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Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu          RG 4.4.2000      

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu’nun Tüzüğü’nün          Ek. III 

96(2) maddesinin kendilerine  verdiği yetkiyi kulla-           AE 198 

narak aşağıdaki Yönetmeliği yapar.                    

  

          

 
1- Kısa İsim 

Bu yönetmelik, "Ulusal Kuvvet Derecesi Yönetmeliği",  

veya kısaca "U.K.D Yönetmeliği" olarak isimlendirilir. 

 

2- Yorum 
"Federasyon", Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonunu;  
"Dernek", Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonuna üye, 
 dernek, kulüp veya kuruluşları;  
"Oyuncu" herhangi bir satranç yarışmasına katılan kişileri;  
"UKD", oyuncuların gücünü simgeleyen ve bu Yönetmelikte  

 tanımlanan formüller ile hesaplanan bir sayıyı; anlatır. 
 

3- Uygulama 
Bu Yönetmelik, Federasyonca yürürlüğe konan diğer  
Yönetmeliklerle birlikte okunur ve uygulanır. 
 

4- Derecelendirmeye Giren Yarışmalar: 
Bir yarışmanın UKD hesaplamalarında kullanılabilmesi için;  
1.Federasyonun Yarışmalar Yönetmeliğine uygun olarak               RG 13.9.199         

yürütülmüş olması;                                                           Ek III-AE 427   

2.Yarışmanın Federasyon tarafından verilmiş geçerli bir   
lisansa sahip hakem/hakemlerce yönetilmiş olması;           
3.Yarışmanın başlama tarihinden en geç bir hafta öncesine 

 kadar yarışma özel kurallarının Federasyona  iletilmiş olması; 
4.Federasyonun o yıl için belirlediği UKD ücretinin  
yarışmanın  bitiminden en geç bir hafta sonra Federasyona  

iletilmiş olması; 
5.Aşağıda belirtilen ve yarışmada kullanılan evrakların           
eksiksiz yarışma bitiminden en geç bir ay sonra    Federasyona 

 iletilmiş olması: 
(a)Oynandığı tura göre sıralanmış hamle kağıtları, 
(b)Eşlendirme kağıtları, 
(c)Oyuncunun ismini, soyismini, son yayınlanan resmi UKD 

    puanı yada, yabancı uyruklu ise, ELO puanını yada    
    vatandaşı bulunduğu ülkenin resmi Satranç Federasyonu  
    tarafından kendisine verilen ve gücünü gösteren puanı, 



 (d)Oynadığı rakiplerin sıra numaralarını, aldığı sonuçları ve, var 
ise, hamleyapmadan kazandığı veya kaybettiği maçları gösteren 
A4 ölçeğinde hazırlanmış iki adet puan tablosu; 

6. Madde 4-5'te belirtilen evrakların hakem/hakemlerce imzalanmış 
olması gerekmektedir. 

 

5- Yarışmaların Derecelendirilme Sıraları: 
Madde 4'e göre UKD hesaplamalarında kullanılması gereken yarışmalar 
mümkün olduğu kadar bitiş tarihlerine göre sıra ile dereceledirmeye 
girerler.  

 

 

 

6- Formüller 
UKD hesaplamalarında kullanılan formüller aşağıdaki gibidir: 

1- UKD'si olmayan veya geçici UKD'si olan oyuncuların UKD'leri  

 

formülü ile hesaplanır. Burada Dg geçici UKD'yi, Do; oyuncunun 

oynadığı rakiplerin ortalama kuvvet derecesini, G; oyuncunun 
yarışma boyunca aldığı galibiyet sayısını, M; oyuncunun yarışma 
boyunca aldığı mağlubiyet sayısını ve N; oyuncunun yarışma 
boyunca oynadığı toplam maç sayısını gösterir. 
 

2- UKD'si olan veya geçici UKD'si olup 16 resmi maçı tamamlayan 
oyuncuların UKD'leri  

 

formülü ile hesaplanır. Burada Dy oyuncunun yarışma sonrası yeni 
UKD'sini, De; yarışma öncesi eski UKD'sini, T; oyuncunun 
yarışmada aldığı toplam puanını ve Tb; oyuncunun yarışmada 
oynadığı rakiplere karşı alması beklenen toplam puanını gösterir 

ve her rakibi için ayrı ayrı  
 

formülü ile hesaplanır. Burada Df   

 

formülü ile hesaplanır. Dr; oyuncunun oynadığı rakibin son 
hesaplanan UKD'sini veya geçici UKD'sini gösterir. 

 

7- Formüllerin Uygulanması 
Madde 6'da belirtilen formüller, aşağıda belirtilen kıstaslar ışığında işlem 
görür: 

1- Hesaplamalara, oyuncuların UKD’li oyunculara ve, hesaplanmakta 

olan turnuvadan önce UKD hesaplamalarında kullanılmış en az beş 
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maçı olan geçici UKD’li oyunculara karşı oynadıkları oyunlar 
dahil edilir. 

2- UKD'ye dahil bir yarışmaya ilk defa katılan bir oyuncunun geçici 
UKD'si madde 6-1'de gösterilen formül ile hesaplanır. 

3- Geçici UKD'si olan oyuncuların ilk 16 maçları madde 6-1'deki 

formül ile değerlendirilir. Bu formül kümülatif olarak kullanılır. 
Başka bir deyiş ile geçici UKD'si olan bir oyuncu ikinci 
turnuvasına katıldığı zaman ilk turnuvasındaki değerleri de 
hesaplamalarda kullanılacaktır.  

4- Oyuncunun geçici UKD'si 17'inci maçını oynayacağı yarışma 
öncesine kadar bu şekilde hesaplanır. Bu yarışmadan itibaren ise 
madde 6-2'de gösterilen formül ile UKD'si hesaplanır. 

5- UKD'leri olan oyuncuların yeni UKD'leri 6-2'de gösterilen formül 

ile hesaplanır. 
6- Bir oyuncunun yeni UKD'si hesaplanırken Df değeri 400'den 

büyük ise 400 olarak, 400'den küçük ise, 400 olarak alınacaktır. 
7- Bir oyuncunun yeni UKD'si 2300'ün üzerine çıkar ise yeni UKD'si 

2300 olarak, 1200'ün altına düşer ise 1200 olarak alınacaktır. 
8- UKD heaplamalarında oyuncuların hamle yapmadan kazandıkları 

veya kaybettikleri oyunlar ve puanlar dikkate alınmaz. 
9- Herhangi bir oyuncu, yabancı uyruklu ve ELO puanı yada 

vatandaşı bulunduğu ülkenin resmi Satranç Federasyonu tarafından 
kendisine verilen ve gücünü gösteren bir puanı var olan biri ile 
oynamış ise, oyuncunun Df değeri hesaplanırken bu puan veya 
UKD kurulu tarafından tayin edilecek uygun bir puan Dr olarak 

kabul edilir. 

 

8- UKD Listeleri: 
 

      UKD listeleri aşağıdaki maddelere göre hazırlanır ve yayınlanır: 
1- Oyuncuların UKD'leri en geç 1 Haziran ve 1 Aralık tarihlerinden 

itibaren geçerli olmak üzere Federasyonca yılda 2 kez bir liste 
halinde yayınlanır. 1 Haziran listesindeki UKD'lerin 
hesaplanmasında o yılın 30 Nisan tarihine kadar, 1 Aralık 
listesindeki UKD'lerin hesaplanmasında ise o yılın 31 Ekim 
tarihine kadar madde 4'te belirtilen şartları taşıyan yarışmalar 
kullanılır. Nisan ve Ekim ayları içinde tamamlandığı halde madde 
4-5'te beliritilen evrakları 30 Nisan veya 31 Ekimden sonra 
Federasyonun eline geçen yarışmalar, bu maddenin 
yükümlülüğünü yerine getirme şartı ile bir sonraki listenin 
hesaplarında kullanılır. 

2- İki yıllık bir süre içinde UKD hesaplamalarında kullanılan bir 
yarışmaya katılmayan oyuncuların hakkındaki bilgiler listelerden 
çıkarılır. Ancak bu bilgiler silinmez. Oyuncular daha sonra 
katılacakları bir yarışma ile normal işlem görerek yeniden listeye 
girer. Burada sözü edilen iki yıllık süre, her ulusal derecelendirme 
listesi çıktığında o listeye giren son yarışma ile başlar, ve iki yıl 
sonraki ulusal derecelendirme listesine giren son yarışma ile sona 
erer. 



3- UKD listelerinde oyuncuların isimleri, soyisimleri, UKD'leri, bağlı 
bulundukları Dernek,  o listenin yayınlandığı tarihe kadar 

hesaplamalara katılan toplam maç sayıları ve madde 8(2)'nin 
uygulanmasını kolaylaştırmak için oyuncunun aktif olduğu son 
listenin sayısı yer alır. Oyuncunun aktif olduğu son liste 
yayınlanacak olan liste ise, bu sayıya yer verilmez. UKD listeleri 
ayrıca 'Baylar' ve 'Bayanlar' olmak üzere iki ayrı liste olarak 
yayınlanır. 

 

9- Derecelendirmede Ölçü Denetlemesi: 
FİDE'ye üye olunması halinde, yayımlanan FİDE derecelendirme 
listesinde yer alacak olan KKTC oyuncularının FİDE dereceleri ile 
UKD'lerin tümünde ayarlama yapılır. Bu işlemin o yıl içinde yapılıp 
yapılmayacağına, yapılacaksa nasıl bir yöntem kullanacağına UKD 
Kurulu karar verir ve Federasyonun Yönetim Kurulunun onayına sunar. 
UKD listesinde ayarlama yapılması halinde yeni bir UKD listesi 
yayınlanır ve yayın gününden itibaren geçerli olur. 

 

10- UKD Hesaplamalarına İtirazlar: 
Yayınlanan UKD listelerindeki bilgiere itirazlar Federasyonun her yıl 
saptayacağı bir ücret ile birlikte söz konusu listenin yayınlanmasından en 
geç 10 gün içerisinde, Federasyona yapılabilir. 

 

 

 

 

11- Sınıflandırma: 
Bir oyuncunun sınıfı, son yayınlanan UKD listesindeki UKD'sine göre 
aşağıdaki şekilde belirlenir: 
  Sınıf   UKD   

  Usta   2200-2300 

  Usta Adayı  2000-2199 

  A   1800-1999 

  B   1600-1799 

  C   1400-1599 

  D   1200-1399 

 

 

12- Ulusal Usta Ünvanı: 
Bir oyuncunun Ulusal Usta ünvanını kazanması için  

1- Usta sınıfı oyuncusu olması; 
2- 1900 ve üzeri UKD'ye sahip oyunculara karşı UKD hesaplarına 

dahil en az 15 maç yapmış olması; 
3- Usta sınıfı oyuncusu olduğu andan madde 12(2)'de bahsedilen 

15'inci maçın sonuna kadar UKD'sinin 2200'ün altına düşmemiş 
olması gerekmektedir. 

Bu şartları yerine getiren oyuncu Ulusal Usta ünvanını kazanır ve daha 
sonra UKD'si 2200'ün altına düşse bile bu ünvanı kaybetmez. 

 
 



13- Geçici Madde: 
UKD listesinin üst kısmı ile alt kısmı arasında oluşan puan 

boşluğundan dolayı, Aralık 2000’de çıkacak UKD listesinde 

bir defaya mahsus olmak üzere her oyuncuya ek olarak  

100 UKD puanı eklenir. 
 

14- Yürürlükten Kaldırma: 
      Bu yönetmenliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak               13.9.1993 

      Ulusal Kuvvet  Dereceleri yönetmeliği, onun altında                    EK.III 
      Yapılan işlemlere halel gelmemek üzere yürürlükten kaldırılır.    A:E:424                
               
              

15-Yürürlüğe Giriş:                              
         

      Bu yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten  
      başlayarak,  yürürlüğe girer.  


