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2008 Genel Kurulunda sunulan program çerçevesinde, iki yılda hedeflenen 

atılımlar ve öngörülen program çerçevesinde kat edilen yollar raporda ele 

alınmıştır. Program hedeflerinin tutturulduğu, planlamanın önünde yol alındığı 

elde edilen veriler ve gerçekleşme ivmesi ile açıkça ortaya konulmaktadır.  
 

Program verileri ile desteklenen rapor ayrıntıları, planlama yaklaşımımızın ön 

gördüğü doğrulardır. Genel Kurulumuzu oluşturan değerli üyelerin bilgisine 

sunulur. 
 

 

 

Yalnızca son 15 ay içinde Türk satrancı üç yeni GM (Grand Master, Büyük Usta), unvanına 

sahip oyuncuya kavuştu. Yeni GM’lerin yaş ortalaması 24. En genç GM’miz Emre Can 

henüz 20 yaşında. 

GM Kıvanç Haznedaroğlu 

GM Barış Esen 

GM Emre Can 

Son iki yıl içinde hepsi yirmi yaşının altında üç yeni IM (International Master- Uluslararası 

Usta) unvanı elde eden sporcumuz oldu. Bu üç yeni IM’mizin yaş ortalaması onsekizdir. 

FM unvanlı (FIDE Master-FIDE Ustası) Cemil Can Ali Marandi 12 yaşında ilk IM normunu 

kazandı. IM Mert Erdoğdu ve IM Mustafa Yılmaz ise GM olabilmek için son normlarını 

bekliyorlar. 
 

 

Kübra Öztürk WIM (Woman International Master-Kadın Uluslararası Usta), unvanı elde 

ederken WGM (Woman Grand Master-Kadın Büyük Usta) unvanı için gereken normları 

tamamlamayı başardı. Bir başka WIM Betül Cemre Yıldız’ın ise WGM olabilmek için 

yalnızca tek bir norma ihtiyacı kaldı. 

 

 

2008 – 2010 arasında ilk 20 sporcunun ELO ortalaması,  2395’ten 2420’ye yükselerek 

yaklaşık 25 ELO artış gösterdi. 

Sporcu yaşı giderek düşüyor. İlk 20 sporcunun yaş ortalaması 36’dan 30’a indi 

Son iki yılda 3 GM, 3 IM, 1 WIM ve 6 FM olmak üzere 13 yeni unvan kazanıldı. 

Son iki yılda 7 GM, 10 IM, 3 WGM ve 1 WIM olmak üzere 21 yeni norm kazanıldı. 

Ayrıca Türk satrancının önemli isimlerinden Avrupa Yazışmalı Satranç Şampiyonu FM 

Fatih Atakişi yazışmalı satrançta GM unvanına kavuştu. EK1 

 

 

 

SUNUŞ 

 

Yeni GM ve IM ler 

 

Norm-ELO-Yaş ve Unvan 

Unvaneğişimleri 
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Satrançla yükselen yeni nesil çocuklarımız son iki yılda düzenlenen uluslararası 

şampiyonalarda toplam 50 madalya kazandılar. Bu madalyaların 12’si birincilik, 15’i 
ikincilik ve 23’ü üçüncülük derecelerinden oluştu. 

Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası 26 Nisan - 03 Mayıs 2009 tarihlerinde 

Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlendi. Şampiyonada, Diyap Büyükaşık ve Deniz Can 

Temizkan (9 yaş) Dünya ikincisi oldular. 

Gürcistan'ın Batum şehrinde 4-15 Haziran 2009 tarihleri arasında 8 Yaş Altı Avrupa 

Satranç Şampiyonası'nda Ece Alkım Erece Altın ve Çiğdem Onur gümüş madalya aldı. 8 
yaş erkeklerde ise Bora Bölükbaşı ikinciliği paylaştı ancak averajla üçüncü oldu. 

1 – 31 Ekim 2009  tarihlerinde Sırbistan Novi Sad'da oynanan Avrupa Takımlar 

Şampiyonası’nda genç sporcumuz Burak Fırat 6 turda 4.5 puan alarak, 2588 performans 

ve %75’lik bir başarı ile 5. masalarda üçüncülük madalyası kazandı. 

2009 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’nda Kübra Öztürk 8 puan ile 18 yaş altı bayanlar 

kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. 

Dünya Gençler Şampiyonası 21 Ekim - 04 Kasım 2009 tarihlerinde Arjantin'in Puerto 

Madryn şehrinde yapıldı. Betül Cemre Yıldız 9,5 puan ile birinci ve ikinciyle eş puanla 
dünya üçüncüsü oldu. 

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 26 Eylül - 2 Ekim 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Dünya 

16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı” 15 ülkeden katılan 22 takımın büyük çekişmesine sahne 

oldu. Engin Topak, üçüncü masada 6 maçta 5,5 puan alıp yenilgisiz olarak üçüncü 

masalar birincisi olurken, Özgür Çatalkılıç yedek masalar üçüncüsü, Vahap Şanal ikinci 

masalar üçüncüsü ve Emel Kaya da en zorlu maçların oynandığı ilk masada birinci 

masalar ikincisi olarak bizleri gururlandırdılar. 

Rusya'nın Moskova şehrinde gerçekleşen Aeroflot Açık Satranç Turnuvası  B kategorisinde 

yarışan Engin Topak,  son maçında berabere kalarak rakibi Azeri WFM Gülnar 
Mammadova ile birinciliği paylaştı. 

Yunanistan’ın Selanik şehrinde tamamlanan Avrupa Okullar Arası Bireysel 

Şampiyonası’nda 4 altın, 3 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazandık. 

Takım halinde de 1 gümüş ve 1 bronz alarak madalya sayımızı 12'ye çıkartmış olduk. 

Genç millilerimizden Engin Topak, Crete-Yunanistan'da düzenlenen III. Akdeniz Gençler 

Şampiyonası'nda 9 maçta 7,5 puan ile şampiyon oldu. Demre Kerigan ise 6,5 puanla 18 
yaş altı kategorisinde birinciliği elde etti. 

6. Dünya Okullar Arası Satranç Şampiyonası 20-31 Temmuz 2010 tarihlerinde Kayseri’de 

gerçekleşti. Şampiyona sonunda Türkiye 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak 

şampiyonanın en başarılı ülkesi oldu. 

2010 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası 19-29 Eylül 2010 tarihlerinde Gürcistan'ın Batum 

şehrinde düzenlendi. Cemil Can Ali Marandi 12 yaş altı kategoride 7,5 puan ile ikinci kez 
şampiyon oldu. EK2 

  

 

Uluslar arası Başarılarımız 

BaşarılarımıUnvan 
Unvaneğişimleri 
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Yalnızca son iki yılda ülke dışında bireysel ve takım olarak katıldığımız uluslararası 

turnuva sayısı 40’a ulaştı. Bu turnuvalarda ülkemizi iki yüzden fazla sporcumuz temsil 

etti. Libya’dan Vietnam’a, Rusya’dan Arjantin’e dünyanın dört bir yanında 25 ülkede Türk 
Bayrağı defalarca dalgalandı.  EK3 

 

 

 

Son iki yılda ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen uluslararası 

şampiyona sayısı dokuza ulaştı. Bu yarışmalara katılan sporcu sayımız 

350’yi aştı. Yalnızca Kayseri’de düzenlenen 6. Dünya Okullar Arası 

Satranç Şampiyonası’nda ülkemizden 171 sporcu yer aldı. Antalya’da 

düzenlenen 2009 Dünya Yaş Grupları Şampiyonası’na katılan 

sporcularımızın sayısı ise 150’yi buldu. Sadece bu şampiyonaya 89 

ülkeden 1329 sporcu katılmıştı. 

Antrenör, yönetici ve velilerle birlikte bu sayı genel toplamda 2400 katılımcıya ulaştı. 

Federasyonumuzun girişimiyle ilk kez İstanbul’da Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunda 

gerçekleşen FIDE Woman Grand Prix, FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) Kadınlar 

Şampiyonası küresel bir seriye dönüştü. 

Bursa’da gerçekleşen 2009 Dünya Takımlar 

Şampiyonası’nda ise Türk Milli Takımı ilk kez İsrail 
Satranç Milli Takımı’nı yenmeyi başardı. 

Konya’da gerçekleşen Dünya Bayanlar Hızlı Satranç 

Kupası, bayan satrancının en kuvvetli oyuncularını 

ağırladı. 

Antalya, Konya, Bursa, Kayseri, İstanbul, İzmir, 

Manisa illerimiz uluslararası etkinliklere başarıyla ev 
sahipliği yaptılar. EK4 

 

 

Son iki yıl içinde, Türkiye İş Bankası Satranç Ligi ve Türkiye Kulüpler Şampiyonası ile her 

iki organizasyona katılan (2009 Yılı için 16 + 80 ve 2010 Yılı için 14 + 52) kulüplerimiz 
için yaptığımız toplam bütçe desteği 770 bin TL’ye yaklaştı. 

Böylece 2004 yılında, toplam bütçesi 280 bin TL olan Federasyon, 2010 yılı itibarıyla 

yalnızca iki yılda bu bütçenin üç katına yaklaşan bir kaynağı ligler ve kulüpler için 
oluşturmayı başardı. 

Özellikle eğitim ve altyapı kulüplerini özendirmeye dönük teknik çalışmalar tamamlanarak 

uygulama için son hazırlık aşamasına gelindi. Bu sistemle birlikte önümüzdeki yıldan 

itibaren kulüplerimizin kurumsallaşması, alt yapı ve eğitim çalışmalarını geliştirebilmesine 

yardımcı olmak amacıyla yeni bir destek sistemi uygulamaya konulabilecek. 

 

Yurt dışı Turnuvaları 

 

Türkiye’de Turnuvalar 

 

Kulüplere ve Liglere Destek 
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Türkiye’de lisanslı satranç sporcularının sayısı son on yılda kelimenin tam anlamıyla 

devasa boyutta arttı. 2000 yılında bin rakamına ulaşmayan sporcu lisansları 2010 yılı 

sonu itibarıyla 155 bine ulaştı. Yalnızca son iki yılda yeni lisans çıkaran sporcu sayısı 

toplamda 40 bini aştı. Aktif lisanslı sporcu sayısı ise 2010 yılı itibarıyla bir başka rekora 

ulaştı. Yalnızca son bir yılda ilk kez lisans çıkaranlar ile lisanslarını yenileyen 

sporcularımızın toplamı 42 bine yükseldi. Hedefimiz 2012 yılında 200 - 250 bin arasında 
lisanslı satranç sporcusuna yükselmek. 

Öte yandan büyük bölümü Milli Eğitim Bakanlığı’mıza bağlı öğretmenlerimizden oluşan 

temel satranç eğitmenlerimizin sayısında da çok önemli artışlar gerçekleştirildi. 2008 ile 

2010 arasında satranca gönül veren, birinci kademe temel satranç antrenörü eğitimi alan 

öğretmenlerimizin sayısı 46 bine yaklaştı. Böylece sadece son iki yılda dört binden fazla 
yeni öğretmenimiz aramıza katılmış oldu. 

 

 

 

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda, satrancı, ülkenin dört bir yanına, seksen bir 

ilimize ve tüm ilçelerimize sokmayı hedefleyen Federasyonumuz, bu amaçla binlerce 

okulda satranç sınıfları açılmasını sağladı. Böylece projenin başladığı tarihten bu yana 

satranç sınıfı açılan okul sayısı 3500’e ulaştı. Yalnızca son iki yılda 2500 yeni okulda 

satranç sınıfları açıldı. Amacımız önümüzdeki iki yıl içinde bu rakamı toplamda yedi bine 

yükseltmek. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, açılan her satranç sınıfıyla bir yandan temel 

satranç eğitmeni ihtiyacı bir yandan da satrancı seçen çocuklarımızın sayısı artıyor. 
Böylece satranç ailesi her geçen gün daha da büyüyor. 

 

 

Almanya’nın Dresden kentinde gerçekleşen 79. FIDE Genel Kurulu'nun son gününde 2012 

Satranç Olimpiyatları'yla ilgili tarihi oylama yapıldı. 136 delegenin oy kullandığı 

seçimlerde şehirlerin kraliçesi İstanbul, Budva'ya karşı 40'a karşı 95 oyla  üstünlük 

sağlayarak oyunların kralı ile bir kez daha buluşmaya hak kazandı. Kısaca 2012 Satranç 
Olimpiyatı’nın ev sahibi ülkesi Türkiye, olimpiyat şehri ise İstanbul olacak. 

Bu gelişmenin ardından 2009 Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası sırasında  dönemin 

Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 2012 Satranç 

Olimpiyatı’nın değerlendirmesini yapmış ve Yönetim Kurulumuza başkanlık etmişti. 

  

 

Lisanslı Sporcu ve Eğiticiler 

 

Satranç Sınıfları Dört Bir Yanda 

 

2012 Olimpiyat Türkiye’nin 
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Türkiye İş Bankası ile bundan beş yıl önce başladığımız işbirliği ülkemizde satrancın 

gelişimi için olağanüstü bir pozitif enerji yarattı. Yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de 

en büyük bankalarından biri olan, önderimiz Atatürk’ün kurduğu Türkiye İş Bankası bu 

birliktelikten en az bizler kadar mutlu oldu ki bu yıl ana sponsorluk sözleşmesini büyük bir 

istekle yeniledi. Öte yandan eylül ayı içinde yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ana 

sponsorumuz tarafından tüm büyük televizyon kanallarında ve en çok izlenen saatlerde 
yayımlanan “satrancı seçin” tanıtımları kendi alanında bir ilk olmaya devam etti. 

Federasyonumuz, son beş yılda 3.4 milyon TL’ye ulaşan nakdi sponsorluk kaynağı ile 

diğer tüm federasyonlar arasında üçüncü sıraya yükseldi. Türkiye İş Bankasınca 

gerçekleştirilen yazılı ve görsel medya ilanları da hesaba katıldığında Türkiye Satranç 

Federasyonu’nun sponsorluk getirisi 5 milyon TL’yi aşmıştır. Ancak daha önemlisi 
Federasyonun gelir/sponsorluk oranı en yüksek ikinci federasyon olmayı başarmasıdır. 

Öte yandan, Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası, iletişim alanında dünyanın en saygın 

ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Sabre Ödülleri’nde sponsorluk kategorisinde 

Avrupa’nın en iyisi seçildi. Yalnızca bu ödül bile Türkiye Satranç Federasyonu ile Türkiye 
İş Bankası arasındaki sponsorluk ilişkisinin başarısı hakkında önemli bir fikir veriyor. 

 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile 2005 yılı Haziran ayında imzalanan ve 

satrancı ülkemizin bütün okullarında seçmeli ders haline getiren 

protokol sonrası Türkiye’de satranç adeta yeniden doğdu. 2005 – 

2008 döneminde yaklaşık iki milyon öğrenci satranç eğitimini 

okullarında aldılar. 2008 ile 2010 arasında geçen iki yıl içinde bu 

rakama yeni 1.2 milyon çocuk daha eklendi. Her yıl ortalama 600 bin 

çocuğumuz ülkemizin dört bir yanında okullarında satranç öğreniyor 

ve büyük ailemizin yeni bir üyesi oluyor. Rakama lütfen dikkat, her yıl 
600 bin çocuk ülkemizde satranç eğitimi alıyor. 

 

 

Dünya sıralamasında beşinciliğe kadar yükselen, Dünya şampiyonluğu adaylık 

karşılaşmalarına katılan GM Mikhail Gurevich, son iki yılda Bursa’dan Hatay’a, Sivas’tan 

İzmir’e kadar Türkiye’nin on dört ilinde otuzu aşkın eğitim kampı çalışmasında bulundu. 

Bu kamplara hem milli takım havuzunda bulunan çocuk ve gençlerimiz hem de satrancını 

geliştirmek isteyen tüm satranç sevdalıları katılma olanağı buldular. Milli Takım 

antrenörlerimizden GM Mikhail Gurevich, yetenekli genç sporcularımızdan oluşan “Altın 

Çocuklar” grubu ile her ay beş gün süren programlı ve düzenli bir eğitim çalışması 

vermeye devam ediyor. 

Dünya’nın önde gelen antrenörleri arasında yer alan GM Gurevich’in kendi deneyimleri ile 

yoğrulan “Altın Çocuklar” grubundaki sporcularımızın gelişimi göz doldururken İl Özel 

Kamp Çalışmaları sayesinde birçok sporcunun GM Gurevich ile çalışma fırsatının 

sağlanması da ülkemiz satranççıları için önemli bir deneyim oluyor. 

 

Sponsorlukta Neredeyiz? 

 

Satrancı Seçen Çocuklarımız 

 

GM Gurevich Türkiye’yi Dolaştı 
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 No Yıl İl Özel Kamp Merkezi 

1 2009-2010 Ankara 

2 2009-2010 Bodrum/Muğla 

3 2009-2010 Bursa 

4 2009-2010 Çanakkale 

5 2009-2010 Denizli 

6 2009-2010 Gaziantep 

7 2009-2010 Hatay 

8 2009-2010 İstanbul 

9 2009-2010 İzmir 

10 2009-2010 Konya 

11 2009-2010 Mersin 

12 2009-2010 Ordu 

13 2009-2010 Sivas 

14 2009-2010 Antalya 

 

 

 

Türkiye Satranç Federasyonu bünyesinde yedi üst düzey antrenörden oluşan AYGEK, 

(Altyapı Geliştirme Kurulu), milli takım havuzuna girmiş başarılı sporcuların satranç 

eğitim çalışmalarına destek olduğu 50’den fazla bölgesel ve genel kamp gerçekleştirdi. 

Milli sporcuların satranç yaşantısını, performansını izleyerek gerekli yönlendirme ve 

müdahalelerde bulunan AYGEK sayesinde ülkemiz satrancının altyapıda yaşadığı 

sıkıntılara çözüm için önemli bir adım atılmış oldu. Bunun sonucunu merak edenler için 

önerimiz, uluslararası yarışmalarda başarı kazanan sporcularımızın listesine göz 
atmalarıdır. 

 

  

No Yıl Bölgesel Kamp Merkezi 
Kamp 

Sayısı 

  
No Yıl Bölgesel Kamp Merkezi 

Kamp 

Sayısı 

1 2009 KKTC 3 1 2010 Ankara 2 

2 2009 Ankara 3 2 2010 Antalya 2 

3 2009 Antalya 3 3 2010 Bursa 2 

4 2009 İstanbul 3 4 2010 Denizli 2 

5 2009 İzmir 3 5 2010 Hatay 2 

6 2009 Sivas 3 6 2010 İstanbul 2 

7 2009 Denizli 2 7 2010 İzmir 2 

8 2009 Eskişehir 2 8 2010 Manisa 2 

9 2009 Hatay 2 9 2010 Mersin 2 

10 2009 Tekirdağ 2 10 2010 Sakarya 2 

11 2009 Bursa 1   

12 2009 Giresun 1   

13 2009 Manisa 1   

14 2009 Mersin 1   

15 2009 Muğla 1   

16 2009 Sakarya 1   

17 2009 Yalova 1   

 

AYGEK Hız Kesmedi 
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A Milli Erkek, A Milli Kadın ve gelecek vadeden yetenekli genç 

sporcularımıza yönelik çift turlu Scheveningen sistemde düzenlenen 

Angora Satranç Turnuvaları sporcularımızın dikey gelişimi adına 

önemli bir boşluğu doldurdu. 4 GM, 2 IM, 1 WGM, 1 WIM olmak üzere 

toplam sekiz Angora Satranç Turnuvası ile sporcularımız güçlü yabancı 

rakipleriyle toplamda 400 maç yaparken 3 GM, 3 IM ve 1 WIM normu 

almayı ve ELO puanlarını 470 puan arttırmayı başardılar. Angora 
Turnuvaları önümüzdeki dönemde de devam edecek. 

 

 

Satrancın ilköğretim okullarımızda seçmeli ders haline gelmesiyle 

altyapıda yaşanan büyük ilerlemeyi daha da dinamikleştirmeyi 

amaçlayan Federasyonumuz 2010 yılında yepyeni bir lig oluşturdu: 

Türkiye Çocuk Ligi. Önce il ve bölgelerde ardından ise final için Nisan 

ayında Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen çocuklarımızdan 

kurulu takımlarımız ve veliler yeni bir heyecanı paylaştılar. Çocuk 

Ligi’nin ilk şampiyonu İzmir Yamanlar Okulu olurken, ikinciliği Mersin 

Akdeniz Belediyesi üçüncülüğü ise GKV Koleji Lacivert takımı aldı. 

Çocuk Ligi 2011 yılında yeni düzenlemesi Federasyondan alacağı daha 

büyük destekle nitelik ve nicelik olarak artarak devam edecek. 

 

 

Program hedeflerimizden önemli bir başlığı da satranç merkezleri projesidir. Örnek 

projeler ve donanımları ile son iki yılda satranç sporcularının hizmetine sunulan 
merkezlere bir bakış sergileyelim. 

Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, 15 Şubat 2009 Pazar günü Tekirdağ 

Belediyesi Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı. Sportif ve kültürel etkinliklerin yürütüleceği 

Gençlik Merkezi'nde, iç dekorasyonu ve satranç malzemeleri Federasyonumuz tarafından 
üstlenilmiş yaklaşık 250 m2 büyüklüğünde bir satranç merkezi bulunuyor. 

Kulüpleşme ve sporcu eğitimi konularında atağa geçen Trabzon satranç merkezine 

kavuştu. Trabzon 200 sporcunun aynı anda bir turnuvada buluşabileceği salon, 

eklentileri, eğitim odası ile son derece modern bir merkez ortaya çıkardı. Eğitim, turnuva 

donanımları, iklimlendirme ve bunun gibi eksiklikleri de federasyonumuz tarafından 
giderildi. 

Antalya’da satrancın  yeni adresi DEEPO Alışveriş Merkezi.  Sinema salonu katında 

bulunan net 450 m² bağımsız alana sahip DEEPO Satranç Merkezi, turnuva, eğitim, 
seminer ve benzeri tüm faaliyetler için kullanıma uygun nitelikte donanıma sahip. 

Bursa Korupark Satranç Merkezi ve İl Temsilciliği faaliyet ofisi, geniş katılımlı bir 

resepsiyonla satranç severlerin hizmetine sunuldu. 

Türkiye Satranç Federasyonu Şırnak İl Temsilciliği tarafından Şırnak'ın ilk satranç merkezi 

“Dr. Nurullah Kadırhan Satranç Merkezi" 17 Ocak 2010 tarihinde satranç severlerle 
buluştu. 

 

Angora ELO ve Unvan Turnuvaları 

 

Yeni Bir Lig: Çocuk Ligi 

 

Yeni Satranç Merkezleri 
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Milas Belediyesi Satranç Eğitim Merkezi 20 Ocak 2010 günü açıldı. 

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Satranç Merkezi açıldı. Belediyenin salon tahsis ettiği merkeze 
Federasyon satranç malzemesi sağladı ve çocuklar Ankara'ya taşınmaktan kurtuldu. 

Burdur'da satranç severlerin buluşma noktası olacak Burdur Belediyesi Satranç 

Merkezi’nin açılışı 29 Mayıs 2010’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 m²’lik alana sahip 

merkez de satranç eğitimleri de veriliyor. İç düzenlemesi belediye tarafından yapılan 

merkeze, Federasyonumuz satranç malzeme ve ekipmanı katkısında bulundu. 

Balıkesir, Bingöl, Çorum, Edirne, Gümüşhane, Mersin-Akdeniz, Mersin-Silifke, Muğla-

Datça, Karabük-Safranbolu, Van satranç eğitim merkezleri bu dönemde açılan 

merkezlerimizden sayılabilir. Belediyelerimiz ve Gençlik Spor il müdürlüklerimizin büyük 

emek ve desteği ile gerçekleşen bu merkezlerimizin yanında, önümüzdeki günlerde, 

Kahramanmaraş, Elazığ, Karaman, Giresun, Gaziantep, Manisa, Kilis, Hakkari örnek 
projeler ile açılacak öncelikli merkezlerimizden olacak. EK5 

 

 

Burdur ilinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu örnek bir proje 

için adım attılar. İlde bulunan toplam 221 adet anasınıfının tamamında satranç eğitimi 
verilecek. 

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına Kilis İl Temsilciliği’nin Türkiye Satranç 

Federasyonu ile birlikte hazırladığı "Satrançla Bir Adım Önde" SODES projesi 15 Ekim 

2010 tarihi itibari ile DPT onayından geçti. Proje kapsamında Gençlik Merkezi bünyesinde 

iki adet tam donanımlı satranç sınıfı Kilis ili satranç ailesine kazandırılacak. Özellikle 6–18 

yaş grubu çocukları kapsayacak şekilde planlanmış olan proje, öncelikle 150 çocuğa 

satranç öğretmek ve satranç sporuna olan yeteneklerini geliştirme fırsatı verecek. Proje 

kapsamında katılımcılara satranç kitapları, takımlar ve değişik özelliklerde eğitim 

materyalleri verilecek, 10 satranç antrenörüne de geçici istihdam sağlanmış olacak. Proje 

sonrasında ise kalıcı olacak iki adet satranç sınıfı, daha çok çocuğa satranç öğretme ve 

onu geliştirme fırsatı vererek Kilis’te satrancın gelişimine katkı sağlayacak. 

Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü Arge Birimi tarafından anaokulları ve zihinsel ve bedensel 

engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda başlatılan “Benimle Satranç Oynar mısın?” 
projesinin açılışı Elazığ Anaokulu'nda yapıldı. 

  

 

FIDE Antrenörleri Seminerleri 2009 ve 2010 yıllarında Kemer’de düzenlendi. Derslerin 

Büyükustalar Efstratios Grivas ve Adrian Mihalcisin tarafından verildiği seminerlerin amacı 

satranç eğiticilerini ve antrenörlerini uluslararası bazda eğitmek. Seminer sonunda, 
katılan antrenörler FIDE antrenörler komisyonunun onayladığı belgelere sahip oldular. 

T.A.C.T.I.C Semineri (The Turkish African Cooperation for 

Training and Instruction in Chess) 22 - 30 Ocak 2010 

tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Seminere dokuz Afrika 

ülkesinden  katılan federasyon yetkililerine;  federasyon 

yönetimi, okullarda satranç modeli, hakemlik ve turnuva 

organizasyonu, pazarlama, sponsorluk bulma, medya ve web sitesi yönetim eğitimi 

verildi. 

 

Satranç Eğitim Projeleri 

 

Uluslar arası Satranç Semineri 
Projeleri 
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Federasyon, Kasım 2008 tarihinden bu yana Türkiye’nin çeşitli illerinde 296 adet 1. 

Kademe Antrenörlük Semineri, 4 adet İkinci Kademe Antrenörlük Semineri, 38 adet Aday 
Hakem, 28 adet Gelişim(İl), 3 adet ise Ulusal Hakem Semineri düzenledi. 

Türkiye Satranç Federasyonu, birinci kademe antrenörlük belgesine sahip 

öğretmenlerimize destek olmak amacıyla Atatürk Satranç Eğitim Merkezi'nde ücretsiz 

gelişim kursu başlattı. 

 

 

 

Federasyonumuz  ile Cezayir Satranç Federasyonu arasında 10 Mayıs 2009 tarihinde 

İşbirliği Protokolü imzalandı. 

Gürcistan Satranç Federasyonu ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında 7 Nisan 2009 

Salı günü Tiflis'te işbirliği anlaşması imzalandı. Gürcistan adına Federasyon başkanı GM 

Giorgi Giorgadze, Türkiye adına Asbaşkan Ahmet Duysak tarafından imzalanan 

sözleşmenin hükümleri; ortak eğitim çalışmaları, ikili karşılaşmalar gibi konularda işbirliği 

içeriyor. 

Ekim 2009’da Avrupa Satranç Birliği'nin Genel Kurul toplantısının gerçekleştiği Sırbistan’ın 

Novisad kentinde, Başkan Yazıcı Avrupa Satranç Birliği Başkanlığı’na aday olduğunu 
açıkladı. 

Türkiye, Kırım Yurt Cemaat Teşkilatı’nın dostluk maçı davetini kabul ederek, 02 Kasım 
2009 günü Simferopol’e dokuz kişilik kafile ile gitti. 

Türkiye ve Romanya’dan 8, 10, 12 yaş çocuklar arasında dostluk karşılaşması yapıldı. 

FIDE Başkanı Kirsan Ilyumzhinov'un yıllık raporunu sunmasıyla başlayan birinci çeyrek 

FIDE Başkanlar Kurulu 6-7 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da, 2010 FIDE Başkanlar 
Kurulu Toplantısı ise 03-06 Ocak 2010 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşti. 

Ali Nihat YAZICI, Ekim 2010’da yapılan FIDE seçimlerinin ardından Okulda Satranç 
Komitesi Başkanlığına ve ikinci kez FIDE Başkan Yardımcılığı’na seçildi. 

  

 

Ulusal Satranç Eğitim Semineri 

 

Türkiye’nin Satranç Diplomasisi 



TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU 

 

 
2 0 0 8 - 2 0 1 0  Y ö n e t i m  K u r u l u  E t k i n l i k  R a p o r u  

 
 11 

 

 

ICCF Kongresi Antalya’da Gerçekleşti 

2010 Yazışmalı Satranç Kongresi 02-09 Ekim 2010 tarihlerinde 20 ülkeden toplam 64 

katılımcının iştiraki ile Kemer’de başarıyla düzenlendi. 

  

 

Federasyon Satranç Kitapları Yayımlıyor 

Hiç kuşku yok ki geçtiğimiz iki yılın en önemli gelişmelerinden biri 

Federasyonun kendi satranç kitaplığını oluşturmak ve ülkemizdeki 

satranç kütüphanesini genişletmek amacıyla yayımlamaya başladığı 

her düzeyden kitaplardı. Federasyon bir yandan David Bronstein’ın 

“Zürih Uluslararası Satranç Turnuvası 1953” gibi satrancın en önemli 

kitaplarından birini satranç ailemizin ilgisine sunarken diğer taraftan 

ise “Beş Adım” serisi ve eşsiz “Türk Satranç Okulu” serisi gibi başlangıç 

ve orta düzey satranççılar için yeni kitaplar hazırlandı ve 

yayımlanmaya başlandı. Yirmi beş kitaplık bir seriden oluşacak ve 

tümüyle bize özgü hazırlanmakta olan “Türk Satranç Okulu”nun halen 

dört kitabı yayımlandı. Federasyon son iki yılda toplam 17 kitap yayımlayarak kendi 

alanında da yeni bir rekora imza attı. 

 

 

Federasyonumuzun, şimdilik üç ayda bir yayımlanan ve ücretsiz 

dağıtılan kurumsal dergisi “Mavikale” Ağustos 2009’dan itibaren 

satranç ailemize “merhaba” dedi. Federasyondan, il ve kulüp 

faaliyetlerinden, ulusal ve uluslar arası turnuvalardan haberlerin yer 

aldığı, bilgilendirici ve her düzeyde satranç okuruna yönelik içerikle 

oluşturulan “Mavikale”, önümüzdeki yıl iki ayda bir ve 2012 yılından 

itibaren ise ayda bir yayınlanmaya başlanacak. Bugüne kadar altı 

sayısı çıkan “Mavikale”nin toplamda 30 bin adeti ücretsiz dağıtıldı. 

Emeği geçen herkese, başta Yayın Kurulumuz olmak üzere teşekkür 
ediyoruz. 

  

 

Federasyondan Bir Yenilik Daha: TurkBase 

Kendi alanında yenilikçiliği ve öncülüğü ile tanınan 

Federasyonumuz bir kez daha bu özelliğini gösterdi. 

Sporcularımızın ulusal ve uluslararası yarışmalarda 

oynadıkları 80.000’den fazla oyunun ve önemli maçların 

ayrıntılı analizlerinin yer aldığı Türkiye’nin en kapsamlı “satranç oyun veri tabanı” 

“TurkBase” 2010 yılında hizmete girdi. 10.000’den fazla sporcumuzun oynadıkları 

oyunlara ulaşılabilinecek olan “TurkBase” sayfasından yapılan arama sonucu ile 

satranççının; oyunlarında uyguladığı açılışların analizini, istatistik verilerle performans 
grafiğini, UKD ve ELO bilgileri de görülebiliyor. Teşekkürler FM Yasin Emrah. 

 

Yazışmalı Satrançta Türkiye  

 

Satranç Kitapları  

 

Mavi Kale 

 

TurkBase 
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İl Temsilcilerimiz İletişim ve İnternette Bir Adım Öne Geçti 

2009 yılında 81 il temsilcimiz Federasyonumuzun sağladığı cep telefonu ve hatlara 

kavuşmuştu. 2010 yılında ise bu kez her bir il temsilcisi hem bir taşınabilir bilgisayara 
hem de internet hattına yine ücretsiz biçimde sahip oldular. 

 

 

Türkiye Satranç Federasyonu Yine Öncü Oldu: Satranç A.Ş. Kuruldu 

Uzun zamandır planlaması yapılan, GSGM tarafından kurulması özellikle desteklenen 

tamamı Federasyonumuzun kurumsal kimliğine ait Satranç A.Ş. sonunda hayalden 

gerçeğe dönüştü ve 2010 yılı ekim ayı itibarıyla hukuken hayata geçti. Satranç sporunun 

her alanında faaliyet gösterecek olan Satranç A.Ş.’nin ilk işi ise Federasyona ait özgün bir 

satranç takımının tasarlanması oldu. Sırada yepyeni projeler var. 

   

  

Herkese bir spor tesisi 

2000 yılında aday olduğumda sloganımız buna yakındı. 

Her eve bir spor tesisi 

Şimdi yeni bir lisans kampanyasına başlıyoruz. Lisans çıkartan yanında spor tesisini de 

hemen alabilecek. Nasıl olacak? 

Lisans çıkartan, vize ettiren tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize lisans 

bedeli karşılığında satranç puanı veriyoruz. Bu puan ile, yine sitemizde bulunan ve sadece 

puan ile armağan olarak malzeme alınabilen sitemizde çok çeşitli ürünler sunuyoruz. 

Nasıl olacak? 

Diyelim ki, İstanbul’da yetişkin birisiniz ve 20 TL ödeyerek lisans çıkarttınız, ya da 

lisansınızı vize ettirdiniz. 20 puan kazanacaksınız. Ürünlerimizin arasından 20 puan ile 

alınabilecek dilediğiniz ürünleri seçerek onaylayacaksınız, seçtiğiniz ürünler kargo ile 

dilediğiniz adrese teslim edilecek. 

Ya puanınız istediğiniz ürünü almaya yetmiyorsa? 

İsterseniz, lisansınızı birkaç yıl için vize ettirebileceksiniz. Böylece daha çok puan 

alabileceksiniz, istediğiniz ürünü alabileceksiniz. Örneğin, 16 yaşında bir sporcumuz 2010 

yılı için lisans çıkarttığında 10 puan kazanacak, bu 10 puan ile alabileceği birçok ürün 

olacak. Ama diyelim ki, bu kardeşimiz 20 puanlık takımı almak istiyor, o zaman 2011-

2012 vizesini de yaptıracak ve puanı 20 puana çıkacak. 

 

İl Temsilcileri ve İletişim 

 

Satranç AŞ 

 

Lisans Kampanyası 
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Peki vize uzatmadan puan kazanmak mümkün değil mi? 

Evet mümkün. Sporcularımız birbirlerine puan transfer edebilecek. Böylece puanlarını bir 

araya getirerek daha yüksek puanlı bir ürünü elde edebilecekler. Ya da bir veli kendisine, 

eşine, çocuğuna lisans çıkartıp ya da vizesini uzatarak daha çok puan toplayabilecek. 

Yani aynı kişi birden fazla kişiye lisans ve vize işlemi yaparak daha çok puan 

kazanabilecek, ya da farklı kişiler puanlarını bir hesapta toplayıp istedikleri ürünü 

alabilecek. 

Başka bir şekilde puan kazanmak mümkün değil mi? 

1 Ocak 2011’den itibaren, playchess üzerinde satranç puanı ödüllü turnuvalar 

düzenlenecek. Ülkemizde ikamet eden sporculara, antrenörlere, hakemlere; düzenlenen 

turnuvalarda ödül olarak puan dağıtılacak. 

Yani hakemler, antrenörler de puan kazanabilecekler mi? 

Evet, her türlü antrenör, hakem, sporcu vize, tescil işlemlerinde puan kazanılabilecek. 

Ben lisansımı 7 Ağustos 2010’da elden ödemeyle ya da banka ödeyerek 

çıkartmıştım, nasıl sisteme katılabilirim? 

Çok kolay, önce kullanıcı ismi alacaksınız. Sonra, Federasyonumuzdaki lisans masasına 

başvuracaksınız arkadaşlarımız sitemden vizenizi kontrol edecekler eğer sistem de 

işleminiz gözükmüyor ise ödeme makbuzunuzu ibraz ettikten sonra, puanınız hesabınıza 

yatırılacak, ardından dilediğiniz ürünü seçerek edinebileceksiniz. Yalnız bu uygulamaya 1 

Ocak 2011’den sonra başlayacağız. Önce online lisans çıkartma sistemini tam olarak 

uygulamak istiyoruz. Biraz sabır lütfen. 

Geçen dönem lisans çıkartmıştım. 6 Nisan 2010’da! Ben de yararlanabilir miyim? 

Hayır, bu lisans kampanyamız, 1 Ağustos 2010 tarihinden sonraki dönemi kapsıyor. 

Ben bir il temsilcisiyim. Gece gündüz lisansları biz çıkartıyoruz. İlimize bir yararı 

olacak mı? 

Evet! Lisans ücretlerinin (hakem, sporcu, antrenör) %10’u il temsilciliği harcamalarından 

kullanılmak üzere munzam olarak ayrılacak. %15’i ise, lisans çıkartan sporcunun seçtiği 

kulübe nakit olarak belirli dönemlerle yardım olarak aktarılacak. Yani, eğer eğitim ve alt 

yapı kulübüyseniz, 2.000 sporcuya lisans çıkarttıysanız, bu sporcuların kulübünde sizin 

kulüp isminiz görünüyorsa, diyelim ki toplam lisans vize veya tescil bedeli de 24.000 TL 

ise, kulübünüze 3.600TL nakit yardım gelecek. Daha çok sporcu, daha çok yardım! 

Federasyonun yeni lisans kampanyasında temel amacı nedir? 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi rakamlarına göre, 2005 yılından bu yana satranç dersi 

alan öğrenci sayısı 2.250.000. velilerini de eklersek neredeyse 4-5 milyon kişilik satrançla 

ilgilenen yurttaşımız var. 

Oysa, bizim lisanslı sporcu sayımız ise 155.000 civarında. Yani düşük bir oran 

federasyona sporcu olarak katılıyor. Bu kampanya ile amacımız yüzbinlerce lisanslı 
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sporcuya ulaşmak. Böylece daha çok yurttaşımızı satranç ailesine katarak hem 

devletimizin hem de sponsorlarımızın desteğini arttırmak. 

Aşağıda 100 TL’lik bir lisans gelirinin planlanan dağılımını sizlerle paylaşıyoruz. 

100 TL lisans geliri 

45 TL ürün bedeli 

15 TL kulüp yardımı 

10 TL il temsilciliğine ayrılan kaynak 

30 TL kargo, merkezi personel ve diğer harcamalar 

Böylece, Türkiye Satranç Federasyonu lisans gelirlerini kulüplere, illerle ve sporculara 
hizmet olarak döndürecek şekilde stratejik bir karar aldık. 

Ürünleri Nereden Alıyoruz? 

Ürünlerimizin kitap ve takımlarını, sermayesinin %99.6’sı Federasyonumuza ait olan 

Satranç Anonim Şirketi üretiyor. Tüm ürünlerin kargo çıkışları da Satranç A.Ş.’den olacak. 

Satranç ailemize hayırlı olsun. 

 

 

Alışveriş Merkezlerinde Artık Satranç Var 

Satrancı ülkenin her yerine yaymayı, çocuk ve aileleri satrançla her ortamda 

buluşturmayı hedefleyen Federasyonumuz, son iki yılda iki büyük ilimizde iki büyük alış 

veriş merkezinde satranç merkezleri açılmasını sağladı. Antalya’da Deepo Alışveriş 

Merkezi ile Bursa’da Korupark Alışveriş Merkezi’nde açılan iki satranç salonumuz, 

büyüklükleri, ortamın uygunluğu ve kalitesi ile satranç ailemize hizmet veriyor. 

 

 

Giyim Sponsorumuz BİSSE Oldu 

25 Aralık 2008'de Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Levent Tesisleri'nde yapılan 

törenle Türkiye'nin önde gelen tekstil kuruluşlarından BİSSE, Türkiye 

Satranç Milli Takımı’nın giyim sponsoru oldu. Türkiye Satranç 

Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı ve Bisse Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Asiye Kefeli arasında imzalanan sponsorluk anlaşması 

kapsamında A Milli Erkek Satranç Milli Takımı'nın kıyafetlerinin Bisse 

firması tarafından sağlanması ile satranç lisans kartını gösteren 

herkesin Bisse mağazalarından yüzde 20 indirimli alışveriş 

yapabilmelerine olanak sağlandı. 

Arzum Markası Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nın Yeni 

Sponsoru 
 

Ülkemizin en tanınmış küçük mutfak araçları firması olan Arzum, 2009 yılından itibaren 

 

AVM ve Satranç 

 

Yeni Sponsorlar 
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Türkiye Kadınlar Şampiyonası’nın sponsoru oldu. Arzum’un sponsorluğu 2010 yılında da 

devam etti. 
 

Genç Yetenekler İçin Yeni Bir Sponsor: Eker 
 

Türkiye’nin önde gelen süt ürünleri üreticilerinden Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 2009 ve 2010 yıllarında Bursa’da 10 ve 14 Yaş Altı Ödüllü Satranç 

Turnuvaları’nın sponsorluğunu üstlenerek hem genç yeteneklerimize hem de satranca 

önemli bir destek verdi. 

  

  

Öngörülen programda, federasyon dışında kurumsal ilişkilerin önemsendiğini 

vurgulamaya gerek var mı? Bu amaçla baştan beri var olan Milli Eğitim Bakanlığı ile olan 

iletişim güçlendirilirken, Ziraat Bankası, Merkez Bankası, OYAK gibi kuruluşlar ile de 

bağlar artırıldı. Bu kurumlar için kurum içi satranç eğitimi ve turnuvalarına son iki yılda 

devam edildi. Son iki yılda Türkiye Satranç Federasyonu il il, ilçe ilçe dolaşıp 

Valiliklerimiz, Belediyelerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri,  satranç kulüplerimiz ve satranç severler ile buluştu. Bu görüşmelerde 

sağlanan sıkı işbirliği yeni organizasyonların gerçekleşmesine yol açtı. Keşan, Çanakkale, 

Burdur, Antakya, Akhisar Belediyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Van, Burdur, 

Kayseri Valilikleri hizmet yarışına giren güzide kurumlarımızdan sadece bir kaçı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri ile olan bağımız en küçük birliklerde dahi satranç takımının 

taşınması ilkesine dayalı olarak sürüyor. Silahlı kuvvetlerin antrenör ve hakem 

gereksinimi için özel eğitim programları uygulanırken NATO şampiyonasına katılacak 

ulusal takımızın eğitim ve antrenman gereksinimi de federasyonumuzun yol 

göstericiliğinde gerçekleşiyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlerini federasyonumuz bir araya getirdi. Özerklikten bu yana 

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerine özel bir önem veren federasyonumuz, 2009 yılı Mayıs 

ayında Ankara’da gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürleri toplantısının 

sponsorluğunu üstlendi. 

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Ali Nihat Yazıcı bu toplantıda il müdürlerimize Türk 

satrancının geldiği nokta hakkında bilgi verdi. 

2009 yılı Temmuz ayında İstanbul’da gerçekleşen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 İl Müdürü 

ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün İl Müdürlerini ilk kez bir araya getiren “Ortak 

Akıl” toplantısına federasyonumuz ev sahipliği yaptı. Türkiye Satranç Federasyonu 

Başkanı Yazıcı, bu toplantıda hem Gençlik ve Spor’dan sorumlu Devlet Bakanı hem de 

Milli Eğitim Bakanımıza güçlü bir eğitim aracı da olan satrancın seçmeli ders olarak 

belirlendiği günden bu yana yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verdi. 

Her iki bakanı da çocuk ve genç satranç şampiyonlarımızla tanıştırdı. 

  

  

 

Kurumsal İlişkiler 
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