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TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 
2006 MALİ GENEL KURULU YÖNETİM KURULU ETKİNLİK RAPORU 

( 1 Ekim 2005 – 31 Temmuz 2006 ) 

 
 

Federasyon Yönetim Kurulumuz, 2005 yılında gerçekleĢtirilen Mali Genel Kurulun ardından  1 
Ekim 2005 – 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında yaptığı çalıĢmalar aĢağıda 

sıralanmıĢtır.  

 

Program: 

2005 Mali Genel Kurulunda kabul edilen yıllık etkinlik programındaki etkinlikler eksiksiz ve 

baĢarı ile yerine getirilmiĢtir. 

 

TSF Mevzuatı: 

Özerkliğin ardından, Genel Kurulu takiben Federasyonumuzun iç düzenlemelerini sağlayacak 

olan talimat ve prosedürler GSGM ve TSF’nin resmi internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. 

 

Satranç Seçmeli Dersi: 

Geçen yıl, okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya baĢlanan satranç’ın Satranç Eğitim 

Programının 2006-2007 eğitim-öğretim yılına yetiĢtirilmesi için MEB tarafından oluĢturulan 

komisyona destek olunarak, program hızla yetiĢmiĢ ve Talim Terbiye Kurulu tarafından 

onaylanmıĢtır. 

Ayrıca programa uygun satranç eğitim kitabı ĠĢ Bankası Kültür Yayınları tarafından basılarak 

tüm Türkiye’ye dağıtılmıĢtır. 

Böylelikle Satranç, okullarda daha sistematik olarak öğretilecektir. Uygulamadaki aksaklıklar 

için MEB ve Talim Terbiye Kurulu ile görüĢmeler sürmektedir. 

 
 

MEB İle İlişkiler: 

MEB satranç etkinliklerinde federasyonumuzun daha etkin ve söz sahibi olmasını gerektiren 

protokol maddelerinin yaĢama geçirilmesi için, MEB mevzuatının düzenlenmesi gereği üzerine 

BaĢkanlık ve MEB MüsteĢarlığı düzeyinde oluĢturulan çalıĢma grubu çalıĢmalarına devam 

etmektedir.  

 

MEB ile imzalanan yeni protokol gereği, Ankara Eryaman’da tahsis edilen yaklaĢık 18 dönüm 

arsa üzerinde, sportif etkinliklerin sevk ve idaresi Federasyonumuzda olacak Ģekilde, çoğunluk 

yetenekli satranç sporcularına ait olmak üzere, bir yatılı okul yaptırılacaktır. 3 yıl içerisinde 

bitirilmesi planlanan bu okulun tüm masrafları sponsorluklar aracılığı ile karĢılanacaktır. 
 

Uluslararası Etkinlikler: 

Katıldığımız uluslararası yarıĢmalarında elde edilen sonuçlar bir önceki döneme göre artıĢ 

göstermiĢtir. Bir Avrupa ġampiyonası iki Dünya ġampiyonası, bir Akdeniz ġampiyonası ve iki 

Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapılırken, düzenlediğimiz ve katıldığımız uluslararası, 

Avrupa ve Dünya Ģampiyonalarında Ģu baĢarılar alınmıĢtır. 

 

KuĢadası’nda gerçekleĢtirdiğimiz Avrupa Bireysel Satranç ġampiyonasında Ülke tarihimizdeki 

ilk altın madalyayı bayanlar kategorisinde Ekaterina ATALIK almıĢtır. 

 

Ġtalya’da gerçekleĢtirilen 36.Olimpiyatta Bayan Milli Takımımız tarihinin en iyi derecesini 

alarak 24. olmuĢtur. 

 

 Milli Takımımız Uluslararası Hırvatistan Kupasında  birinci olmuĢtur. 

 

Yunanistan Selanik’te gerçekleĢtirilen Dünya Okullar Satranç ġampiyonasında Cankut 

Emiroğlu Dünya ġampiyonu olmuĢtur. 

 

Karadağ’da yapılan Avrupa YaĢ Grupları ġampiyonasında Kübra Öztürk 16 YaĢaltında Avrupa 

ġampiyonu olmuĢtur. 

 

Antalya ‘da düzenlenen Akdeniz Bireysel Satranç ġampiyonasında Suat ATALIK genel 

kategoride Birinci,  Ekaterina ATALIK Bayanlarda birinci ve Zehra TOPEL ikinci olmuĢtur. 
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Yunanistan selanik’te düzenlenen uluslararası SITHON turnuvasında Genel Kategoride Fethi 

APAYDIN birinci, 18 YaĢ kategorisinde Erhan TANRIKULU birinci ve 14 YaĢ kategorisinde 

Oğulcan KANMAZALP birinci olmuĢtur. 

 

2006 Karpov Çocuk Olimpiyatında Emre CAN birinci olmuĢtur. 

Aynı turnuvada takımımız da biriniliği kazanmıĢtır. 

 

 
 

Eğitim: 

Antrenör: Satranç seçmeli dersini okullarımızda verebilecek kadroların, aynı ruh ve standart 

donanımda öğretmenlerin yetiĢtirilmesine yönelik olarak, öğretmenlerimize Yardımcı Antrenör 

olarak eğitimler verilmiĢ olup eğitim süreci devam etmektedir. 31 Temmuz 2006 tarihi itibari 

ile yaklaĢık 18.000 Yardımcı Antrenör satranç eğitim kadrosuna geçirilmiĢtir. 2005 Mali genel 

kurulunda bu rakam 5600 idi. 

Özellikle ulusal takımlarımıza antrenör yetiĢtirmek üzere yapılacak eğitim programının 

oluĢturulması çalıĢmaları da devam etmektedir. Bu konuda GM Adrian Mihalicsin tarafından 

Ocak 2006 ayında antrenörlere bir seminer vermiĢtir ve seminerler devam edecektir. 

 

Sporcuların  eğitimi, gözlemi ve yarıĢmalara hazırlanması için profesyonelliğe adım atılmıĢ ve 

IM Hasan KILIÇASLAN baĢkanlığında AYGEG kurulmuĢtur. Bu sayede baĢarılar peĢi sıra 

gelmeye baĢlamıĢtır. 

 

Hakem: Hakem eğitimine de önem verilmiĢ, illerimizde yapılan geliĢtirme seminerleri 

yanında, Ulusal ve üstü hakemlere de FIDE standardında düzenlenen seminer ile değiĢen 

kurallar aktarılmıĢtır. Her dereceden olmak üzere 2200 adet hakem sayısına ulaĢılmıĢtır. 

Hakemlerin kalitesini yükseltmek için MHK tarafından çalıĢmalar sürmektedir. 
 

 

UNVANLAR:  

 

WGM Katerina Atalık IM, Zehra Topel WIM, Emre CAN IM unvanlarına hak kazanmıĢtır.  

 

Uğur TÜLÜCE, Hasan GÜVEN, Halil Hilmi DARI, Erdem UÇARKUġ, Tayfun HAZNEDAROĞLU ve 

Gürel KULLEġ FA unvanı elde etmiĢlerdir. 

 

Diğer: 

Türkiye Futbol Federasyonu ile Federasyonumuz arasında gerçekleĢtirilen bir protokolle, Milli 

Takım Kamp Tesisleri ve Profesyonel Futbol Kulüplerine satranç odaları açılarak satrancın 

geniĢ kitlelere yayılması sağlanmaktadır. 
 

Türkiye ĠĢ Bankası Satranç ligi, 3 takımımız ligden çekilmiĢtir. Bu sezon 17 takımla ĠĢ Bankası 

Satranç Ligi iki buluĢmada gerçekleĢtirilecektir. Kulüplerimizin federasyondan aldığı pay 

artırılmıĢtır ve federasyonumuzun gelirleri ile doğru orantı olarak da artırılması 

düĢünülmektedir. Bu sezon Türkiye ĠĢ Bankası Satranç Ligine 14 YaĢaltı masası eklenmiĢtir. 

Geleceğin büyük ustalarının bu masalarda tecrübe sahibi olacaklarına ve uluslararası arenada 

baĢarı sağlayacaklarına yürekten inanıyoruz. 
 

Satranç merkezleri; Yalova, Diyarbakır, Akhisar’dan  sonra Denizli, Ankara, Aydın, Afyon, 

Bahçesaray ve Ġstanbul’da satranç Merkezi açılmıĢtır. Diğer illerde merkez açılma çalıĢmaları 

devam etmektedir. 

 

GSGM nin düzenlediği ve bağımsız jürinin değerlendirdiği spor federasyonları Ġnternet 

Oscarında Resmi sitemiz ‘En Ġyi Spor Federasyonu Ġnternet Sitesi’ ödülünü almaya hak 

kazanmıĢtır. 
 

Bu dönemde, 2005 mali genel kurulunda müjdesinin verdiğimiz Türkiye ĠĢ Bankası ile 

kurumsal sponsorluk antlaĢması imzalanmıĢtır. Sponsorluk sayesinde federasyonumuz ve 

satrancın tanıtımı hız kazanmıĢtır. 

 

Eylül ayında 15 gün süreyle Banka tarafından, maliyeti 500.000 YTL’nin üzerinde olan TV 

reklamları yapılmıĢtır.  
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Milangaz ile yapılan sponsorluk antlaĢması ile 425 YĠBO’ya satranç sınıfı açılmıĢtır. Ayrıca  250 

YĠBO’ya  federasyon tarafından Satranç sınıfı açılmıĢtır. 

 

THY ile sponsorluk antlaĢması imzalanmıĢ ve 25 adet Uluslararası ücretsiz bilet  ve 25 adet 

%30 indirimli uçak bileti alınmıĢtır. 
 

Dönem içerisinde belediyeler ve özel kuruluĢlardan sağlanılan destekler, sporcularımıza ödül 

olarak dönmüĢtür. Tarsus, TaĢucu,ġile, Pendik, Seyhan Belediyeleri bu kapsamda 

değerlendirilmiĢtir.  

 

Futbol Federasyonundan sonra kendi merkezi olan ilk amatör spor federasyonu olarak, Ģu an 

içerisinde bulunduğunuz Atatürk Satranç Merkezi, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve 

BaĢbakan Yardımcısı sayın Mehmet Ali ġahin ve Sanayi Bakanı Ali ÇOġKUN, Yunanistan 

Satranç Federasyon BaĢkanı ve FĠDE AsbaĢkanı Georgios MAKROPOULOS ve Suriye Satranç 

Federasyonu BaĢkanı  Hani AL-BITAR’ın katılımı ile 8 Temmuz 2006 tarihinde açılmıĢtır. 

 

Atatürk Satranç Merkezinde Nevzat SÜER satranç salonu, Kahraman OLGAÇ kütüphanesi, 

Kafeterya ve ÇağdaĢ bir büro bulunmaktadır.  

 

Bu merkezin iç teĢrifatının yapılması  için Spor Toto teĢkilatı reklam karĢılığı katkı sağlamıĢtır. 

 

 

Projeler; 

Bu dönemde federasyonumuzun uluslararası iliĢkileri güçlendirmek ve komĢu ülkelerle 

iliĢkileri artırmak amacı ile AB projeleri hazırlanmıĢtır. Bu projeler; 

 

‘ Kültürler arası iletiĢim için satranç dostluğu ‘ isimli bu proje için AB’den  yaklaĢım 45.000 € 

fon talep edildi. 

 

‘Avrupa’daki kültürel ve eğitimi bütünleyen köprü satranç’ isimli bu proje için AB’den  yaklaĢık 

90.000 € fon talep edildi. 

 

Bu projeler kabul edildiği takdirde, Türkiye Satranç Federasyonun uluslararası itibarı daha da 

artacak ve sporcularımızın katılacağı etkinlik  sayısı artacaktır.  

 

ĠĢ Bankası Kültür Yayınları ile iĢ birliği yapılarak Kasporov’un Türk satrancına kaynak olacak 

olan kitabı Türkçeye çevrilerek tüm Türkiye’ye dağıtımı yapıldı. Kasporov’un kitabının ilk 

baskısı 3.000 adet olarak yapıldı ve  ilk iki günde tükendi. 

 

1 Ekim 2005 - 31 Temmuz 2006 yılı gelir – gider tabloları ve bilanço ekte genel kurulun 

bilgisine sunulmaktadır. 

 

Genel Kurulumuzun takdirine sunulur: 

 

 

 

 

Ali Nihat YAZICI   Tahsin AKTAR  Murat KUL  

BaĢkan    AsbaĢkan  AsbaĢkan  

 

 

 


