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YÖNETİM KURULU 

KARAR TARİHİ : 09.01.2005 

KARAR NO : 1/4 

 

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

ULUSAL TAKIMLARINDA YER ALAN SPORCULARA YAPILACAK 

ÖDEMELER  TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1–(1) Bu Talimat, Türkiye Satranç Federasyonundan lisanslı ulusal sporcularına 

ödenecek ücret ve prim miktarlarının saptanması ve sosyal güvencelerinin genel uygulama 

esaslarını belirler.   

 

Kapsam 

Madde 2 –(1) Bu Talimat,  Türkiye Satranç Federasyonu Ulusal takım sporcularına aylık 

ücret ve prim ödemesi ve sosyal güvencelerine ilişkin hususları kapsar. 

Dayanak 

Madde 3 –(1)  Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü  ile  17/3/2005 tarihli ve 25758 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

Madde 4 –(1) Bu Talimatta geçen,  

a)Federasyon             : Türkiye Satranç Federasyonunu,   

b)Federasyon Başkanı : Türkiye Satranç Federasyonu Başkanını,  

c)Yönetim Kurulu : Federasyon Yönetim Kurulunu, 

d)ELO Puanı  : Uluslararası rating puanını, 

e)FIDE   : Uluslararası Satranç Federasyonunu, 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

 

Ücret, prim ve sosyal güvence 

Madde 5–(1) Satranç Ulusal takımlarında ücret alacak üst düzey sporcular ulusal 

sporcu seçme kriterleri prosedürü esaslarına göre belirlenir. 

(2) Ücret ödenecek sporcuların sayısı, ödenecek  prim  miktarı, Federasyonun maddi 

olanakları çerçevesinde, her yılın Ocak ayı içerisinde Yönetim Kurulunun ilk toplantısında 

belirlenir. Ücret ödenen sporcular, sosyal güvenlik açısından da Federasyon tarafından 

desteklenir. Bu sporculara özel sağlık sigortası yapılır. Sözleşme yapılacak sporcularda, 18 

yaşını bitirmiş olmak koşulu aranır. 18 yaşını bitirmemiş sporcularla sözleşme yapılmaz. Ancak 

sporcular primlerden yararlanır. Ücret ödenecek sporcuların herhangi bir şekilde başka bir 

kurumla iş akti olamaz. Böylesi bir durumda sadece primler ödenir.  

(3) Ücret ödenecek sporcuların, her yılın 1 Ocak tarihindeki ELO puanı listesine göre, 

son bir yıl içerisinde ELO hesaplamalarına dahil en az 20 maç oynamış olmaları gerekir.  

 

Aylık Ücret: 

Madde 6 –(1) Sporculara ödenecek aylık ücret, asgari ücret üzerinden hesaplanır. 

Federasyon, her yılın 01 Ocak tarihinden başlamak üzere, sporcularla iş sözleşmesi yapar.  

a)Ücretler, her ayın son iş günü, sporcuların kendi adlarına açtırdıkları banka hesabına 

havale edilir. 
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a) İlan edilen asgari ücrette Devlet tarafından yapılacak değişiklikler ücrete otomatik 

olarak yansır. 

 

Özel sağlık sigortası 

Madde 7 –(1) Özel sağlık sigortası 5 inci madde çerçevesinde ücret ödenen sporculara 

yapılabilir. Özel sağlık sigortalarının limit kapsamları Yönetim Kurulunca belirlenir. Sporcuların 

sağlık harcamaları sporcuların kendileri tarafından ödenir. 

 

Sporcuların sorumlulukları ve cezai hükümler 

Madde 8 –(1) Sporcular, bu Talimat çerçevesinde kendilerine ücret ödendikten sonra, 

Federasyon tarafından belirlenen her türlü yarışmaya sporcu olarak katılmak zorundadır. 

Sporcunun mazereti varsa, yarışma için kendisine davet geldikten sonra bunu yazılı olarak 

Federasyona iletir. 

(2) Kendilerine ücret ödenecek sporcuların, mazereti kabul edilmediği halde yarışmaya 

katılmamaları durumunda o ayki ücretleri ödenmez. Ayrıca o ay için hak ettikleri primlerini de 

kaybederler. 

(3) Sporcular, Federasyon Talimatlarına  ve düzenleyici diğer mevzuata uymak 

zorundadırlar. Talimatlara uymayan yada centilmenlik dışı, sporun ruhuna aykırı hareketlerde 

bulunan sporculara yazılı uyarı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. İkinci uyarıda bir aylık maaş 

kesim cezası, üçüncü uyarıda iş sözleşmesinin tek taraflı iptali cezası uygulanır.  

(4) Sporcular, Federasyonun Disiplin Talimatı çerçevesinde ceza aldıkları takdirde, cezalı 

oldukları sürece ücretleri %50 oranında kesilir. Aynı sporcunun bir yıl içinde üçüncü kez cezalı 

duruma düşmesi durumunda cezalı olduğu sürece ücreti kesilir. 

 

Prim sistemi 

Madde 9 –(1) Bu Talimat kapsamında sözleşme yapılan sporculara aşağıda verilen 

tablolarda belirtilen primler ödenir. Primler, koşullar gerçekleşince bir sonraki Yönetim 

Kurulunca onaylanarak, ücret ödeme gününde sporculara banka aracılığıyla havale edilir. 

Talimat kapsamında bulunmayan sporculara bu tabloda belirtilen başarıları yakalamaları 

durumunda öngörülen primin %50’si ödenir. 

 

A - Genel klasman için prim tablosu 

 

Başarı  (a) Prim YTL 

(Bürüt) 

GM Unvanı almak 5.000.- 

2601 performans – GM normu var. (b) 1.000 .- 

2601 performans – GM Normu yok (b) 750 .- 

2501 performans  (c) 500 .- 

2451 performans veya IM Normu (d) 250 .- 

2500 ELO puanının üstünde kalmak (d) 500.- 

2450 ELO puanının üstünde kalmak (d) 400.- 

2400 ELO puanının üstünde kalmak (d) 250.- 

IM unvanı almak ( e ) 500.- 

Sporcunun ELO puanından daha iyi 

performans (f) 

100 .- 

 

a) Sporcunun Federasyon tarafından izin verilen ancak kendi olanaklarıyla katıldığı 

turnuvalarda elde ettiği başarılar için, tabloda belirtilen primlerin %70’i ödenir. Performansların 

herhangi birisi sporcunun turnuva sırasında görünen ELO puanının altındaysa prim ödenmez.  

b) Sporcunun ELO puanı 2601 üstündeyse prim ödenmez. 

c) Sporcunun ELO puanı, performans değerinin üstündeyse prim ödenmez. Sporcu IM 

unvanına sahipse IM normu alması durumunda prim ödenmez. IM normuna sahip olup henüz 

IM unvanı almamış sporculara bir norm için ödeme bir defaya mahsus olmak üzere bu Talimat 

yayınlandığı zaman ödenir.  

d) Primler FIDE’nin ELO listesinin yayınlandığı Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında 

yılda dört kez olmak üzere hesaplanır. 
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e) Talimatın yayımlandığı ayda bir defa uygulanmak üzere IM unvanına sahip sporculara 

bu ödeme yapılır. 

f) Federasyon tarafından görevlendirme yapılan yarışma ve turnuvalarda yapılır. 

Sporcunun kendi olanaklarıyla katıldığı turnuvalarda bu başarıyı elde etmesi durumunda %70 

prim bedeli ödenir. ElO puanı performansında alt limit 2451’dir. Bu tabloda yer alan 

performansların en az yedi turluk yarışma ve turnuvalarda elde edilmesi zorunludur.  

 

B - Bayan klasmanı için prim tablosu 

 

Başarı  (a) Prim YTL 

(Bürüt) 

GM Unvanı almak 5.000.- 

2401 performans – WGM normu var. (b) 1.000 .- 

2401 performans – GM Normu yok (b) 750 .- 

2301 performans  (c) 500 .- 

2251 performans veya WIM Normu (c) 250 .- 

2250 ELO puanının üstünde kalmak (d) 500.- 

2200 ELO puanının üstünde kalmak (d) 400.- 

2150 ELO puanının üstünde kalmak (d) 250.- 

WIM unvanı almak (e) 500.- 

Sporcunun ELO puanından daha iyi 

performans (f) 

100 .- 

 

a) Sporcunun, Federasyon tarafından izin verilen ancak kendi olanaklarıyla katıldığı 

turnuvalarda elde ettiği başarılar için, tabloda belirtilen primlerin %70’i ödenir. Performansların 

herhangi birisi sporcunun turnuva sırasında görünen ELO puanının altındaysa prim ödenmez.  

b) Sporcunun ELO puanı 2401 üstündeyse prim ödenmez. 

c) Sporcunun ELO puanı performans değerinin üstündeyse prim ödenmez. Sporcu WIM 

unvanına sahipse WIM normu alması durumunda prim ödenmez. WIM normuna sahip olup 

henüz WIM unvanı almamış sporculara bir norm için ödeme bir defaya mahsus olmak üzere bu 

Talimat yayınlandığı sırada yapılır.  

d) Primler FIDE’nin ELO puanı listesinin yayınlandığı Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim 

aylarında yılda dört kez olmak üzere hesaplanır. 

e) Talimatın yayınlandığı ayda bir kere uygulanmak üzere WIM unvanına sahip 

sporculara bu ödeme yapılır. 

f)  Federasyon tarafından görevlendirme yapılan yarışma ve turnuvalarda yapılır. 

Sporcunun kendi olanaklarıyla katıldığı turnuvalarda bu başarıyı elde etmesi durumunda %70 

prim bedeli ödenir. ELO puanı performansında alt limit 2251’dir. Bu tabloda yer alan 

performansların en az yedi turluk turnuvalarda elde edilmesi zorunludur.  

 

Vergiler 

Madde 10–(1)  Sporculara yapılacak olan, ücret dışındaki, prim ve diğer ödemelerde 

oluşacak olan yasal vergiler ödentilerden kesilerek Federasyon tarafından, federasyonunun 

bağlı bulunduğu vergi dairesine (Ulus vergi dairesi) ödenir. 

 (2) Ücretlere ilişkin her türlü sosyal güvence ve vergi bedeli Federasyon tarafından, 

federasyonun bağlı bulunduğu sigorta kuruluşuna (Ankara sigorta) ödenir. 

 

Diğer ödemeler 

Madde 11 –(1) Bu Talimat kapsamında, ücret ödenen sporcuların, sözleşmeli olarak 

çalıştıkları sürece, görevlendirildikleri etkinliklerde; konaklama, yemek ve ulaşım masrafları, 

Federasyon tarafından karşılanır. Ayrıca yurt içinde katıldıkları yarışma ve turnuvalarda her tur 

için Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenmiş  bir günlük sporcu harcırahını alırlar. Bu ücret bir 

günde iki tur oynamaları durumunda iki katına çıkar. İkiden fazla tur oynanan yarışmalarda en 

fazla iki tur için ödeme yapılır. Yurt dışında düzenlenen yarışmalarda görevlendirilen ve bu 

Talimat kapsamında sözleşme yapılan  sporcuların konaklama, ulaşım ve iaşe bedelleri 

Federasyonca karşılanır. Sporcuya günlük olarak 40 € harcırah ödenir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Son Hükümler 

 

Yürürlük 

Madde 12–(1) Bu Talimat 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 13–(1)  Bu Talimat hükümlerini Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı yürütür. 

 


