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DAVA KONUSU: 

Türkiye Satranç Federasyonunun 2014-2015 Etkinlik programında yer alan ve 3-15 Ağustos 2015 

tarihlerinde Kocaeli’de düzenlenecek olan Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Transfer Döneminin 

uzatılmasına ilişkin TSF Yönetim Kurulu kararının iptali talebidir 

AÇIKLAMALAR:  

Tamamen amatör ve çok zor koşullarda ve İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarının destekleriyle 

1998 yılından beri Türkiye Satranç Federasyonunun en üst liginde yarışan tek spor kulübü olan İTÜ 

S.K. satrançta geçmişte çok sayıda başarılı sonuca imza atmış olup, 2014 yılının da Süper Lig 

Şampiyonudur. Kulübümüz kadrosunda gerek ülkemizin gerekse dünyanın önde gelen sporcuları, 

satranç sporuna göre yüksek sayılabilecek sözleşme bedelleriyle istihdam edilmekte ve 

oynatılmaktadır.  

 

Yabancı sporcu sayısında sınırlama olan (kadroda en fazla dört maçlarda en fazla 2) Süper Ligde, milli 

sporcular sonuçları etkileyebilmekte, o nedenle hangi sporcuların hangi kulüpte oynayacağına ilişkin 

transferler, kulüplerin ligdeki başarıları için çok önemli hale gelebilmektedir. 

 

 

Türkiye İş Bankası Süper Liginin düzenleneceği tarihler de 2015 yılı başında Etkinlik Takviminde (Ek-1) 

yer almıştır.  

 

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Şampiyona Yönergesi aylar öncesinde, 2014 yılı içerisinde, Teknik 

Kurul tarafından onaylanarak TSF Yönetim Kurulunca kabul edilmiş ve TSF’nin resmi web sitesinde 

yayınlanmıştır. (Ek-2)  

 

Kulübümüz söz konusu Şampiyona Yönergesinin ekinde belirlenen ve tablo olarak verilen takvime 

uygun olarak, kadrosunda olması gereken sporcularla ya sözleşme yenileme ya da yeni sporcu 

transferi yönteminde gitmiştir. Kulübümüz bütün bu transferleri 30 Haziran 2015 tarihine kadar 

tamamlamıştır. (Ek-5) 

 

Halen TSF web sitesinde var olan ve 1 Ekim 2014’ten önce (9 aydan uzun bir zaman önce) 

yayınlanmış Süper Lig Şampiyona Yönergesine göre transfer dönemini belirleyen takvim Yönergenin 

ek-1’nde verildiği gibi 1 Ekim 2014 ile 30 Haziran 2015 arasındadır.  

 

Bu süre göz önüne alındığında, Süper Ligde oynayan kulüplerin transfer yapması için tam 9 aylık bir 

süre bulunmaktadır. 14 spor lig kulübünün her birisi, bu 9 ay süresince transfer yapabilirdi.  



 

Nitekim yukarıda sözü geçtiği gibi, (Ek-5) kulübümüz farklı tarihlerde, farklı sporcularla sözleşme 

imzalamış. Bunun için yükümlülükler altına girmiş. Olası başka kulüplerin kuvvetli ve zayıf 

sporcularının durumunu göz önüne alarak kadrosunu belirlemiştir. 

 

Söz konusu transfer dönemine ilişkin olarak, TSF’nin 25 Mayıs 2015 tarih ve 29/1 sayılı İcra Kurulu 

kararıyla Süper Lig Uygulama Yönergesi (Ek-3) yayınlanmış olup bu yönergede aynen aşağıdaki ifade 

vurgulanmıştır.  

  

….. 
1.4. Ana liste gönderme işlemleri çevrim içi olarak 
yürütülecek olup açıklanan takvimde bir sarkma asla 
söz konusu olmayacaktır. Sistem, takvime göre 
planlanmış olacağından hak mahrumiyetine uğrayan 
sporcu veya kulüpler için Federasyon bir sorumluluk 
kabul etmeyecektir, 

 

TSF Başkanlığı, takvime uyulması konusunda çok açık ve net olarak bir sarkmanın asla olmayacağını 

belirtmektedir. 

 

Bu durumda 9 ay (270 gün) süresi bulunan ve Süper Ligde oynayacakları 29 Ağustos 2014 tarihinden 

beri belli olan kulüplerin 30 Haziran 2015 tarihine kadar transferleri tamamlamamaları, sözleşmesi 

biten sporcularıyla yeni sözleşme imzalamamaları düşünülebilir mi? 

 

Böylesine bir ligde oynayacak ve daha önce oynamış olan kulüplerin; sporcularının çoğunluğuyla 

sözleşme yenilememesi, lisanslarının vizelerini zamanında uzatmamasının gerekçesi ancak bir uzatma 

kararı olacağını önceden bilmeleriyle açıklanabilir. Oysa TSF Başkanlığının açıklaması yukarıda da 

belirtildiği gibi çok açık ve nettir. Takvimde bir sarkma asla söz konusu olmayacaktır 

 

Süper Ligimizde bulunan 14 takım, Süper Lig takviminde belirtilen şekilde çekilecek kuraya göre, FIDE 

kurallarına uygun şekilde, tek buluşmada lig usulü ve bir fikstür çerçevesinde birbirleriyle yarışacaktır. 

Her takım diğer tüm takımlarla bir maç yapacaktır. 

 

Satranç sporunun takım yarışmaları formatlarına uygun olarak her maçta belirli sayıda masa yer alır 

ve bu masaların karşılıklı skorları toplanarak takım skoru belirlenir. 

 

Süper Ligde, TSF’nin aldığı karar çerçevesinde 8 masa yarışmaktadır. Her takım 8 sporcusunu aşağıda 

belirtilen koşullara göre maç listesine yazacak ve bu sporcular masa numaralarına uygun şekilde diğer 

takımın karşılık gelen sporcusuyla yarışacaktır.  

 

Buna göre; ilk 4 masa serbest (genelde takımın en güçlü dört sporcusu), 5nci masa 20 yaş altı genç 

sporcu, 6ncı masa kadın sporcu, 7nci masa 16 yaş altı sporcu, 8nci masa 16 yaş kadın sporcu olmak 

üzere yarışmaktadır.  

 

Ayrıca, her takımın genel listesinde en fazla 4 yabancı olabilecek, ancak 8 masanın olduğu maça çıkış 

listesinde en fazla 2 yabancı sporcu yarışabilecektir. 

 



Dolayısıyla, özellikle son dört masadaki; yani kadın, genç, 16 yaş kadın ve 16 yaş genç sporcuları çok 

önemli olmakta, bu masalarda bir takımın yaptığı transfer o takımın söz konusu masada diğer 

takımlara karşı üstünlük kazanmasını sağlayabilmektedir.  

 

Satrançta her maçın sonucu ya galibiyet ya beraberlik ya da mağlubiyettir. İki tarafın da masada 

olduğu oynanan bir maçta iki sporcu arasında alınabilecek skorlar da bu nedenle (1-0) veya (0,5-0,5) 

veya (0-1) olabilmektedir.  

 

Bir takım 8 masada 4 maçtan fazla puan toplarsa takım maçını kazanıp 2 puan alabilmekte, eğer maç 

4-4 biterse o zaman takım maçı da 1-1 bitmektedir.  

 

Durum böyle olunca her bir masanın çok büyük önemi bulunmaktadır.  

 

Dolayısıyla, transfer sezonu sonunda bir takımın tüm transferlerini görüp, ona göre daha sonra 

transfer yapabilmek büyük bir avantaj sağlayabilir. 

 

Bu da böylesine önemli bir ligin hakkaniyet çerçevesinde oynanmasını engeller. Ne yazık ki, TSF aldığı 

kararla ligde bazı takımlara haksız olarak büyük avantaj sağlamıştır.  

 

Transfer dönemi normal koşullarda 30 Haziran günü bitmektedir. TSF Yönetim Kurulu 27 Haziran 

2015 günü Konya’da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında bu sürenin uzatılması kararı almıştır. Ancak 

ne ilginçtir ki karar 1 Temmuz günü web sitesinde yayınlanmıştır.  

 

Bu durumda akla şu soru gelmektedir. 30 Haziran 2015 akşamına kadar hiçbir transfer yapmayan 

bazı kulüpler neye güvenerek bu transferleri ertelemiştir?  

 

Sürenin uzatılacağını önceden bilmiyorsa bir kulüp nasıl olur da transfer döneminin bitmesini 

bekleyebilir? 

 

Eğer sürenin uzatılacağını biliyorlarsa, neden bütün takımlara bu durum bildirilmez?  

 

Açıkça anlaşılacağı üzere bazı kulüplere, transfer süresinin uzatılacağı önceden bildirilmiştir, aksi 

takdirde 270 gün bekleyip 30 Haziran 2015 akşamına kadar transferleri yapmayıp, hemen ardından 

bazı sporcuları transfer edilmesi söz konusu olamazdı. 

 

Transfer süresinin uzatılacağının bazı kulüplerce önceden bilindiğine örnekler:  

 

TSF Süper Lig Şampiyona Yönergesine göre maça çıkabilmek için 8 sporcunun en az 7’sinin oynaması 

gerekmektedir.  

Şampiyona Yönergesi 5.6.2 (Hükmen Yenilgi maddesi) 

Ekte verilen ve TSF’nin web sitesinden resmi olarak kulüpte bulunan sporcu listelerinde, her 

sporcunun lisanslarının vize tarihi ya da yeni transferlerin lisans tescil tarihi ilan edilmektedir. Bazı 

kulüplerin lisans tescil ve vizelerinin çok büyük bir kısmı için 1 Temmuz tarihindeki süre uzatma 

haberini beklediği açıkça görülmektedir. 



Bir liste yapmak gerekirse çok kuvvetli bazı sporcuların transferleri bazı kulüplerce sona bırakılmıştır. 

Daha da kötüsü, federasyonca belirlenen 6 Temmuz 2015 tarihinden sonra da bazı transferlerin 

yapılacağı yönünde duyumlar camiada kulaktan kulağa dolaşmaktadır.  

 

30 Haziran 2015’ten sonra yapılan bazı önemli transferler 

 

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 

Sporcunun Adı     Transfer Tescil Tarihi 

GM Rauf Mamedov      6.7.2015 

GM Shakriyar Mamedyarov    6.7.2015 

GM Eltaj Safarli      6.7.2015 

 

Tarsus Zeka Satranç Spor Kulübü  

GM Yuri Kuzubov     6.7.2015 

FM Can Yurtseven     6.7.2015 

FM Volkan Sevgi  (16 yaş ve genç masa)  6.7.2015 

 

T.S. Alyans Satranç Spor Kulübü Manisa 

GM Ferenc Berkes     6.7.2015 

 

Kayseri Şeker Spor Kulübü     

Melih Yurtseven (Genç masa)   6.7.2015 

IM Mert Yılmaz Yerli     6.7.2015 

GM Alexander Moisenko    6.7.2015 

FM Deniz Özen (16 yaş ve genç masa)  6.7.2015 

 

Türk Hava Yolları Spor Kulübü 

FM Esat BAĞLAN (Genç masa)   6.7.2015 

FM Muhammed Batuhan DAŞTAN (genç masa) 6.7.2015 

Şevval Doğan (16 yaş, genç, 16 yaş kadın, kadın) 6.7.2015 

WGM Betül Cemre YILDIZ (kadın)   6.7.2015 

Erhan Yıldız      6.7.2015 

 

Yukarıda sayılan örneklerin ötesinde başka sporcular da bulunmakta ve bazı kulüplerin bu 

transferlerle haksız ve çok büyük bir avantaja sahip oldukları anlaşılmaktadır. 

Tahkim Kurulunuzca Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığından 30 Haziran 2015 tarihinden sonra 

Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi Kulüplerinin yaptıkları transferler ve ilgili sözleşmeleri 

istendiğinde durum daha iyi anlaşılacaktır.  

Bir transfer dönemi için 9 ay süre varken, bu süreyi kullanmayıp, böylesine önemli bir 

şampiyonada, süre bitiminin ardından yayınlanan bir süre uzatma kararı öncelikle hukuk 

normlarına uymamaktadır, 

Bu süre uzatma kararı, bu karar ile lisansları çıkartılacak, transfer edilecek sporcuların kulübümüz 

sporcularıyla yarışacağı göz önüne alındığında, doğrudan bize karşı büyük bir adaletsizliği 

doğurmaktadır, 



Kulüplerin transfer dönemi bitmesinden sonra transfer yapmaları için bu süre uzatılmasına yönelik 

hiçbir haklı gerekçe olamaz, bunun olmaması gerektiği, birden çok kulübün transferlerinin tümünü bu 

süreden önce tamamlamasıyla anlaşılabilmektedir,  

Deliller:  

Ek-1.  Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanlığı tarafından yayınlanan 2014-2014 etkinlik 

programı 

Ek-2.  TSF Başkanlığınca resmi web sitesinde yayınlanan Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi 

Şampiyona Yönergesi 

Ek-3.  Etkinlik Programında yer alan Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligine ait TSF İcra Kurulunca 

alınan 25.05.2015 tarih ve 29/1 sayılı karara göre TSF sitesinde yayınlanan Türkiye İş Bankası 

Süper Satranç Ligi Uygulama Yönergesi 

Ek-4.  Türkiye İş Bankası Süper Satranç Liginde bu yıl oynayacak bazı spor kulüplerinin TSF’nin 

Resmi Web Sitesinde yayınlanmış olan sporcu listeleri (Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi Spor 

Kulübünün sporcu sayısı 50.000’den fazla olduğu için eklenmemiştir)  

Süper Lig Kulüplerinden bazılarının 30 Haziran 2015 tarihinden sonra yaptıkları bazı önemli 

transferlerin listeleri. 1 Temmuz ve 7 Temmuz tarihlerinde TSF Lisans sisteminden alınan 

çıktıların karşılaştırması 

Ek-5  Kulübümüzün sporcu listesi 

SONUÇ VE İSTEM:  

Yüksek Kurulunuza verdiğimiz belge ve sunduğumuz gerekçeler ile, Türkiye Satranç Federasyonu 

Yönetim Kurulunca 27 Haziran 2015 tarihinde alınan transfer döneminin uzatılmasına ilişkin kararın 

iptalini, bu karara göre 30 Haziran 2015 tarihinden sonra Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi 

Kulüplerine yapılan tüm transferlerin, vize ve tescil işlemlerinin 2015 Türkiye İş Bankası Süper Satranç 

Ligi için yok sayılmasına karar verilmesini talep ederiz.  

 

      Kemal ERDENAY 

         Başkan  


