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YÖNETİM KURULU 
KARAR TARİHİ : 14.08.2005 

KARAR NO :  13/14 
 
AMAÇ : 
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen, antrenör eğitimi sonrası kademeler arasında 
geçiş ve terfi koşulları ile antrenör denklik koşullarının genel uygulama esaslarını belirlemektir. 
 

KAPSAM VE UYGULAMA ALANI: 
Bu prosedür, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen, antrenör eğitimi sonrası kademeler 
arasında geçiş ve terfi koşulları ile antrenör denklik koşullarını kapsar. Uygulama alanı tüm Türkiye‟dir. 
Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsüne ve Antrenör Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır. 

SORUMLULAR: 
Türkiye Satranç Federasyonu , Eğitim Kurulu 

TANIMLAR 
Bu prosedürde geçen; 
“ Federasyon‟‟ Türkiye Satranç Federasyonunu , 
“ Federasyon Başkanı‟‟ Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını, 
“ Genel Müdürlük” Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

“ Antrenör Talimatı” Federasyon tarafından yayımlanan antrenör talimatını, 
“ Yönetim Kurulu” Federasyon Yönetim Kurulunu, 
“ FIDE‟‟ Uluslararası Satranç Federasyonunu, 
“ ELO‟‟ Uluslararası sporcu kuvvet derecesini, 
“ UKD‟‟ Ulusal sporcu kuvvet derecesini, 
“ FIDE Instructor‟‟ FIDE tarafından verilen eğitici belgesini, 
“ FIDE Trainer‟‟ FIDE tarafından verilen antrenörlük belgesini, 

“ FIDE Senior Trainer‟‟ FIDE tarafından verilen kıdemli antrenörlük belgesini, 
anlatır. 

PROSEDÜR İÇERİĞİ: 
A – Kademeler arası geçiş: 

Antrenör belge ve lisansına sahip olanların kademeler arası geçiş ve terfileri, Antrenör Talimatı 
kapsamında açılacak kurs/seminer ve sonrasında girecekleri sınavda başarılı olunması ile gerçekleşir.  

1. Antrenör (II. Kademe) geçiş, terfi koşulları:  
a. Yardımcı Antrenör (I. Kademe) belgesine sahip olmak, 
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak, 
c. En az 1 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte yardımcı antrenör 

olarak görev yaptığını belgelemek, ya da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda satranç dersi 
öğretmeni veya satranç rehber öğretmeni veya egzersiz eğitim programı rehber öğretmeni 
olarak görev yaptığını, ya da kendisinden üst kademede bir antrenörün yanında çalıştığını 

belgelemek.  
d. Eğiticilerin Eğitimi kurslarına katılarak, kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar ( c )  

kapsamındaki koşulları yerine getirmiş sayılır. 
2. Kıdemli Antrenör (III. Kademe) geçiş, terfi koşulları:  

a. Antrenör (II. Kademe) belgesine sahip olmak, 
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak, 
c. En az 2 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte Antrenör (II. 

Kademe) olarak görev yaptığını ya da kendisinden üst kademede bir antrenörün yanında 
çalıştığını belgelemek, 

d. Ulusal takım kamplarında ve karşılaşmalarında en az 2 kez antrenör yardımcılığı görevinde 
bulunmak, 

e. Alanı ile ilgili seminer, konferans ve kurs etkinliklerinden birine en az bir kez katılmak,  
3. Baş Antrenör (IV. Kademe) geçiş, terfi koşulları: 

a. Kıdemli Antrenör (III. Kademe) belgesine sahip olmak, 
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak, 
c. En az 3 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte veya yabancı 

kulüplerde Kıdemli Antrenör (III. Kademe) olarak görev yaptığını ya da kendisinden üst 
kademede bir antrenörün yanında çalıştığını belgelemek, 

d. Uluslararası bireysel veya takımlar karşılaşmaları ve kamplarında en az bir yıl süre ile görev 
yapmak, 

e. Alanı ile ilgili seminer, konferans ve kurs etkinliklerinden birine en az üç kez katılmak, 
4. Teknik Direktör (V. Kademe) geçiş, terfi koşulları: 

a. Baş Antrenör (IV. Kademe) belgesine sahip olmak, 
b. Antrenör talimatı doğrultusunda antrenör olma koşullarından birini kaybetmemiş olmak, 
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c. En az 3 yıl süre ile; Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş bir kulüpte veya yabancı 
kulüplerde, Baş Antrenör (IV. Kademe) olarak görev yaptığını ya da kendisinden üst 

kademede bir antrenörün yanında çalıştığını belgelemek, 
d. Uluslar arası bireysel veya takımlar karşılaşmaları ve kamplarında en az iki yıl süre ile görev 

yapmak, 
e. En az 2100 Rating puanına sahip olmak, 
f. Alanı ile ilgili seminer, konferans ve kurs etkinliklerinden birine en az dört kez katılmak, 

B – Kademeler arası denklik: 
1. Antrenör belge ve lisansına sahip olmayan, ancak, sıralanan koşullara uygun olanlara kademelere   

göre „Antrenör‟ unvanı, Antrenör Talimatı kapsamında verilir. 
2. Denklik yolu ile antrenör olacakların, antrenör olabilme koşullarına sahip olmaları gereklidir. 
3. Denklik yolu ile bir antrenör unvanına sahip olanların, kademeler arası geçiş ve terfi işlemleri, 

antrenör talimatı ve bu prosedür kapsamında değerlendirilir. 
4. Denklik yolu ile antrenör unvanı, Antrenör (II. Kademe) ve sonraki kademeler için verilir. 

5. Denklik yolu ile antrenör unvanı, Denklik Komisyonunun kararı ve Yönetim Kurulunun onayı ile 
gerekli belgeleri tamamlamaları halinde durumlarına uygun antrenör belgesi ve lisansı verilir. 

6. Teknik Direktör (V.Kademe) Denklik Koşulları: Burada sıralanan koşulların en az 2 tanesine sahip 
olmak gerekir. 
a. Avrupa, Dünya Şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk 20‟de yer almak, 
b. En az 5 yıl GM unvanına sahip olmak, 
c. IV.Kademe (Baş Antrenör) olarak en az 3 yıl görev yapmak, 
d. ELO puanı olarak 2600‟üzerinde yer almak, 

7. Başantrenör (IV.Kademe) Denklik Koşulları: Burada sıralanan koşulların en az 3 tanesine sahip 
olmak gerekir. 
a. Avrupa, Dünya Şampiyonalarında büyükler kategorisinde 2400 ve  üstü ELO performansı 

yapmak, 
b. GM unvanına sahip olmak, ya da en az 2 yıllık IM olmak, 
c. Kıdemli Antrenör ( III.Kademe) olarak en az 2 yıl görev yapmak. 
d. 2400‟ün üzerinde  ELO puanına sahip olmak, 

e. Türkiye Şampiyonası finallerinde ilk 3 derece içerisinde yer almak, 
8. Kıdemli Antrenör (III.Kademe) Denklik Koşulları: Burada sıralanan koşulların en az 3 tanesine 

sahip olmak gerekir. 
a. Avrupa, Dünya Şampiyonaları (bütün kategoriler) ve Olimpiyatlarda, takım kaptanı ya da 

antrenör olarak yer almak. 
b. En az 2 yıl FM unvanına sahip olmak. 
c. En az 2 Türkiye Şampiyonası finalinde oynamış olmak. 

d. Antrenör (II.Kademe) olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak. 
e. ELO puanı 2200 üzerinde yer almak. 

9. Antrenör (II. Kademe) denklik koşulları: Burada sıralanan koşulların en az üç tanesine sahip 
olmak gerekir. 
a. Ulusal takımlarda en az 14 kez sporcu olarak maça çıkmak yer almak, 
b. UKD ve ELO listelerinde ilk iki yüzde en az bir kez olsun yer almak, 

c. Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda (her türlü kategori), oynamış en az bir sporcu yetiştirmek, 

d. Ulusal takım kamplarında ve karşılaşmalarında en az 2 kez antrenör görevinde bulunmak. 
e. En az 1800 ELO ya da UKD puanına sahip olmak 
f. FM unvanına sahip olmak 

10. Hiç bir koşula bakılmaksızın doğrudan denklik kazanmak: FIDE tarafından verilen aşağıdaki 
belgelere sahip olanlar başka bir koşula bakılmaksızın doğrudan karşılık gelen kademeye denklik 
yapabilirler. 

a. FIDE Instructor:   Kıdemli Antrenör (III.Kademe ) 
b. FIDE trainer: Baş Antrenör (IV.Kademe ) 
c. FIDE Senior Trainer: Teknik Direktör (V.Kademe ) 

C – Başvuru : 
1. Kademeler arası geçiş için gerekli koşulları sağlayanlar, federasyonun duyuruları doğrultusunda il 

veya lokal/bölgesel olarak açılacak kurs ve sınavlara doğrudan başvurarak katılabilirler. Bu 
adayların, kademeler için geçişi öngören koşulları kendileri belgelendirir ve başvuru dilekçelerine 

eklenir. 

2. Kademeler arası denklik için başvuracak adaylar, ilgili koşulları sağladıklarını belgeleyen 
dokümanları başvuru dilekçelerine eklerler. Başvuru için belirli bir tarih yoktur. Koşulları uyan 
adaylar her zaman başvuruda bulunabilir. 

D – Denklik Komisyonlarının Kuruluşu: 
1. Komisyon, Federasyon Başkanının, bulunmaması durumunda Federasyon As başkanının, 

başkanlığında Federasyon Genel Sekreteri, Federasyon Eğitim Kurulu Başkanının katılımı ile görev 
yapar. 
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2. Başvuru sahiplerinin doküman, belge ve durumlarını inceler, kararını Yönetim Kuruluna sunar.  
İLGİLİ DOKÜMANLAR 
 

1. TSF Ana Statüsü, 
2. TSF Antrenör Talimatı 


