T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE
TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Amaç
Madde 1: T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye
Satranç Federasyonu arasında imzalanan bu işbirliği protokolünün amacı;
 Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklu çocuklara satranç sporunu tanıtmak ve
öğretmek,
 Hükümlü/tutuklu çocuklar arasında satranç sporunu yaygınlaştırarak, çocukların
sosyalleşmelerini ve topluma kazandırılmalarını sağlamak,
 Hükümlü/tutuklu çocuklar arasında satranç sporuna yetenekli sporcular kazandırmak,
 Hükümlü/tutuklu çocuklara spor disiplini edindirerek eğitim yaşamlarına destek olmak ve
kötü alışkanlık ve eğilimlerden korunmalarını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2: Bu protokol; Türkiye Satranç Federasyonu ve T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan çalışmaların teknik şartlarını ve
verilecek hizmetlerin belirlenmesini, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Satranç
Federasyonun protokolde yer alan konulara ilişkin yükümlülükleri ve yürütülecek ortak
faaliyetleri belirlemek için düzenlenmiştir.
Dayanak
Madde 3: Bu protokol; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Kanunu ,!e 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,
01/10/2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Satranç Federasyonu’nun
ana statüsüne, dayanılarak hazırlanmıştır.
Kısaltmalar
Madde 4: Bu protokolde geçen;
Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü
Federasyon: Türkiye Satranç Federasyonunu, ifade eder.
Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Faaliyetler
Madde 5: İşbirliği kapsamında aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
hedeflenmektedir:
Genel Müdürlük tarafından belirlenecek 31 Ceza İnfaz Kurumunda Federasyon tarafından
40 Satranç Sınıfı ve 31 Bahçe Satrancı kurulumu gerçekleştirilecektir. Her bir satranç sınıfında
10 adet satranç takımı, satranç eğitim panosu ve eva taşları ile satranç kitapları olacaktır. Ayrıca

31 Ceza İnfaz Kurumunun her birinde Bahçe Satrancı kurulumu yapılacaktır. 31 Ceza İnfaz
Kurumunda açılacak 40 Satranç Sınıfının ve 31 Bahçe Satranç Takımının tüm maliyeti Türkiye İş
Bankası’nın sosyal sorumluluk kapsamında yapmış olduğu sponsorluk ve işbirliği ile
gerçekleştirilecektir.
Genel Müdürlük tarafından belirlenecek olan ve 20’şer kişilik gruplardan oluşan toplam
62 Genel Müdürlük personeline Genel Müdürlük tarafından belirlenecek Eğitim Merkezlerinden
birinde Federasyon tarafından süresi ve içeriği belirlenecek birinci kademe antrenörlük kursu
verilecektir. Kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere Federasyon
tarafından birinci kademe yardımcı satranç antrenörlük belgesi verilir, bu belgeyi alan personelin,
Ceza İnfaz Kurumlarında satranç dersleri verebilmeleri öngörülmektedir. Eğitimlerin verilmesi
sırasında eğitim salonu, eğitim için gerekebilecek ikramlar ve Genel Müdürlük personelinin yol,
konaklama ve görev hizmet bedelleri, Genel Müdürlük personeline gerekli izinlerin verilmesi
Genel Müdürlükçe sağlanacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde çocuğun
yüksek yararı ve özel hayatın gizliliği ilkeleri göz önünde bulundurulacaktır.
İşbirliği Esasları
Madde 6: Bu Protokol Kapsamında Federasyonun yükümlülükleri şunlardır:
1. Projenin sponsorluk çalışmalarını yürütüp, satranç ürünlerini temin ederek Genel
Müdürlükçe isimleri bildirilen Ceza İnfaz Kurumunda satranç ürünlerini göndermek,
2. Gönderilecek olan ürünlerin sağlık şartlarına uygun ürünler olmasını sağlamak,
3. Kursu verecek olan satranç antrenörlerini belirlemek, görevlendirmek ve antrenörlerin
isimlerini Genel Müdürlüğe iletmek,
4. Kurs sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan Genel Müdürlük personeli için
birinci kademe yardımcı satranç antrenörü belgesi hazırlamak,
5. Proje ile ilgili bir sorumlu belirleyip Genel Müdürlüğe bildirmek,
Madde 7: Bu Protokol Kapsamında Genel Müdürlüğün yükümlülükleri şunlardır:
1. Projenin uygulanabilmesi için gerekli resmi ve yasal izinleri vermek,
2. Projenin uygulanacağı Ceza İnfaz Kurum listesini ve sınıf açılacak yerlerde bir proje
sorumlusunu belirleyip Federasyon’a bildirmek,
3. Ceza İnfaz Kurumlarında kursa katılacak olan personeli belirlemek,
4. Proje kursuna katılacak Genel Müdürlük personelinin yol, konaklama ve harcırah
giderlerini karşılamak,
5. Proje kursunun verileceği yerleri temin etmek, kurs sırasında veya törenlerde yapılacak
ikramları ve diğer ihtiyaçları karşılamak
6. Proje ile ilgili genel bir sorumlu belirleyerek Federasyon’a bildirmek,
7. Açılacak Satranç Sınıflarının yerini belirlemek ve Federasyona bildirmek,
8. Eğitim verilecek çocukları belirlemek,

İhtilafların Çözümü
Madde 8: Bu protokolde yer almayan hususlar veya protokol hükümlerinin
yorumlamasından ve uygulamasından dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklar karşılıklı görüşme ve
anlaşma yoluyla çözümlenir. Karşılıklı anlaşma yoluyla giderilemeyen uyuşmazlıkların
çözümlenmesi için Ankara Mahkemeleri yetkilidir.
Yürürlülük
Madde 9: İş bu protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve imzalandıktan 1 (bir) yıl
sonra sona erer. Protokol süresi ihtiyaç duyulması halinde, aynı esaslara göre ve/veya gerek
görülen ihtiyaçların ilave edilmesiyle uzatılabilir.
İş bu protokol 3 (üç) sayfa ve 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, …/…/2016 tarihinde
taraflarca 3 (üç) nüsha halinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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