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TÜRKĠYE SATRANÇ FEDERASYONU 
2008 MALĠ GENEL KURULU YÖNETĠM KURULU ETKĠNLĠK RAPORU 

( 27 Kasım 2006 – 30 Eylül 2008 ) 

 
 

Federasyon Yönetim Kurulumuz, 2006 yılında gerçekleştirilen Mali Genel Kurulun ardından 27 
Kasım 2006 – 30 Eylül 2008 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır.  
 

Program: 

2006 Mali Genel Kurulunda kabul edilen yıllık etkinlik programındaki etkinlikler eksiksiz ve 

başarı ile yerine getirilmiştir. 
 

TSF Mevzuatı: 

Özerkliğin ardından, gerçekleştirilen mevzuat çalışmalarına bu dönemde de devam edilmiş, 

gerekli güncelleme ve yeni iç düzenleyici mevzuatlar yayınlanmış, yapılan olağanüstü Genel 

Kuru sonunda Ana Statü, Çerçeve Statü’ye uyumlu hale getirilmiştir.  
 

MEB Ġle Ġlişkiler: 

MEB satranç etkinliklerinde federasyonumuzun daha etkin ve söz sahibi olmasını gerektiren 

protokol maddelerinin yaşama geçirilmesi için, MEB mevzuatının düzenlenmesi gereği üzerine 

Başkanlık ve MEB Müsteşarlığı düzeyinde oluşturulan çalışma grubu çalışmalarına devam 

etmektedir.  
 

Uluslararası Etkinlikler: 

Katıldığımız uluslararası yarışmalarında elde edilen sonuçlar bir önceki döneme göre artış 

göstermiştir. Bir Avrupa Şampiyonası Üç Dünya Şampiyonası, üç Uluslararası organizasyona 

ev sahipliği yapılırken, düzenlediğimiz ve katıldığımız Avrupa ve Dünya şampiyonalarında şu 

başarılar alınmıştır. 
 

2008 Avrupa yaş Grupları Şampiyonası; bir birincilik, bir üçüncülük, bir 2-13 eş derece, 

2008 U-16 Olimpiyatında; bir masa ikinciliği, bir masa üçüncülüğü, 

2008 Dünya gençler Şampiyonasında; bir ikincilik, 

2008 Dünya Okullar Şampiyonasında; iki birincilik, iki üçüncülük, 

2008 Avrupa U-8 Şampiyonasında; bir birincilik, 

2007 5. Akdeniz Bireysel Şampiyonasında; birincilik, 

2007 Dünya yaş grupları Şampiyonasında; bir birincilik, bir 1-4 eş derece, 

2007 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında; bir birincilik, bir üçüncülük, 

2007 Avrupa U-18 takımlar Şampiyonasında; ikincilik, 

2007 Dünya Okullar Şampiyonasında; iki birincilik, bir ikincilik, üç üçüncülük, 

Dereceleri elde edilmiştir. 

Ayrıca Uluslar arası düzeyde temsil edildiğimiz pek çok organizasyonda da çeşitli dereceler 

alınmıştır. 
 

Eğitim: 

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

donanımda öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik olarak, öğretmenlerimize Yardımcı Antrenör 

olarak eğitimler verilmeye devam edilmektedir. Bu gün 42 bin Yardımcı Antrenör satranç 

eğitim kadrosuna geçirilmiştir. 2006 Mali genel kurulunda bu rakam 18 bin idi. 
 

Ulusal takımlarımıza sürekli kamp fikri ile bu dönemde 31 adet eğitim kampının yanında 22 

adet ulusal takım kampı açılarak başarıya giden yolda eğitimin önemi vurgulanmıştır.  
 

Hakem: Hakem eğitimine de önem verilmiş, illerimizde yapılan geliştirme seminerleri 

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

kurallar sürekli aktarılmaktadır.  
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DĠĞER 
 

Türkiye İş Bankası Satranç ligine, 16 kulübümüzün katılımı ile son iki sezonda katılım 

sağlanmıştır. Kulüplerimizin federasyondan aldığı pay artırılmıştır ve federasyonumuzun 

gelirleri ile doğru orantı olarak da artırılması düşünülmektedir.  
 

Satranç merkezleri; Önceki dönemde açılan Yalova, Diyarbakır, Akhisar, Aydın, Afyon, 

Ankara’ dan sonra, Adana, Erzurum, İskenderun, Karabük,  satranç Merkezi açılmıştır. Diğer 

illerde merkez açılma çalışmaları devam etmektedir. 
 

Kurumsal sponsor T.İş Bankası ile okullarımıza satranç sınıfı açma çalışmaları başlatılmış, bu 

çalışmada 1000 satranç sınıfı açılmıştır.  
 

Bu dönemde federasyonumuzun uluslararası ilişkileri güçlendirilerek federasyon Başkanı, 

FIDE As Başkanı olarak seçilmiştir. 
 

Federasyonumuz, ilk kez olimpik olmayan bir spor federasyonu olarak Türkiye Milli Olimpiyat 

Komitesi kurumsal üyesi olmuştur. 
 

27 Kasım 2006 – 30 Eylül 2008 dönemi gelir – gider tabloları ekte genel kurulun bilgisine 

sunulmaktadır. 
 

Genel Kurulumuzun takdirine sunulur: 

 

Ali Nihat YAZICI   Tahsin AKTAR  Murat KUL  

Başkan    Asbaşkan  Asbaşkan  

 

 

TÜRKĠYE SATRANÇ FEDERASYONU 

2008 OLAĞAN GENEL KURULU YÖNETĠM KURULU ETKĠNLĠK RAPORU 
( 26 Aralık 2004 – 30 Eylül 2008 ) 

 
 

 Federasyon Yönetim kurulumuz, Genel Kurulumuzun takdiri ile göreve geldiği 26 

Aralık 2004 tarihinden sonra yaptığı çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. Genel Kurulumuzun 

takdirine sunulur. 

 

Etkinlikler 

Her yıl, yıllık etkinlik programları hazırlanarak yerleşik etkinlikler uygulamaya konulmuştur.  

Her yıl Avrupa, Dünya şampiyonaları ile pek çok uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği 

yapılmıştır. 

Her yıl başka ülkelerin ev sahipliğinde yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına sporcu 

gönderilmiştir. 
 

TSF Mevzuatı: 

Özerkliğin ardından Genel Kurulu takiben Federasyonumuzun iç düzenlemelerini sağlayacak 

olan talimat ve prosedürler hukuki denetimlerden geçirilmiş olup, gereksinimlere göre 

güncelleme çalışmaları sürekli devam etmektedir. 

Lisans Uygulaması: 

1 Ocak 2005 tarihi itibari ile yürürlükte olan lisans uygulamasına geçilmiştir. 30 Eylül 2008 

tarihi itibari ile 155 bin aktif olmak üzere 255 bin sporcu sayısına ulaşılmıştır.  
 

Satranç Seçmeli Dersi: 

Çok yoğun ve uzun çabalar sonunda satrancın okullara girmesi sağlanmış, İlköğretim 

okullarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmıştır.  
 

MEB Ġle Ġlişkiler: 

Yapılan bir protokol ile MEB ile olan ilişkiler federasyonumuzun etkinlikleri açısından son 

derece olumlu bir yöne çekilmiştir. Başkanlık ve MEB Müsteşarlığı düzeyinde oluşturulan 

çalışma grubu değişik konu ve alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.  
 

Uluslar arası Etkinlikler: 

Katıldığımız uluslar arası yarışmalarında elde edilen sonuçlar bir gurur tablosu 

oluşturmaktadır.   
 

Sadece Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında alınan sonuçlar şöyledir: 



27 Kasım 2006 – 30 Eylül 2008 dönemi Yönetim Kurulu Raporu 3 

2008 Avrupa yaş Grupları Şampiyonası; bir birincilik, bir üçüncülük, bir 2–13 eş derece, 

2008 U–16 Olimpiyatında; bir masa ikinciliği, bir masa üçüncülüğü, 

2008 Dünya gençler Şampiyonasında; bir ikincilik, 

2008 Dünya Okullar Şampiyonasında; iki birincilik, iki üçüncülük, 

2008 Avrupa U–8 Şampiyonasında; bir birincilik, 
 

2007 5. Akdeniz Bireysel Şampiyonasında; birincilik, 

2007 Dünya yaş grupları Şampiyonasında; bir birincilik, bir 1-4 eş derece, 

2007 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında; bir birincilik, bir üçüncülük, 

2007 Avrupa U–18 takımlar Şampiyonasında; ikincilik, 

2007 Dünya Okullar Şampiyonasında; iki birincilik, bir ikincilik, üç üçüncülük, 
 

2006 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında; bir birincilik, bir beşincilik, 

2006 Dünya Yaş Grupları Şampiyonasında; bir beşincilik, 

2006 Avrupa Bireysel Şampiyonasında; birincilik, 

2006 Akdeniz Bireysel Şampiyonasında; iki birincilik, bir ikincilik, 

2006 Dünya Okullar Şampiyonasında; bir birincilik, 
 

2005 Akdeniz Bireysel Şampiyonasında; bir birincilik, bir ikincilik, 
 

Bu dönemde katıldığımız pek çok uluslar arası turnuvada da çeşitli dereceler alınmıştır.  
 

Eğitim: 

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

donanımda öğretmenlerin yetiştirilmesine yönelik olarak, öğretmenlerimize Yardımcı Antrenör 

olarak eğitimler verilmeye devam edilmektedir. Bu gün 42 bin Yardımcı Antrenör satranç 

eğitim kadrosuna geçirilmiştir. 2006 Mali genel kurulunda bu rakam 18 bin idi. 

 

Ulusal takımlarımıza sürekli kamp fikri ile bu dönemde 33 adet eğitim kampının yanında 33 

adet ulusal takım kampı açılarak başarıya giden yolda eğitimin önemi vurgulanmıştır.  
 

Hakem: Hakem eğitimine de önem verilmiş, illerimizde yapılan geliştirme seminerleri 

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

kurallar sürekli aktarılmaktadır. Her dereceden olmak üzere 1560 hakem sayısına ulaşılmıştır. 

Hakemlerin kalitesini yükseltmek için MHK tarafından çalışmalar sürmektedir 

 

Diğer: 

Okan Üniversitesi ile Federasyonumuz arasında gerçekleştirilen bir protokolle, üst düzey 

satranç eğitimi, satranç eğiticiliği meslek eğitimi ve satrancı özellikle yönetim-organizasyon 

bilim dalında işlevsel kılacak bir Satranç Akademisi kurulması yönünde çalışmalar 

başlatılmıştır. 
 

Bu dönemde, İl, okul ve kulüplere malzeme desteği yapılmıştır. Bu amaçla 4500 satranç 

takımı, 3200 satranç saati, 250 eğitim panosu promosyon, hibe ve ayniyat karşılığı olarak 

illerimize, kulüplerimize ulaştırılmıştır.  
 

Toplamda 11 il ve ilçede satranç merkezleri açılmış olup standart donanımları ve diğer 

unsurları karşılanmıştır. Bu sayı bizim için yeterli görülmemekle birlikte hizmete girecek yeni 

üç merkezin de alt yapı çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Ankara’da Atatürk Satranç Merkezi 

ayrı bir işlev ile etkinliklerini sürdürmektedir. 
 

YİBO ile PİO için 1000 okulda satranç sınıfları oluşturulmuştur. Kurumsal sponsor eli ile de 

ayrıca 1000 adet okula satranç sınıfı oluşturulmuştur.  

 

Dönem içerisinde Belediyelerimizden destek görülerek onyedi ayrı organizasyonda iş birliği ve 

sponsorluk üstlenilmiştir. 
 

Bu dönemin en önemli sponsorluk ilişkisi Türkiye İş Bankası ile kurulmuştur.  
 

Ulusal sporculara, antrenörlerimize maaş ve pirim ve öğrenim bursu uygulamasına, sekiz 

Sporcu, sekiz antrenöre aylık maaş, iki sporcumuza da eğitim bursu verilmektedir. 
 

2005 – 2008 dönemi gelir – gider tabloları ekte genel kurulun bilgisine sunulmaktadır. 

 

Ali Nihat YAZICI Tahsin AKTAR  Murat KUL  

Başkan  As Başkan  As Başkan  

 

 


