
                                                        Satranç Lisansı Nasıl Çıkarılır 

Satranç evde, okulda, sokakta kısacası her yerde kolayca oynanabilen bir spordur. 
Çocuklarımızın eğitiminde satrancı bir araç olarak kullanıp, hayata yönelik 
mesajlarımızı satranç modeli üzerinden verebiliriz. Çocuklarımızın bir konu üzerinde 
konsantre olamamaları en fazla şikâyet ettiğimiz sorunlardan biridir. Satranç bir oyun 
havası içinde çocuğu zorlamadan, kendi arzusuyla düşüncesini bir konu üzerinde 
yoğunlaştırmasını sağlar. Konsantrasyon öğrenilebilir bir özelliğe sahiptir. Satranç 
sayesinde konsantre olmayı öğrenen çocuk burada kazandığı bu özelliği diğer alanlara 
da taşır. Satranç oynayan çocuklarda dikkat dağılması sorununun önemli ölçüde 
azaldığı zaman içerisinde görülecektir.   
Satranç sporunun çocuk eğitiminde olumlu ve kalıcı etkileri olduğu yaygın kabul 
görmüştür. Dünya eski satranç şampiyonlarından Alekhin “ Ben satranç sayesinde 
kendimi eğittim.”diyerek bunun önemini vurgulamıştır. Özellikle küçük yaştaki 
öğrencilerimizin dikkatini satranç sporuna çekmek için lisanslı sporcusu yapmayı çok 
önemsiyoruz. Öğrencilerimizin satranç sporuna ilgisinionlara lisans yaparak 
çekebiliriz.  
Türkiye Satranç Federasyonu Lisansına sahip olmak için yapılacak işlemler aşağıda 
sıralanmıştır.  

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 6 yaşından büyük herkes lisans çıkarabilir.  
2. Türkiye Satranç Federasyonu Lisans Sistemine girerek sistemde örneği bulunan 

“Sağlık Beyanı” ve “ Veli İzin Belgesi” doldurulduktan sonra JPEC formatında 
sisteme yüklenmelidir.  

3. Sağlık Beyanı 18 yaşından küçükler için velisi tarafından imzalanır. Veli İzin Belgesi 
sadece  18 yaşından küçükler için  doldurulur.  

4. 16 yaşından küçükler için lisans çıkarmak ücretsizdir. 16 yaşından büyükler için 
ücretlidir.  

5. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen bütün turnuvalarda (çevrimiçi 
turnuvalar dâhil) lisanslı sporcu olma şartı vardır.  

6. Lisanslar her yıl bir kere vize yapılır. Her yıl 15 Eylül de vize süreleri biter. 16 
Eylül’den gelecek yıl 15 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere lisansı olan sporcular vize 
yaptırmak zorundandır.  

7. Lisansı olmayan ya da vizesi güncel olmayan sporcular satranç turnuvalarına 
katılamaz.   

8. TSF Lisans Sistemine    https://lisans.tsf.org.tr/online/  linkinden girerek Yeni lisans 
çıkaracak öğrencilerimiz “Yeni Lisans” sekmesinden girerek lisans yaptırabilir. 
Lisansı olup vize yenilemek isteyen öğrencilerimiz ise “Vize Yenile” sekmesini 
kullanarak vizelerini yenileyebilirler.   

9. Sağlık beyanı ve veli izin belgesi örnekleri bu yazının ekinde gönderilmiştir. 
Öğrencilerimize  yardımcı olmak maksadıyla  lisans çıkaracak ya da vize yenileyecek 
öğrencilerimizin belgeleri doldurmalarına müteakip aşağıda mail adresine ya da 
telefona Watsapp uygulamasından JPEC formatında gönderdiklerinde lisansları 
yapılacaktır. Okul İdarecileri tarafından topluca da yapılabilir.  

https://lisans.tsf.org.tr/online/


TSF İzmir Sitesinden Lisans Bilgi Sistemini Seçiniz, 

                           

 

 

 

 

 

 

 



                                         YENİ LİSANS     /    VİZE YENİLE 

 

 

 



Yeni Lisans Başvuru Sayfası 

 

 

 

 



Vize Yenileme Sayfası 

 

                                                                                                         Hasan KARAKÖSE  
                                                                                                         İl Temsilcisi 
                                                                                                           05073375069 
                                                                                                           hasankarakose49@gmail.com 
 



 

 

 


