturma 

tamamlanır. Zorunlu durumlarda bu süre, Disiplin Kurulunun ara kararına dayalı istemi ile 

Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda üç aya kadar uzatılabilir. Bu sürenin bitiminden 

sonra idari tedbir kararının hükmü ortadan kalkar. Yönetim Kurulu, bu fıkra kapsamında, 

idari tedbirin kapsamını yeniden saptayabilir veya idari tedbiri kaldırabilir. 
 

İdari tedbirin bildirimi  

Madde 11- (1) İdari tedbir, kişilerin veya kulübün adresine tebliğ çıkarılarak 

bildirilir. Kişilerin veya kulübün Federasyona önceden bildirmiş olduğu adres tebligat adresi  



 

 

 
 

Dokümanın 
Adı 

DİSİPLİN TALİMATI 
TÜRKİYE SATRANÇ 

FEDERASYONU 

Rev. No  

00 

Revizyon Tarihi 

 

Yönetim Kurulu 
Karar tarihi ve 

sayısı 

 

12 Nisan 2014 
19 /3 

 
 

Uygulama Tarihi 

12 Nisan 2014 

 

 

varsayılır. Adres değişiklikleri bildirimi yapılmaması durumunda federasyonda kayıtlı adres 

tebligat adresi varsayılır. Bu konu itiraz konusu yapılamaz.  
 

(2) İdari tedbir; telgraf, faks, hızlı posta, kayıtlı posta, ilgilinin adına kayıtlı e-posta 

veya kargo ile gönderi posta araçlarından biri kullanılarak bildirilir. Federasyonun resmi 

internet sitesinden de yayınlanır. E-posta ile yapılan bildirim alındığı anda bildirim yapılmış 

sayılır ve posta araçlarından biri ile de ayrıca adresine gönderilir. 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Cezayı Azaltan veya Çoğaltan Nedenler, Soruşturma 

 

Kışkırtma 

Madde 12- (1) Eylemin, kışkırtma sonucu gerçekleştirildiğinin anlaşılması 

durumunda belirlenen cezalar yarıdan üçte ikisine kadar indirilebilir. 
 

(2) Kışkırtma sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık 

hak mahrumiyeti cezasına dönüştürülür. 
 

Özel indirim nedenleri  

Madde 13- (1) Kışkırtma nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, 

kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak takdiri, tanık ifadeleri, kişilerin savunmaları ve 

olayların oluş biçimi, olaya ya da ceza konusu kişiye ait takdiri nedenlerin olduğunu kabul 

ederek, ceza, yarıya kadar indirilebilir. 
 

Cezada sıralama  

Madde 14- (1) Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı 

ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici 

nedenler dikkate alınır. 
 

Ağırlaştırıcı nedenler  

Madde 15- (1) Bu Talimattaki hükümlere göre yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezasını gerektiren suçun; 

a. Yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda, 

b. Görev ve yetkinin kötüye kullanılması hallerinde, 

c. Ceza yasaları veya diğer yasalar uyarınca da suç olarak kabul edilen eylemlere 

katılma hallerinde, 

d. Federasyonun tüzel kişiliği veya Federasyon Kurulları ve üyelerin imge ve 

otoritesine basın, yayın medya ya da internet aracılığı ile yapılan açıklamalarda 

zarar verilmiş ise, 

e. Son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlenmiş ise,  

verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir. 
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Tekrarlanma 

Madde 16- (1) Daha önce ceza aldığı eylemin aynen tekrarı, ya da aynı etkinlik 

dönemi içerisinde başka bir suç daha işleyen kişi hakkında öngörülecek cezası yarısı 

oranında arttırılır.  
 

Suça girişim ve vazgeçme 

Madde 17- (1) Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylemi gerçekleştirildikten sonra 

vazgeçme nedeni ile eylem tamamlanmamış olsa bile, eylemi gerçekleştiren kişi 

cezalandırılır. Ancak, cezasında yarısına kadar indirim öngörülebilir. 
 

Soruşturmanın açılması  

Madde 18 – (1) Soruşturma işleminde; 
 

Kişi ve/veya kuruluşların spor ahlakına ve disiplinine aykırı olay ve eylemlerine ilişkin 

konuların, Federasyon Başkanlığınca kurula sevk işleminin gerçekleşmesi durumunda, 

kurul tarafından işlem başlatılır. 
 

(2) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarışmanın çeşidi, 

cezalandırılması istenen kişi veya kulüplerin isimleri, gerekçeler, tanıklar, belge ve diğer 

bilgiler belirtilir. 
 

İfade ve Savunma   

Madde 19 – (1) Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, 

eylemlerine uyan ceza istemi ve olaylar üzerine ifadeleri alınabilir. (EK- 2) Yazılı ifadenin 

ardından Disiplin Kurulu, eldeki belge ve bulgulara dayanarak ilgililerin eylemlerine uyan 

ceza maddesi uyarınca savunmasını ister. 
 

(2) Yazılı savunma, Disiplin Kuruluna verilir.  
 

(3) Kurul, gerek görürse, sözlü savunma alabilir. Bunun için bir kurul üyesini 

soruşturmacı üye olarak görevlendirebilir. Sözlü savunma tutanak ile belirlenir, tutanağın 

bir örneği ilgiliye verilir. 
 

(4) Kulüpler, kulüp başkanı veya kulüp yetkili temsilcisi tarafından savunulur. İvedi 

durumlarda ifade ve/veya savunmalar yıldırım telgraf, hızlı posta, faks veya ilgilinin adına 

kayıtlı e-posta yolu ile alınabilir. E-posta ile yapılan uygulamalarda, ifade ve savunmalar, 

ilgilinin ıslak imzasını taşıyacak biçimde ayrıca posta araçları yolu ile de istenir. 
 

Soruşturma  

Madde 20- (1) Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının kurula sunulması üzerine 

soruşturma başlamış olur. 
 

(2) Kurul, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Soruşturması başlatılan 

işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Gerekiyor ise, sevk ya da rapor 

düzenleyenlerin yazılı veya sözlü yeni görüşleri alınabilir. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık 

sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu saptanan 

tanıklar, yasa yönetmelik ve talimatlar ile verilmiş görevleri yerine getirmeyen görevliler 

hakkında da disiplin soruşturması başlatılması istemi Federasyon Başkanlığına sunulur. 
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(3) Tanıklar, yazılı ifadelerini bildirimi izleyen beş gün içinde, sanıklar da yedi gün 

içerisinde Federasyona ulaştırmak zorundadır. Belirlenen süreler içerisinde ifade ve 

savunmalarını vermeyen kişi veya kulüpler ifade vermek veya savunma yapmaktan 

vazgeçmiş sayılır. 
 

(4) İncelenen olayda, tanık veya sanık ifadeleri, savunmaları ile elde edilen bulgu ve 

deliller ışığında, kurula sevk edilmeyen kişi, kulüp veya diğer sorumlular hakkında kurul 

doğrudan soruşturma başlatabilir. Soruşturma sırasında, incelenen olaydan ayrı olarak,  

 

ortaya çıkan yeni durumlar karşısında da disiplin soruşturması başlatılması istemi 

Federasyon Başkanlığına sunulur.  
 

(5) Kurul gerek duyması halinde, soruşturmanın her aşamasında bilirkişi incelemesi 

yaptırabilir. 
 

Karar  

Madde 21- (1) Kurul, savunma evraklarının Federasyona ulaşmasından itibaren, 

yapacakları ilk toplantıda eksikliklerin giderilmesini ve toplanması gereken deliller varsa 

bunların toplanmasına karar verebilir. Tüm eksiklikler giderildikten sonraki ilk toplantıda 

karar oluşturulur. (EK-3)  
 

(2) Kurul, soruşturmanın tamamlanması koşulu ile etkinlik dönemi sonuna rastlayan 

durumlarda kararını, yeni etkinlik döneminin başlayacağı tarihine kadar verebilir. Kurulun 

bu konuda toplanması, soruşturma yapması ve karar vermesi sonunda verilebilecek cezalar 

yeni etkinlik döneminin başında uygulanır. 
 

(3) Disiplin Kurulu; kararını verirken,  deliller, soruşturma ve incelemeden edineceği 

izlenimi dikkate alır. Yarışmalarla ilgili olaylarda kararı verirken, başhakem ve gözlemci 

raporlarını da dikkate alır. 
 

(4) Kararlar; cezalandırmaya, cezaya gerek olmadığına, soruşturmanın 

ertelenmesine veya düşürülmesine yönelik olabilir. 
 

(5) Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulama usulleri ve 

varsa cezayı azaltan ve çoğaltan nedenler gösterilir. Ceza kararında idari tedbirli süreler 

mahsup edilerek bakiye ceza miktarı belirtilir. 
 

(6) Ceza kararlarına bu talimata yer alan usule göre Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. 

Ancak itiraz cezanın uygulamasını durdurmaz.  
 

Soruşturma zamanaşımı  

Madde 22 – (1) Soruşturma zamanaşımı bir yıldır. Sürekli hak mahrumiyeti cezasını 

gerektiren durumlarda ise iki yıl içerisinde soruşturma başlatılmazsa suç, soruşturma 

zamanaşımına uğrar. 
 

(2) Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günü ya da öğrenme tarihinden 

itibaren başlar.  
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Ceza zamanaşımı  

 

Madde 23 – (1) Uyarı cezası altı ay, diğer cezalar ise üç yıl içerisinde uygulanmaz 

ise ceza zamanaşımına uğrar ve ortadan kalkar. 
 

(2) Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği günden işlemeye başlar. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Bildirim ve Uygulama, İtiraz, Soruşturmanın İadesi 

 

Kararların bildirilmesi ve uygulanması  

Madde 24 – (1) Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, verilen 

kararların hüküm fıkrası kısa karar olarak (EK-3) ilgili kişi ve kuruluşlara, yıldırım telgraf, 

faks, hızlı posta, kayıtlı posta, kargo ile gönderi posta veya e-posta araçlarından biri 

kullanılarak bildirilir.  
 

(2) Anılan araçlar ile kararların kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, kararın bildirim tarihi 

olarak esas alınır. 
 

(3) Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya kişilere karşı bu yönde tutulan 

bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer. 
 

(4) Gerekçeli kararlar, (EK-4) disiplin kurulu kararının verildiği tarih itibari ile kırk iş 

günü içerisinde yazılarak ilgillere karar bildirim araçlarından biri ile gönderilir. (EK-5) 
 

(5) Kararlar Federasyon resmi web sitesinden de yayınlanır. 
  

 

İtiraz ve itiraz yeri  

Madde 25 – (1) Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, bu talimata yer 

alan usule uygun olarak, kararın bildiriminden itibaren on gün içinde Tahkim Kuruluna itiraz 

edilebilir. 
 

(2) Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa 

dahi, Tahkim Kurulunca doğrudan incelenebilir. 

 

İtiraz usulü  

Madde 26 – (1) Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu 

kulüp itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya kulüp 

yetkili temsilcisi tarafından yapılır. 
 

(2) Tahkim Kurulu kararları kesindir. 
 

Soruşturmanın iadesi ve usulü  

Madde 27 – Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları, 

kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü, kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya 

çıktığı, kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce yazılı kurallarda ilgililer lehine bir  
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değişiklik yapıldığı durumlarda; Federasyon Başkanı veya Başkan Vekilleri Disiplin 

Kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini, karar ceza verilmesine yönelik ise  

cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. 

Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp 

bırakılmayacağını takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın 

değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir. 

 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 28– (1) Bu Talimat yayını tarihinde yürürlüğe girer.  
 

(2) Bu talimat ile 31 Temmuz 2010 tarih ve 38/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlük kazanan Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 

Yürütme 

Madde 29– Bu Talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür. 
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EK-1 
  

DİSİPLİN SUÇU OLUŞTURAN EYLEMLER 

1-3. Kasıtsız fiiller    

4.  Centilmenliğe aykırı hareket 

5.  Talimatlara aykırı hareket    

6.  Hakaret    

7.  Fiziksel olarak zarar verme    

8.  Sahte lisans kullanımı, sahtecilik ve teşkilatı kandırma  

9.  Ceza süresini beklememek     

10. İzinsiz dış görev    

11. İzinsiz veya özürsüz yarışma 

12. Özel ve ulusal yarışmaya katılmama 

13. Ulusal şerefi ihlal     

14. Suça teşvik     

15. Satranç yarışmasının devamına engel olmak    

16. Tanıklıktan kaçınmak     

17. Hileli ve danışıklı satranç yarışması   

18. Doping     

19. Sair hallerde menfaat     

20. Yarışmaya katılmamak    

21. Görev suçu     

22. Emirlere uymamak    

23. Huzursuzluk çıkarmak    

24. Kaba, müstehzi ve küçük düşürücü hareketler   

25. Tek taraflı yönetim    

26. Menfaat ile yönetim    

27. Rapor vermemek veya gerçeğe aykırı rapor vermek  

28. Taahhütleri yerine getirmemek 

29. Görevi ihmal ve suiistimal 

30. TCK ve diğer kanunlarda suç olarak belirtilmiş bir olayların vukuu,  
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 SUÇUN NİTELİĞİ VERİLECEK CEZA 

1 

Türkiye Satranç Federasyonuna karşı 

yapmakla yükümlü olduğu işlemi kayıtsız 

kalarak yerine getirmemek, eksik veya yanlış 

yerine getirmek. 

Uyarı 

2 

Türkiye Satranç Federasyonu yetkili kurulları 

tarafından sorulan sorulara, gerekli yanıtları 

kayıtsız kalarak süresinde vermemek, eksik 

veya yanlış yanıt vermek. 

3 

Yetkili makam ve mercilere karşı, yerine 

getirdikleri görevlerinden dolayı, çirkin 

ifadeler kullanmak. Bireysel veya takım 

etkinliklerinde seremonilere (rakibine başarı 

dilemeden başlamak, kutlamadan bitirmek), 

ödül törenlerine çıkmamak. (sporcular) 

4 
Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe 

aykırı harekette bulunmak. 

6 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti 

5 

Türkiye Satranç Federasyonu talimatlarına 

kasten aykırı harekette bulunmak (kişi yada 

kulüp) 

3 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. Ayrıca, ilgili kulübe en üst 

sınırdan para cezası verilir 

6 

Türkiye Satranç Federasyonu çalışma usul ve 

esaslarına ait Ana Statüde açıklanan merkez 

ve taşra örgütüne veya örgütün bir 

mensubuna, sporculara, huzurunda veya 

gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen, yayın yolu veya 

internet üzerinden veya madde-i mahsusa 

tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya 

görevi sırasında hakaret etmek. 

Türkiye Satranç Federasyonu Teşkilâtına ve 

mensubuna karşı oluştuğunda 6 aydan 1 yıla 

kadar yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

Spor Kuruluşu yöneticilerine veya sporculara 

karşı oluştuğunda 2 aydan 6 aya kadar 

yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

Hakem, gözlemci veya temsilciye karşı 

oluştuğunda 2 aydan 1 yıla kadar 

yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

7 

Türkiye Satranç Federasyonu çalışma usul ve 

esaslarına ait Ana Statüde açıklanan merkez 

ve taşra örgütünün mensuplarına ve diğer 

tüm ilgililere görevlerini yaparken veya 

yaptıkları görevden dolayı cismen eza 

verecek müessir fiilde bulunmak 

Türkiye Satranç Federasyonu Teşkilâtı 

mensuplarına karşı oluştuğunda sürekli hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

Kulüp yöneticilerine karşı oluştuğunda 6 

aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya 

hak mahrumiyeti cezası verilir. 

Hakem, gözlemci veya temsilciye karşı 

oluştuğunda 1 yıldan 3 yıla kadar 

yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti 

cezası verilir. 

Sporculara karşı oluştuğunda 6 aydan 2 yıla 

kadar yarışmalardan men veya hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 
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Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi 

tarafından birlikte işlenirse her birine 

verilecek ceza bir katı oranında arttırılır 

8 

Lisans veya herhangi bir belge üzerinde 

değişiklik veya sahtecilik yapmak, hak sahibi 

olmadığı lisansı kullanarak federasyonu 

kandırmak, gerçek olmayan evrak 

düzenlemek, bunları bilerek kullanmak 

ve/veya kullandırmak. 

1 yıldan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır.  Bu belgelerin kullanıldığı 

yarışmalardan elde edilen puan/puanlar 

Yönetim Kurulu tarafından indirilir. 

Çok önemli durumlarda sürekli hak 

mahrumiyeti cezası verilir. Cumhuriyet 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

9 

Yarışmalardan men cezasına karşın yurtiçinde 

ve/veya yurtdışında yarışmalarda oynamak, 

beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan 

veya idari tedbirin bildirilmesine karşın bu 

önlem kaldırılmadan yarışmalara katılmak 

veya katılımı sağlamak. 

3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılırlar.  

10 

Bireysel olarak yurt dışında veya yabancı bir 

ülkenin ulusal veya bir kulüp takımında 

Türkiye Satranç Federasyonundan izin 

almaksızın yarışmaya katılmak veya görev 

kabul etmek.  

3 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 

11 

Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması 

gereken yarışmayı izinsiz yapmak, yaptırmak 

veya böyle bir yarışmayı yönetmek  

1 aydan 3 aya kadar yarışmalardan men veya 

altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılırlar. 

12 

Yayın yolu ile veya yazılı bildirime karşın 

özürsüz olarak özel veya ulusal yarışmalara 

veya hazırlık çalışmalarına katılmamak, geç 

katılmak veya çalışma ve yarışma yerini terk 

etmek  

3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men 

cezası ile cezalandırılır. 

Olayın mahiyetine göre ilgili kuruluş 2 aydan 

6 aya kadar yarışmalardan men cezası ile 

cezalandırılabilir. 

13 

Yurt içinde veya yurt dışında, her ne neden 

ile olursa olsun, Türklüğe veya yabancı bir 

ulusa onurunu kırıcı hareketlerde bulunmak, 

Ulusal Bayrak altında yarışmalarda yer 

almaktan çekinmek ve/veya yer almamak. 

(sporcular) 

1 yıldan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. Ağır hallerde sürekli hak 

mahrumiyeti cezası verilir. 

14 

Yurt içinde veya yurt dışında; satranç 

etkinlikleri öncesinde, sırasında ve 

sonrasında, ırkçı veya şiddet içeren 

söylemlerde bulunmak, tezahürat yapmak, 

sporcu veya seyircileri, rakip sporcular, 

yöneticiler veya yarışmayı yönetenler 

aleyhine suça teşvik etmek. 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

15 

Satranç yarışmasının her ne suretle olursa 

olsun, iyi bir şekilde başlamasına, devamına 

veya tamamlanmasına engel olmak. 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılırlar. Kuruluşlar ise 1 aydan 3 aya 
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kadar yarışmalardan men cezası ile 

cezalandırılır. 

16 

Soruşturma sırasında bildirime karşın özürsüz 

olarak tanık sıfatı ile yazılı bildirimde 

bulunmamak, tanıklıktan kaçınmak, 

bildiklerini saklamak, yalan tanıklık etmek 

veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay 

içinde merciine duyurmamak  

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya 

hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 

17 
Hileli ve danışıklı satranç yarışması yapmak, 

yaptırmak.  

En az 1 yıl yarışmadan men cezası veya o 

kadar süre ile hak mahrumiyeti ile 

cezalandırılır. Kulüpler, Türkiye Satranç 

Federasyonunca küme düşürme cezası ile 

cezalandırılır. 

18 

Alınan doping kontrol örneğinde yasaklı bir 

maddenin, o maddenin doku veya 

organlardaki yıkım ürününün, belirteçlerinin 

bulunması. 

2 yıl hak mahrumiyeti cezası. 

Herhangi bir yasaklı maddenin veya yasaklı 

yöntemin ticaretini yapmak veya ticarete 

kalkışmak, herhangi bir yasaklı maddeyi veya 

yasaklı yöntemi bir sporcuya uygulamak veya 

uygulamaya kalkışmak. 

En az 4 yıl Hak Mahrumiyeti cezası, ömür 

boyu mene kadar uzanır. 

Talimatta yer verilmemiş diğer doping 

konuları 

Dünya Doping Ajansı (WADA) ve Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi (TMOK) talimatları ile 

belirlenmiş olan yaptırımlar uygulanır. 

19 

Bir satranç yarışmasının sonuçlarından 

faydalanması mümkün olan kuruluş ve 

kişilerden maddi karşılık sağlayarak 

yarışmak, bu suretle yarışanlara maddi 

karşılık sağlamak. 

6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya 

o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

20 
Bir kulüp veya sporcunun çıkarı için 

yarışmalara katılmamak. 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya o 

kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

21 

Kabul edilen herhangi bir görevin yerine 

getirilmesinde şeref ve onura, spor terbiye ve 

disiplinine, yazılı kurallara veya yazılı 

bildirime aykırı hareket etmek.    

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya 

bu süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

22 

Yarışma hazırlıklarında, yarışmalar sırasında 

ve spor yolculuklarında yöneticilerin 

uyarılarını göz ardı etmek, uyarılara 

uymamak, alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde 

bulunmak.  

20 günden 2 aya kadar yarışmadan men veya 

1 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 

23 

Spor yolculuklarında disipline aykırı 

hareketlerde bulunmak, kafilenin huzurunu 

bozmak. 

1 aydan 3 aya kadar yarışmalardan men veya 

2 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 
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24 

Satranç yarışmasından önce, yarışma 

sırasında ve yarışmadan sonra görevli 

hakemlere ve federasyon görevlileri ile 

çalışanlarına, sporculara, kuruluş 

yöneticilerine, seyircilere kaba, çirkin ve 

küçük düşürücü söz sarf etmek veya bu tür 

hareketlerde bulunmak.  

3 aya kadar yarışmalardan men veya o kadar 

süre ile hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

25 

Yarışmaları kuruluş veya kişi lehine veya 

aleyhine hileli ve danışıklı yönetmek.  

(hakemler)  

1 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 

26 
Maddi veya manevi çıkar karşılığında yarışma 

yönetimi. (hakemler)  

Sürekli hak mahrumiyeti cezası ile 

cezalandırılır. 

27 

Yarışmaya ait raporu kasten vermemek veya 

gerçeğe aykırı rapor düzenlemek. (Hakem, 

gözlemci ve temsilciler) 

1 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 

28 

Kulüplerin veya yerli-yabancı sporcuların 

sözleşme yolu ile birbirlerine olan 

taahhütlerini yerine getirmemelerinden dolayı 

federasyonun tüzel kişiliğine zarar verilmesi. 

Kulüp veya sporcu, 1 yıl hak mahrumiyeti 

cezası ile cezalandırılır. 

29 

Yarışma yerine özürsüz olarak gelmemek, her 

ne neden ile olursa olsun görevini ihmal veya 

suiistimal etmek, (sporcu, hakem, gözlemci, 

temsilci ve antrenörler) temel bir nedene 

dayanmadan yarışmayı geç başlatmak, 

yarışmayı yönetmemek, talimatlara aykırı 

yönetmek veya tatil etmek. (hakemler)  

6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası 

ile cezalandırılır. 

30 
Bu talimatta belirtilmeyen TCK da suç olarak 

belirtilmiş bir olayın vukuu. 

TCK da belirtilen ceza oranında hak 

mahrumiyeti veya yarışmalardan men cezası 

verilir. 
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EK – 2 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU  

DİSİPLİN KURULU İFADE VE SAVUNMA TUTANAĞI 

Adı Soyadı  Baba Adı  

D.Yeri, Tarihi  İfade Kaynağı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

Konu  

Tutanak Türü 
İfade        (   )  

Savunma  (   ) 
İlgilinin Kimliği 

Sporcu      (   )      Hakem  (   ) 

Antrenör    (   )      Yönetici (   ) 

Diğer         (   ) 

Tarih  
…../…./20..   

Sayı       

Konu Disiplin Soruşturması   

    Yukarıda belirtilen konuya ilişkin olarak, Disiplin Kurulumuz, …../…/20… tarih ve ……. sayılı 

kararı ile ifadenize/savunmanıza gerek duymuştur.  
 

İfadenizi/savunmanızı aşağıya yazınız. Tanık olarak 5 (beş) gün, zanlı olarak 7 (yedi) gün 

içerisinde yanıt vermemeniz, varsa belge sunmamanız durumunda ifade / savunma vermekten 

vaz geçmiş sayılacağınızı bildiririm. 

                                                                                            

     

                                                                      

                                                                         DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Yanıtlamaya buradan başlayınız. Arka sayfayı kullanmayınız. Gerektiğinde yeni sayfa kullanarak sayfaları 

numaralandırınız, her sayfayı imzalayınız. Varsa belge ve ekleri numaralandırarak EK olarak en sonda belirtiniz) 
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                                                                                                                                                  EK – 3 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU CEZASINI BİLDİRME YAZISI 

(KISA KARAR) 

Tarih : 

Konu :  

Sayı :            

 

İlgilinin Adı-Soyadı   

İlgilinin Adresi  

Disiplin Kurulu Karar Tarihi                       Verilen Ceza 

Karar No  

 
Suçu  

 

Sayın  ……………………… 
 

Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Kurulunun kararı yukarıda belirtilmiştir.  

Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatının 24. maddesi uyarınca durumu 

bilgilerinize sunar, gerekçeli kararın daha sonra gönderileceğinin bilinmesini rica 

ederim. 

        

         

 

         DİSİPLİN KURULU BAŞKANI 
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EK-4 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU DİSİPLİN KURULU GEREKÇELİ KARARI 

 

Karar Tarihi  
 

 

 

 

Karar No   

1 Adı Soyadı   

2 Doğum Tarihi   

3 İlgilinin Kimliği  Sporcu (   ) Hakem (   )  Antrenör  (   ) Yönetici (   ) Diğer (   ) 

4 Oturduğu yer ve açık adresi   

5 
Şimdiye kadar aldığı cezalar 

ve genel durumu 
  

6 
Cezayı gerektiren davranışın 

yapıldığı yer ve tarihi 
  

7 
Cezayı gerektiren davranışın 

çeşidi 
   

8 
Cezayı gerektiren davranışın 

nedeni 
  

9 

Olayla ilgili olarak; 

a. Cezalandırılan ilgilinin 

ifadesinin özeti 

  

b. Tanıkların ifadelerinin özeti   

c. Varsa cezayı gerektiren 

davranışın saptanmasına 

yarayan diğer deliller 

  

10 
Cezayı hafifleten ya da 

şiddetlendiren nedenler 
  

11 Disiplin Kurulunun Kanaati   

12 

Verilen cezanın çeşidi ve 

dayandığı Disiplin Talimatı 

maddesi 

 

Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Talimatının …... maddesi 

……… bendinin ……….. alt maddesi uyarınca 

……………………………………………… cezası verilmiştir. 

13 

Diğer Görüşler (soruşturma 

ara kararları ve son karar 

üzerine ayrıntılı görüşler) 
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         ...........................   ....................            ...................... 

     Disiplin Kurulu Başkanı        Üye                                 Üye 

 

 

 

 

 

                                                            ....................            ...................... 

                                             Üye                                   Üye 
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                         EK-5 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

DİSİPLİN KURULU DOKÜMANI BİLDİRİM (TESLİM) TUTANAĞI 

Disiplin Dokümanı Türü İfade (    )         Savunma (    )          Karar (    ) 

İlgilinin Adı Soyadı  İfade Kaynağı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

İlgilinin Kimliği Sporcu (   )    Hakem (   )  Antrenör (   )    Yönetici (   )  Diğer (   ) 

Bildirim (Teslim) 

BİDİRİMDE BULUNAN(1)    
…/.../20.. 

 
 

 
 

GENEL SEKRETER 

BİDİRİMDE BULUNAN(2) 
…./…/20...                   

 
 

 
 

GENÇLİK HİZMETLERİ VE 
SPOR İL MÜDÜRÜ 

BİDİRİMİ ALAN  
…./…./20.... 

 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

DİSİPLİN KURULU DOKÜMANI BİLDİRİM (TESELLÜM) TUTANAĞI 

Disiplin Dokümanı Türü İfade (    )         Savunma (    )          Karar (    ) 

İlgilinin Adı Soyadı  İfade Kaynağı Tanık (    )   Zanlı (    ) 

Adresi  

İlgilinin Kimliği Sporcu (   )    Hakem (   )  Antrenör (   )    Yönetici (   )  Diğer (   ) 

Bildirim (Tesellüm) 

BİDİRİMİ VEREN 
……./……./200.. 

 

 
 
 

GENÇLİK HİZMETLERİ VE 
SPOR İL MÜDÜRÜ 

BİDİRİMİ ALAN (1) 
…./…./20... 

 

 
 
 

GENEL SEKRETER 

BİDİRİMİ ALAN (2) 
…./…./20... 

 

(Bildirim tutanakları ikişer örnek düzenlenir. Bildirim dokümanının konulduğu zarf kapatılarak üzerine iliştirilir. 

Bu hali ile zarf başka bir zarfın içine konularak posta işlemi uygulanır. Bildirimi alanlar ve verenler gerekli 

imzaları tamamlayarak bir örneklerin Federasyona ulaşmasını sağlarlar. Bildirim, GHS İl Müdürlüğü kanalı ile 

yapılacak ise, bir üst yazı ile “ HİZMETE ÖZEL “ ibaresi kullanılarak GHS İl Müdürlüğüne kayıtlı posta, acele 

posta veya kargo ile gönderi posta araçlarından biri kullanılarak gönderilir) 


