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SATRANÇSEVERLER DERNEĞİ 

 
SATRANÇSEVERLER DERNEĞİ PROGRAMI 

 
GİRİŞ 
Satranç acı çekiyor ve inliyor. Satranç 

tahtası ayaklar altında çiğnenirken oluşan 
toz perdesi üzerinde, başarı filmleri 
oynatılsa da satrancın saygınlığı her geçen 
gün eriyor.  

Liyakatsizlik kural olduğunda ve 
satrançsevmezlik çürüme ortamında 
farkında olarak ya da olmadan 
içselleştirildiğinde, satranç kulüpleri 
umursanmıyor, satranççılar 
umursanmıyor, Milli takım umursanmıyor, 
sportif başarılar umursanmıyor, 
geleceğimiz olan gençler ve çocuklar 
umursanmıyor, antrenörler 
umursanmıyor, satranç eğitimi 
umursanmıyor, kadınlar umursanmıyor, 
engelliler umursanmıyor, kitap yazarları 
umursanmıyor, dergi yayıncıları 
umursanmıyor, satranç merkezleri 
umursanmıyor, malzeme üreticileri 
umursanmıyor, sponsorlar umursanmıyor. 

Satrançseverler Derneği olarak 
satranca saygınlığını yeniden kazandırmak 
üzere harekete geçiyoruz. Türkiye’nin en 
doğusundan en batısına tüm 
Satrançseverleri kucaklayarak yola 
çıkıyoruz. Bizler Satrançseverler olarak 
satranç camiasının büyük bir değişim 
arzusu içinde olduğunu biliyoruz. Satranç 
camiasının tüm değerli unsurları bir araya 
gelerek önce çürümeye son verme, 
sonrasında da büyük atılımlarda bulunma 
kapasitesine sahiptir.  
1- Satranççılar 

• Satrançseverler Derneği olarak 
birinci önceliğimiz satrancın ana 
unsuru olan satranççılardır, çünkü 
satranççılar satranç 
oynamadığında satrancın diğer 
tüm unsurları anlamlarını yitirirler.  

• Satranç bir balon olarak değil, 
ayakları yere basacak şekilde 
sanayi tesislerinden, ücra köylere 
kadar yaygınlaşmalıdır. Bu amaçla 
gerekli kurum ve kuruluşlarla iş 
birliği yaparak çalışacağız. 

• Satrancı, sporcu olarak meslek 
edinen ve başarı kazanan kişilerin 
geçim sıkıntısı yaşaması üzücüdür. 
Böyle bir durumun yaşanmaması 
için satranca saygınlığının 
kazandırılması gerekir. Bu dernek 
olarak varoluş nedenlerimizden 
birisidir. 

• Satranç konusunda kendisini 
geliştirmek isteyen kişiler için 
veritabanları, kitaplar ve yazılımlar 
ulaşılabilir olmalıdır. Dünyanın 
önde gelen tüm kitaplarının ve 
yayınlarının görenlerin ve 
görmeyenlerin kullanımına 
sunulması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

• Türkiye, iyi bir eğitim sistemi 
kurulduğu takdirde, her yıl yeni 
kadın ve erkek büyük usta 
satranççı çıkaran ve dünya 
sıralamasında ilk 10 ülke arasında 
yer alabilecek kapasiteye sahiptir. 
Dernek olarak bu potansiyelin bir 
an önce gerçekleştirilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. 

• Turnuvaların oyuncu dostu olarak 
yeniden düzenlenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Ekonomik sıkıntısı 
olan sporcular yurt imkanlarından 
yararlanmalıdır. Oyuncu lisans 
ücretleri mümkünse kaldırılmalı, 
mümkün değilse sembolik bir 
rakama düşürülmelidir. Lisans 
çıkarırken sağlık kontrolü şartı 
kaldırılmalıdır. Bununla birlikte 
turnuva salonunda mutlaka ilk 
yardım bilgisi olan kişiler yer 
almalıdır. 

2- Kulüpler 

• Satranç Kulüpleri satrancın en 
önemli unsurlarındandır. 

• Her ilde köklü, devamlılığı olan 
satranç kulüplerinin kurulması 
satrancın saygınlığına önemli katkı 
sağlar. 

• Satranç kulüplerinin ekonomik 
yönden güçlendirilmesi için 
modeller üzerinde çalışarak, 
bunları kulüplerle paylaşacağız. 
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• Satranç kulüplerinin basında daha 
fazla yer alabilmesi için kulüplerle 
iş birliği içinde çalışacağız. 

• Kulüplerin satranç eğitiminde daha 
etkin rol alması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

• Aktif çalışan bir kulüpler birliğinin 
kurulması faydalı olacaktır. 

 
3- Satranç Eğitimi ve Antrenörlüğü 

• Yeni başlayan yetenekli bir 
sporcuyu büyük usta seviyesine 
taşıyabilecek planlı bir satranç 
eğitim modelinin uygulanması 
gerektiğini düşünüyoruz. Bunun 
için tarama ekipleri ve mesleki okul 
statüsünde olan satranç okullarının 
kurulması faydalı olacaktır. 

• Diğer her konuda olduğu gibi 
satranç eğitiminde ve 
antrenörlüğünde de liyakatin esas 
olması gerektiğini düşünüyoruz. 
Verilen eğitimler, sertifika ve 
unvanlar adil ve şeffaf olmalıdır.  

• Antrenör görevlendirmelerinde 
nepotizmle (Yeğencilik) mücadele 
edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

• Antrenörlükte ülke sıralaması 
uygulamasına geçilmesi faydalı 
olacaktır. 

• Dünyanın önde gelen satranç 
eğitim modelleri incelenmeli, 
gerekli görülen ülke kurum ve 
kuruluşlarıyla iş birliği yapılmalıdır. 

• Spor kulüplerinin yeni satranççı 
yetiştirecek şekilde organize 
olmaları gerektiğini düşünüyoruz. 
Satranç eğitim sisteminde 
kulüplerin daha etkin rol almaları 
ve maddi olarak desteklenmeleri 
için gerekli çalışmaları yapacağız.  

4- Okullar 

• Satrancın okullarda ders olarak 
okutulmasının devam etmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. 

• Okullardaki satranç dersinin 
yanında Meslek Okulu olarak 
Satranç Liseleri’nin kurulması 
uluslararası düzeyde başarı için 
faydalı olacaktır. Bu bağlamda 

başarılı bir örnek olan Voleybol 
Branşı ile ilgili analizler yapılacaktır. 

• Her isteyen kolaylıkla satranç 
eğitmeni olamamalıdır. Okullardaki 
satranç eğitiminde özensizlik kabul 
edilemez. Satranç eğitimi 
görevlendirmelerinde liyakatin 
esas olması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

• Satranç eğitimi kadın ve erkek 
ayrımı gözetilmeksizin herkese eşit 
olarak verilmelidir. Kaliteli satranç 
eğitimine Türkiye’de herkes eşit 
olarak ulaşabilmelidir. 

5- Çocuklar ve Gençler 

• Taşları hareket ettirerek değil, 
planlayarak satranç oynayan çocuk 
ve gençler gelecekte yapacakları 
her işte başarılı olarak, dünyayı 
güzelleştirebilir. Bu nedenle 
satrançla tanışan her çocuk ve 
gence çok değer veriyoruz.  

• Çocukların ve gençlerin lisans sayısı 
olarak ifade edilmeleri içimizi 
parçalamaktadır. 

• Çocuk ve gençlerin satranç eğitimi 
asla küçümsenemez. Birkaç saatlik 
eğitim alanların, çocuk ve gençlerin 
satranç eğitmeni olarak atanması 
kabul edilemez bir çürümenin 
işaretidir. 

• Ekonomik şartlar çocukların ve 
gençlerin iyi satranç eğitimi 
almalarına engel olmamalıdır. 

• Çocukların ve gençlerin satranç 
eğitimi sürecinde sömürülmesini 
kabul etmiyoruz. Çocukların 
aileleri yalan vaatlerle 
kandırılmamalıdır. 

• Çocuklara ve gençlere satranç 
eğitimi ve yarışma süreçlerinde 
psikolojik destek sağlanmasının 
faydalı olacağını düşünüyoruz. 

6- Kadınlar 

• Dernek olarak kadınların haklar ve 
yetenekler bakımından erkeklerle 
eşit olduğuna inanıyoruz.  

• Satranç da dahil olmak üzere, 
kadınların erkeklerden geri kaldığı 
her alanda, kadınlara erkeklerle 
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eşit olanakların tanınmadığını 
görüyoruz. 

• Bazı kadın yöneticilerin 
erkeklerden daha fazla olarak 
kadınların aleyhine kararlar alışına 
tanık oluyoruz. 

• Bugün satrançla ilgilenebilen kadın 
sayısı erkeklere kıyasla oldukça 
düşüktür. Türkiye’nin her yerinde 
satrancın kadınlar arasında 
yaygınlaştırılması derneğimizin ana 
hedeflerindendir. 

• Türkiye’de yeterli eğitim aldıkları 
takdirde dünya şampiyonluğuna 
aday olabilecek kadın satranççılar 
çıkabileceğine inanıyoruz. 

• Kadınlar, erkeklerle aynı süre 
boyunca, eşit kalitede satranç 
eğitimine ulaşabilmelidir. İyi 
eğitime ulaştıklarında kadınlar 
satrançta erkeklerle eşit başarı 
gösterme kapasitesine sahiptirler. 

• Kadınlara yıl boyunca yeterli sayıda 
turnuvaya katılabilme imkânı 
tanınması için mücadele edeceğiz. 

• Kadınların satranca katılımını 
teşvik etmek üzere yerel 
yönetimlerle iş birliğine gideceğiz. 

• Satranca başlayan kadınların 
satrancı bırakmaması için 
çalışacağız. 

• Kadınların satranca katılımını 
özendirmek amacıyla basın desteği 
almak için çalışacağız. 

• Satranç oynanan her ortamda 
kadına yönelik şiddet, taciz ve 
aşağılamayla tüm olanaklarımızla 
mücadele edeceğiz. 

7- İletişim 

• Satranca gönül veren tüm 
satrançseverlerin kendi güçlerinin 
farkına varması için çalışacağız. 

• Satranç camiasında herkesin 
görüşlerini rahatlıkla 
açıklayabilmesi için korku 
duvarlarını yıkmak için çalışacağız. 

• Yöntem olarak şeffaflığı 
benimsiyoruz. 

• Aylık olarak bir bülten yayınlayarak 
faaliyetlerimizi duyuracağız. 

• Demokratik bir anlayışla 
çalışacağız. 

• Whatsapp ve facebook gruplarında 
duyurular yapacak, öneri ve 
eleştirileri dinleyeceğiz.  

• Yeni teknolojileri takip ederek 
faydalarından yararlanacağız. 

8- Yaşlılar (Veteranlar) 

• Huzur evlerinde satranç eğitimleri 
ve etkinlikleri organize etmek için 
çalışacağız. 

• Veteranların bilgi birikimi ve 
tecrübeleri bizim için çok 
değerlidir. 

• Veteranların anılarının yeni 
nesillere aktarılması için 
çalışacağız. 

• Veteranların turnuvalara 
katılımının artabilmesi için, gerekli 
koşulların sağlanması amacıyla 
girişimlerde bulunacağız. 

9- Üreticiler 

• Satrançla ilgili satranç takımı, saati, 
masası gibi temel ürünlerin 
Türkiye’de üretilmesini 
destekliyoruz. 

• Satranç yazarlarının ve 
yayıncılarının desteklenmesini ve 
haklarının korunması gerektiğini 
düşünüyoruz.  

• Satranç üzerine yerli yazılım 
üreticileri ile irtibata geçerek, bu 
bağlamda atılım sağlanmasını 
hedefliyoruz. 

10- Bilim ve Teknoloji 

• 21. yüzyılda satrancın birçok 
penceresi bilim ve teknolojiye 
açılmaktadır. 

• Satranca dair yeni bilimsel ve 
teknolojik gelişmeleri takip ederek 
satranç camiasına duyuracağız. 

• Üniversitelerle irtibata geçerek 
satrancın yaygınlaşması ve daha 
bilimsel bir eğitim verilmesi için 
araştırmalar yürüteceğiz. 

• Satrancın kadınlar arasında 
yaygınlaşması için üniversitelerin 
sosyoloji ve kadın araştırmaları 
bölümleri ile irtibata geçeceğiz. 
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• Satranççıların psikolojik gelişimiyle 
ilgili olarak üniversitelerin psikoloji 
bölümleri ile irtibata geçeceğiz 

11- Uluslararası İlişkiler 

• Satranç önyargıları ortadan 
kaldıran evrensel bir oyundur. 

• Satrançseverler Derneği dünyadaki 
tüm Satrançseverleri kucaklar. 

• Satrançseverler Derneği dünya 
genelinde kendisiyle benzer 
amaçlarla çalışan tüm kişi ve 
kuruluşlarla irtibat kurmaya gayret 
gösterecektir. 

12- Yerel Birimlerle İlişkiler 

• Türkiye’deki belediyelerle ve kent 
konseyleriyle iletişime geçerek her 
ilde satranç oynanabilecek bir yer 
oluşturulması için çalışacağız. 

• Her ilde belediyelerin satranca 
maddi manevi destek vermesi için 
mücadele vereceğiz. 

• Köylerden, metropollere satrancı 
yaymak, başarılı satranççıların 
yetiştirilmesine katkıda bulunmak 
ve satranca saygınlığını 
kazandırmak için mücadele 
edeceğiz. 

13- Üniversiteler 

• Üniversitelerdeki mevcut satranç 
kulüpleriyle iletişime geçerek, 
birlikte ortak organizasyonlar 
yapacak ve projeler yürüteceğiz. 

• Satranç kulübü olmayan 
üniversitelerde satranç kulübü 
kurulmasını sağlayacağız. 

14- Satrançla Engelsizlik 

• Satranç engel tanımayan bir 
oyundur. Bu bağlamda farkındalık 
oluşması için çalışacağız. 

• Satrancın engelleri nasıl 
kaldırabileceğine dair araştırmalar 
yapacak, sunumlar hazırlayacak 
bunları, tüm kurum, kuruluş, yerel 
yönetimlerle paylaşmak üzere 
çalışacağız. 

• Satranç salonları engelleri 
kaldıracak şekilde düzenlenmiş 
olmalıdır. Bu bağlamda farkındalık 
oluşturacağız. 
 

15- Sanayi 

• Sanayi tesislerinde çalışanların boş 
zamanlarında satranç oynaması, 
çalışanlara sistematik düşünme 
yeteneği kazandıracaktır. Bu 
sayede ülkemizde üretimde 
verimliliğin artacağına inanıyoruz. 

• Bu amaçla sunumlar hazırlayarak, 
bunları sanayi kuruluşları ve sanayi 
bölgelerinin yetkilileri ile 
paylaşacağız.  

16- Sağlık 

• Üzücü olayların yaşanmaması için 
turnuvalarda ilkyardım eğitimli 
hakemlerin ya da görevlilerinin 
mutlaka bulunması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu bağlamda 
farkındalık yaratmak üzere 
çalışacağız. 

• Satranççıların karşılaşabilecekleri 
sağlık problemleriyle ilgili 
araştırmaları takip edecek ve 
kamuoyu ile paylaşacağız. 

• Satranççıların nasıl beslenmesi 
gerektiğine dair araştırmaları 
satranç camiasıyla paylaşacağız. 

 
17- Federasyon 

• Satranç yönetimini önemsiyoruz. 
Her seçimde federasyon 
yönetimine uygun bulduğumuz  

                     adayı destekleyeceğiz. 
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Tevfik SAYMAN 

 
 
 

2021 AVRUPA SATRANÇ ŞAMPİYONASI 

2021 Avrupa Satranç Şampiyonası 26 Ağustos- 
5 Eylül tarihleri arasında Fischer -Spassky 
maçlarından hatırladığımız Reykjavik’te 
düzenlendi. 180 oyuncunun katıldığı 
turnuvada, ilk 23 sırayı elde eden yarışmacılar 
Dünya Kupası’nda oynamaya hak kazandılar. 
  
Turnuva 90 dakika ve 40. Hamleden sonra 30 
dakika ilave zaman ve her hamleye 30 saniye 
eklenerek 11 tur İsviçre sistemiyle oynandı. 
 
Turnuvada ilk iki sırayı Demchenko ve Vincent 
Keymer 8 1/2 puanla paylaştılar. Şampiyonluk 
Demchenko’nun oldu. 3 ve 4. sıraları ise 
yarışmayı 8 puanla bitiren Alexey Sarana ve 
Bogdan Deac aldılar. 
 
Oyuncularımız Vahap Şanal ve Mustafa Yılmaz, 
7 1/2 puan alarak 2022 Dünya Kupası’nda 
doğrudan oynamaya hak kazandılar. Emre Can 
ise 7 puanla ve averajla bu şansı kaçırdı. 
Oyuncularımızı kutluyoruz. 
 
Vahap Şanal +18 Elo kazandı. Talihsiz iki 
mağlubiyetine (Antipov ve Sarana’ya karşı) 
rağmen çok iyi maçlar çıkardı. Sarana 3. oldu. 
Bu maç uzun süre eşit durumda gitti.  
 
 10. turda Tata Steel ve Prag’dan tanıdığımız, 
turnuvanın 6 numarası Nils Grandelius’u 
yenerek büyük atılım yaptığını gösterdi. Bazı 
maçlarda zaman sıkışması altında yarım 
puanlar kaybetmese daha iyi olabilirdi. 
 
Mustafa Yılmaz kendini çok zorlamadan ve hiç 
kaybetmeden hedefi olan Dünya Kupası 
barajını geçti.  
 
Emre Can talihsiz eşleşmeler olmasaydı ve 4. 
turda Karolis’e kaybetmeseydi, averajla 
kaybettiği barajı rahatlıkla geçebilirdi.  

Son turdan önce Navara’yla eşleşmesi ve bu 
maçı kaybetmesi talihsizlikti. 
 
Vahap sıralamada 47. başladığı turnuvayı 10., 

Mustafa 19 başladığı turnuvayı 15., Emre Can 

da 43 başladığı yarışmayı turnuvayı 36. sırada 

bitirdiler.  

Oyuncularımız kendi çabalarıyla neler 
yapabileceklerini gösterdiler.  
 
Ufacık bir yardımla daha iyi yerlerde olacakları 
açık. Kutluyor ve ileriki zamanlarda onları daha 
iyi yerlerde görmeyi umuyoruz. 
 

 
 

 
Feridun ÖNEY 
 
 
 
 

 ANILAR I 
 

 
1970 yılının başlarıydı ilk kez Tepebaşı’n da ki 
sakız apartmanında İstanbul satranç derneği ile 
tanışmam. O zamanlar sadece taşların 
hareketlerini yarım yamalak biliyordum.  
 
Babam Dr. Cahit Öney ben küçükken 
öğretmişti. Kendisi çok meraklı bir satranç aşığı 
olarak derneğe gider orada kâh satranç kâh briç 
oynardı.  
 
Ben de bu vesile ile peşine takılırdım.14 yaşında 
bir çocuğun o zamanlar Aksaray’dan 
Tepebaşı’na yalnız gidebilmesi çok zordu. 
 
Evet derneğe ilk gidişimde karşılaştığım 
manzara beni çok etkilemişti. Kelli felli insanlar 
satranç oynamakta ancak sadece saatlerin tik 
takları duyulmaktaydı. Hiç kimse konuşmuyor 
sadece ara sıra hamle yapıyorlardı.  
 
Çok azı satranç saati ile oynuyor ve onları 
seyredenler de aynı sessizliğe uyum 
sağlıyorlardı.  

http://feridunoney.satranctr.com/author/feridun/
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Kendi kendime düşünüyordum bu insanları bu 
kadar cezbeden tılsım ne diye ancak bir türlü 
anlam veremiyordum.  
 
Neticede bütün taşlar eşit olarak oyuna 
başlanıyor fikrinden yola çıkarak bende de 
oynama arzusu belirdi.  
 
Ancak oynayacak kişi bulmak çok zordu. 
Herkesin hem yaşları benden çok büyüktü hem 
de çok ciddi insanlardı.  
 
Şu anda İSD’de halen görev yapmakta olan 
Vatan HACIEFENDİOĞLU beni babamın hatırına 
kırmaz hem çay servisi yapar hem de beni 
yenerdi. 
 
Hatırlayanlar bilir bir de Hayrettin DAHİK vardı 
ki derneğin en zayıf oyuncusuydu tabi ki 
benden sonra.  
 
Geceleri saat tam 21.00’de gelirdi. Gazete 
toplar onları satarak geçinirdi. Her gece hep 
onu beklerdim ve gelip beni yener ve çok mutlu 
olurdu. 
 
 Bu böyle iki ay kadar sürdü. Kendime çok 
kızıyordum. Bütün taşlar eşit olduğu halde 
siyahla da beyazla da kaybeden hep ben 
oluyordum.  
 
Bir şeyler yapmalıydım. Okulum tatile girince ilk 
işim berbere gidip saçlarımı sıfıra vurdurmak 
oldu ki o yıllarda İspanyol paça pantolon ve 
uzun saç modası vardı.  
 
Evet, eve kapandım sadece ve sadece satranç 
çalışmak için. Ancak o zamanlar Türkçe satranç 
kitabı yok idi. 
 
 Ancak Rus dilinde o da babamın merakı 
neticesinde bazı kitaplar vardı. İlk işim Rus 
alfabesini öğrenmek oldu.  
 
Günde kesintisiz on sekiz (18) saat evet yanlış 
okumadınız 18 saat satranç çalışmaya 
başlamıştım. Sadece yemek, doğal ihtiyaçlar ve 
uyku yüzünden ara veriyordum çalışmalarıma. 
 

 

 

Mehmet KIZILKAYA 

 

 

ÇAYYOLU SEMT MECLİSİ’NDE SATRANÇ 

Dernek programımızda satrancın yaygınlaşması 
için çalışacağımızı ve bu amaçla gerekli kurum 
ve kuruluşlarla iş birliği yapacağımızı 
belirtmiştik. 
 
Türkiye’deki belediyelerle ve kent konseyleriyle 
iletişime geçerek her ilde satranç 
oynanabilecek yerler oluşturulması için 
çalışacağız. 
 
Bu yolda ilk adımımızı attık. Çayyolu Semt 
Meclisi ile iletişime geçtik. Toplantılar yaptık. 
Semt sakinleriyle fikirlerini almak üzere 
buluştuk. Bir yol haritası belirledik. 
 
Avrupa’daki örnekleri de göz önünde 
bulundurup, bir rutin oluşturarak başlamanın 
doğru olduğuna karar verdik. Buna göre 25 
Eylül 2021 tarihinden başlayarak her Cumartesi 
15 ile 17 saatleri arasında Çayyolu Semt 
Meclisi’nde satranççılar buluşarak satranç 
oynayabilecekler. 
 
İkinci adım olarak Çayyolu’ndaki parklara 
satranç masası konması için belediyeye ortak 
dilekçe verilmesine karar verildi. İlerleyen 
tarihlerde satranç üzerine söyleşiler, eğitimler 
düzenlenebileceği, satranç şenlikleri organize 
edilebileceği dile getirildi. Bu güzel filizin 
Türkiye’nin her yerinde açan çiçeklere 
dönüşmesini temenni ederiz. 
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Cem ERDEVECİLER 

 

KARA ELMAS 

Maden uçsuz bucaksız bir dünya 

Yüzlerce metre altında yerin… 

 Kazma sesleri duyulmuyor 

Sığınacak yer yok/teknolojiden uzak 

Çalışır madenci Mehmet  

Amaç: 

Bir lokma ekmek ve okul harçlığı çocukların 

Çocuklar ağlamasın… 

 

Dışarda yağmur yağıyor 

Gün akşam oldu  

Kavak ağaçları pamukçuklar serpiyor aya  

 Kelebekler özgürlük/  NERDESİN 

Maden sessiz/ben sensiz  

Keder içinde yorgun 

Yüreğimin ışığı karardı/ gün çöktü  

Çocuklar ağlamasın… 

                      KELEBEKLER UYANDI.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNDÖNÜMÜ 

 

Merhaba 

Deniz ve gün akıntılarının 

Soğuk vedasında 

Adsız yaşam gibi belirsiz 

Suda uyukluyordu ay.. 

 

                     Gündöndü geldi zaman 

                     Bu gün doğum günün oğlum 

                     Yani günlerden BAŞAT.. 

 

Sensizliğin ortasında açıldı kapı 

Söylenecek söz 

                        Gökyüzünde kuşlar 

                                                      Denizde 

yakamozlar yok. 

Bu gün 

           Günlerden BAŞAT.. 

 

Uzanmışım sere serpe 

                                  Her yanım duvar 

Sözcüklerse yok hükmünde 

                                  Avlunun ortasında 

Masada bahar… 
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Ersin ORAK 

 

 

Satrançta Hesaplama 

Merhaba sayın Satrançsever dostlar. Bu hafta, 

bana göre, satrançta ki en önemli konulardan 

biri olan “Hesaplama” üzerine bir yazı 

yazacağım. Yazıda kullancağım kitaplar; 

“Excelling At Technical Chess” ve 

“Grandmaster Preparation- Calculation” 

olacak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İki ktabın yazarı da İskoçyalı Büyük Usta Jacob 

Aagaard. Quality Chess Yayınevinin de 

kurucularından biri olan Aagaard satrançta 

hesaplama teknikleri üzerine bir çok kitap 

yazmıştır. Özellikle yeni başlayanlar ve orta 

seviye (≈1900-2000 UKD veya Elo seviyesi) 

satranççılar için açılış safhasını geçtikten sonra 

nasıl devam etmeli, pozisyondaki en iyi hamle 

hangisidir, rakibin hesapları nelerdir ...vb. gibi 

bir çok soru cevaplanmayı beklemektedir.  

Bu soruları cevaplamak için hesaplama 

yöntemlerini biraz bilmemiz gerekmektedir. 

Aagaard’ın Calculation kitabında hesaplama 

yöntemleri olarak 8 teknikten bahsetmiştir. 

 

1. Aday hamleler (Candidate Moves) 

2. Taktik Görüş (Combinational Vision) 

3. Engelleme (Prophylaxis) 

4. Kıyaslama (Comparison) 

5. Eleme (Elimination) 

6. Ara Hamleler (Intermediate Moves) 

7. Hayalgücü (Imagination) 

8. Tuzaklar (Traps) 

 

Aagard düşünce tekniklerini böyle sıralamış. 

Bazen de hesaplama yapmadan (ya da 

yapamadan) “İçgüdü” ile hamle seçilebilir. İyi 

bir satranç oyuncusu mevcut konumda bütün 

bilgisini ve hesap yeteneğini kullanarak en iyi 

hamleyi seçmeye çalışır. 

Şimdi örnek konumumuza geçelim: 
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 Diyagramdaki pozisyon 2010 senesinde 

Stockholm’de oynanmış, David Berczes ve Hans 

Tikkanen tarafından. (Analizdeki italik yazılar 

benim düşüncelerim). 

(Konuma bakınca siyah bir taş geri, beyazın 

kalesi 7. yataya inmiş ve eğer beyazlar c2 

piyonunu da alırsa konum beyaz için çok rahat 

bir kazanç gibi duruyor. O yüzden siyah ne 

yaparsa yapsın c2 piyonu vermemeli). Siyah bir 

taş geri ve 28...Ke2 29. Af3 Kae8 30.Şf1 ‘den 

sonra herhangi bir karşı oyun yok. 28...Ke1! 

(İlginç bir hamle ama aslında konuma bakınca 

tek şansın c2 piyonunu vezire çıkmak 

gerektiğini düşünürsek bulması kolay. O yüzden 

aslında ders verirken konum sormayı çok 

sevmiyorum.  

Maçı baştan anlatıp burada ne oynarsınız, bu 

konumda ne yaparsınız diye sormayı tercih 

ediyorum. Çünkü konumda siyah oynar diyorsa 

siyaha ya bir kazanç veya en kötü bir beraberlik 

var demektir.  

O yüzden hamle bulmayı kolaylaştırır.) 

(Oldukça sürpriz bir hamle. Fakat fikri bir kez 

gördü iseniz oldukça açık). 

 29. Ke1 Kd8! (Kesin bir hesap yapmak gerekir. 

Şöyle bir bakınca burada karşılaştırma hesap 

tekniği kullanıldığı söylenebilir ama sonuçta 

tüm hesaplama teknikleri hemen 

bulamadığımız hamleleri aramaya dayanır. 

Burada 29...Kb8? 30. Kfe7! Kb1 31. K7e6 Şc7 36. 

K6e2 artık bu konumda fazla taş bir puanı 

kazanmayı garanti eder). 30. Şg2 Kd1 31. Ke6! ( 

Siyah şimdi daha aldatmacalı bir kararla karşı 

karşıya, Ama şüphesiz bir karar almasından da 

oldukça memnun). 31...Kd6! (Siyah 

köpekbalıkları ile dolu sularda yüzmekte. 31... 

Şd5?! 32. Kb6 c1=V 33. Af5! Kg1 34. Şh3 Vf1 35. 

Şh4 Vc4 36. Şg5 ve siyah şah için oldukça 

tehlikeli bir konum). 32. Ke2 c1=V 33.Af3 

(Beyaz hala avantaja sahip ama oyun üç 

ihtimale de açık. 

Şimdi sizler için de iki konum vereceğim aşağıda 

sizler de hesaplama tekniklerini kullanarak 

hamleleri bulmaya çalışın. 

 

 

 

Hayatta da satrançta olduğu gibi hesaplar 

yapmamız grekmektedir. Satrancın en büyük 

faydalarından biri olarak hesaplamayı 

öğretmesi söylenir. O yüzden yapacağımız 

şeyleri akıl süzgecinden geçirip ona göre 

hareket etmeliyiz. Sevgiyle ve satrançla kalın! 

(Bu arada merak ediyorum Bitlis konusu ne 

oldu. Haberi olan var mı? Hesaplamadan ve 

dürüst olmayan şeyler yaparsak da mutlaka 

geri döner.)  

 



 

  

SATRANÇSEVELER DERNEĞİ EKİM 2021 BÜLTEN SAYI 2 10 

 

SATRANÇSEVERLER DERNEĞİ 

                          

 

Mehmet KIZILKAYA 

 

Norway Chess 2021 

 
(Kaynak: 
https://twitter.com/NorwayChess/status/143
9588068172910593/photo/4) 
 
Satranca spor olarak ticari değer katmak, ulusal 
kanalda satranca yer kazandırmak, satrancın 
gelişimine katkı sağlamak, satrancın farklı yaş 
gruplarından, kültürlerden, dillerden gelen 
insanları birleştirme gücünü ortaya koymak, 
sponsorlara ve profesyonelleşme yoğunlaşmak 
hedefleriyle yola çıkan Norway Chess’te 2021 
yılının sonuçları şu şekilde gerçekleşti: 
 
1. Magnus Carlsen 19,5 
2. Alireza Firouja 18 
3. Richard Rapport 16,5 
4. Ian Nepomniachtchi 12 
5. Sergey Karjakin 10 
6. Aryan Tari 7 
 
10 gün süren turnuvada 30 klasik oyun, 14 
Armageddon maçı oynandı.  Oyuncular 
galibiyet için 3 kayıp için 0 puan aldılar. 
Beraberlik durumunda armageddon maçına 
geçiliyordu. Armageddon maçını kazanan taraf 
1,5 kaybeden taraf 1 puan alıyordu. 
 Oyuncular bu puanlama yöntemiyle çift tur 
olarak döner turnuva sistemiyle mücadele 
ettiler. Bu sistemin liglerimizde 
uygulanmasının, anlaşmalı beraberliklerin 
önüne geçmekte bir adım olacağını 
düşünüyorum. 

 

8 ve 100 Yaşında Satranççılar 

 Aynı Turnuvada 

(Kaynak: 

https://www.peonelectrico.com/post/manuel

-alvarez-escudero-100-anos-jugando-al-

ajedrez) 

Bir satranç efsanesi sayılabilecek ve Ekim 

ayında 100 yaşına girecek olan Manuel Álvarez 

Escudero, Madrid’de bu yıl 38.si düzenlenen 

San Lorenzo de El Escorial Turnuvası'na her 

zaman olduğu gibi katılmakla kalmadı, Veteran 

Kategorisini de 1. tamamladı.  

Organizasyon Komitesi Escudero (Elo: 1648) ile 

birlikte 8 yaşında olan turnuvanın en gençleri 

Maria, Hugo ve Jairo’yu da madalya ile 

onurlandırdı. 

Yukarıdaki fotoğraf satrancın kuşaklar arası 

birleştiriciliğinin somut bir örneğidir.  

Ülkemizde de bu tarz örneklerin çoğalarak 

artmasını, vetaran satranççılar için turnuva 

salonlarında gerekli düzenlemelerin yapılarak, 

katılımın kolaylaştırılmasını temenni ediyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/NorwayChess/status/1439588068172910593/photo/4
https://twitter.com/NorwayChess/status/1439588068172910593/photo/4
https://www.peonelectrico.com/post/manuel-alvarez-escudero-100-anos-jugando-al-ajedrez
https://www.peonelectrico.com/post/manuel-alvarez-escudero-100-anos-jugando-al-ajedrez
https://www.peonelectrico.com/post/manuel-alvarez-escudero-100-anos-jugando-al-ajedrez
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Evrensel BİLGİN 

 

Türkiye satrancı için ne yapmalı? 

 
 

Bugün aklımdaki Satranç Federasyonunun acil 
eylem planını, nasıl çalışması gerektiği 
konusundaki fikirlerimi yazacağım. 
 
Pandemi döneminde birçok kulüp kapanmak 
zorunda kaldı. Diğerleri ayakta zor duruyor. 
Mevcut yönetim bu süreçte 1000 lira gibi trajik 
bir yardım yaptı kulüplere. 
 
 Görüştüğüm bazı kulüp yöneticileri bunu 
kendilerine hakaret saydıklarını söylediler haklı 
olarak. Çünkü diğer yandan yönetim 
utanmadan 250 bin TL toplantı gideri açıkladı 
maalesef. 
 
Öncelikle Türkiye’deki tüm kulüpler ziyaret 
edilerek ihtiyaçları tespit edilmeli. Her 
bölgenin, her kulübün farklı ihtiyaçları olduğu 
bir gerçek. Diğer yandan birçok kulübün temel 
sorunu ekonomik ve bunu çözmenin birçok 
yolu bulunuyor.  
 
Öncelikle kulüplerin kira giderlerini ortadan 
kaldırmak amacıyla Federasyon Başkanının tüm 
il ve ilçeleri dolaşarak belediyelerden satranç 
kulüplerine yer tahsis etmesi sağlanmalı.  
 
Kurulacak bir satranç TV’nin yayın gelirlerinden 
eşit pay alacak olan kulüpler ayrıca TV’nin 

insanlara ulaşmasının etkisiyle çok daha fazla 
öğrenciye sahip olacaklarından, kısa sürede 
ekonomik sorunlarından kurtulacaklardır.  
 
Bu aynı zamanda ülkenin kültürel anlamda 
satrançla tanışması demek. Kulüp yöneticileri, 
sporcular, hakemler ve antrenörler üstündeki 
antidemokratik baskıcı tavır kökünden 
kazınmalı. İnsanların düşüncelerini özgürce 
ifade edebilmesinin önü açılmalı ki eleştiriler 
yöneticileri daha iyiyi yapmaya zorlasın. 
 
Bir ülkede satrancı geliştirmek için Amerika’yı 
yeniden keşfetmeye gerek yok. Dünyanın en iyi 
eğitim modelleri araştırılıp uzun vadeli bir 
program uygulanmalı. Dünyaya entegre olmak 
adına tüm turnuvaları uluslararası rating 
sistemine (Elo) dahil etmek iyi bir başlangıç 
olacaktır. 
 
 Özellikle antrenörlük ve hakemlik sisteminin 
baştan ele alınması gerçek manada sportif 
başarı için şarttır. Liyakate dayalı olmayan, 
ahbap çavuş ilişkileri ile yürütülen mevcut 
çürümüş düzeni gerçek anlamda yeniden 
yapılandırılmalı. 
 
Kadın satrancı yok edilmiş durumda. Bu 
sebeple kadın sporcu yetiştiren kulüplere 
sporcunun performansına bağlı maddi destek 
paketleri oluşturulmalı. 
 
 Aynı şey ulusal takım havuzlarına sporcu sokan 
kulüpler için de geçerli olmalı. Kadın 
sporcularımızı daha güçlü olmaları için kapalı 
turnuvalarda oynatmamızın da şart olduğunu 
düşünüyorum. 
 
Federasyonun sırf unvan vermek için 
oluşturduğu işlevsiz kurullar kaldırılarak verimli 
çalışacak kurullar oluşturulmalı. Federasyon 
yönetimi kendisine tasarruf tedbirleri 
uygulayarak kaynakları sporcu, antrenör, 
hakem ve kulüplere aktarmalı.  
 
Tüm bunları yaparken mali konularda 
tamamen şeffaf olunması da ahlaken 
gerekliliktir.  
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Hukuken bir gereklilik olması için gerekli yasal 
düzenlemelerin de eş zamanlı olarak yapılması 
gerekir.  
 
Üç aylık periyotlar halinde mali tabloyu halka 
açıklama yürekliliğini de biz gösterdik, çünkü 
kendimizden eminiz.  
 
Bunu gerçekleştirmeyen her yönetim zan 
altında kalmaya mahkum olacaktır. 
 
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) maalesef 
uluslararası körler satranç federasyonu (IBCA) 
üyesi değil.  
 
Oysa TSF’nin IBCA’ya üye olması ve körler için 
Türkiye Satranç Şampiyonalarını bizzat yapması 
gerekir.  
 
Kör ve diğer bedensel engellilerin satranç 
turnuvalarına erişimi kolaylaştırılmalıdır, bu 
mesleki değil insani bir görevdir. 
 
TSF’nin kaynakları nasıl har vurup harman 
savurduğunun bir diğer göstergesi açıklanan 
büro giderlerinin 2 milyon TL’nin üzerinde 
olması.  
 
Liglerde şampiyon olan kulüplerin aldığı para, 
çerez parası bile değil bunun yanında.  
 
Türkiye satranç şampiyonunun aldığı ödülün 25 
bin TL olduğunu düşünürseniz kaynakların 
satranca aktarılmadığı korkunç bir tablo çıkıyor 
ortaya.  
 
Türkiye şampiyonları, büyük ustalar hayatta 
kalabilmek için antrenörlük yapmak zorunda 
kalıyor ama biz onlardan dünyanın zirvesine 
oynayacakları günleri bekliyoruz çaresizce.  
 
Dahası var, yurt dışı organizasyonlarında bir 
büyük usta 65 avro harcırah alırken, yönetici 95 
avro alıyor ve kimse ‘ne hakla’ diye sormuyor. 
Biz sorduk, sormaya da devam edeceğiz.  
 
Bu düzen değişecek, değiştireceğiz. 
 
 
 
 

 

Gülsevil YILMAZ 

DOMBAYCIGİL 

GEÇMİŞTEN BİRANI  

(1973 Cumhuriyet Gazetesi 
Şakir ÜNDEYİCİ’nin yazısı) 

Cumhuriyetin Satranç yarışmasının en ilginç 
konuğu, liseli ağabeyleri ile gösteri maçı yapan 
10 yaşındaki Gülsevil idi. 
 
Gazetemizin düzenlediği Satranç Yarışması, 
İstanbul liselerinin öğrencilerini kapsıyordu.27 
Lise ve bir Ortaokul Çağrıyı olumlu karşılamış ve 
yarışmaya katılacaklarını bildirmişlerdi. Bu 
ekiplerin içinde en çok ilgiyi ise, Gaziosmanpaşa 
Plevne Lisesi çekmişti. Zira abla ile kardeş aynı 
ekibin iki oyuncusuydu ve Turhan Yılmaz, 
ablasının da bulunduğu Plevne Lisesi Satranç 
ekibinin kaptanlığını yapıyordu. Lise 1. Sınıfta 
okuyan Turhan Yılmaz, Lise 3’deki ablası gibi 6 
yıldan beri satranç oynuyordu ve şimdiye değin 
birçok turnuvaya katılarak üstün dereceler elde 
etmişti. 
Fakat Yılmaz ailesinin bir üyesi daha vardı ki, 
yarışmaya katılamamakla beraber, masaların 
arasında dolaşıyor, ablasının, ağabeyinin ve 
diğer satranççıların oyunlarını izliyor, yaptıkları 
bir hamleyi beğenmeyince yüzünü buruşturup, 
başka bir masaya geçiyordu. Gülsevil YILMAZ 
idi, bu satranççı ailenin en küçük üyesi. Henüz 
ilkokul 4. Sınıfta olan Gülsevil, babası Lütfi 
Yılmaz ve kardeşleri Gülümser ile Turhan’ın 
oyunlarını seyrede seyrede satrancı öğrenmiş, 
hatta bilgisini oldukça ilerletmişti. Gazetemizin 
düzenlediği yarışmada bir seyirci olarak 
oyunları izliyor ve kendisinin de bu yarışmalara 
katılacağı zamanı bekliyordu. 
Fakat Ortaokul, Lise dönemine kadar 
beklemeye dayanamayan Gülsevil, rakibini mat 
edip masadan kalkan Galatasaray Lisesi kaptanı 
Suat Genç’e bir maç önerisinde bulundu. Suat 
önce şaşırdı, âmâ öneriyi kabul edip, tekrar 
masaya oturdu. Böylece oldukça çetin bir 
satranç maçı başlamış oldu. Liseli rakibini 
kolayca mat eden Suat Genç, ilkokul 4.sınıftaki 
rakibi karşısında oldukça zorlandı. Sonunda 
kazandı ama, ama bu arada cebinden mendilini 
çıkarıyordu alnındaki teri silmek için… 
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Tuncay ATAMER 
 
 
 

 
Satranç oynamayı öğrendiğim 90 lı yıllarda 
pazar günleri yayınlanan satranç köşesindeki 
problem ve etütler ile satranca olan sevgim 
pekişti. 
 
Satranç zaman içerisinde bende bir tutku haline 
geldi. Satrancı meslek olarak yapmaya karar 
verdim, hayatta sevdiğin işi yapmak çok güzel 
bir duygu, sporcu olmanın yanında kulüp 
başkanı, antrenör ve il hakemiyim. 
 
Umarım Satranç bir gün ülkemizde ciddi 
manada değer kazanır ve hak ettiği saygıyı 
görür.  
 
Günümüzden tam 100 yıl önce 1921 yılında 
Richard Reti satranç dünyasına ölümsüz bir etüt 
kazandırdı. 
 
Reti aynı zamanda kuvvetli bir satranççı ve 
teorisyen. Oluşturmuş olduğu bu konum 
satranç tahtasındaki ince ayrıntıları geometrik 
bir şekilde bizlere sunuyor. 
 

 

 
 
 

Federasyonumuz 2021 yılı Olağan Genel Kurulu 
5 Kasım Cuma günü yapılacaktır. Alınan 
Yönetim Kurulu kararı uyarınca Olağan Genel 
Kurul süreci federasyonumuzun ve 2021 yılı 
Olağan Genel Kurulu resmi sayfasından 
duyurulacak olup, işlemler Genel Sekreterlik 
tarafından yürütülecektir. 

2021 Olağan Genel Kurulunun satranç ailemize 
hayırlı olmasını dileriz. 

Kura Çekimi: 

1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Ana 
Statümüzün 7. Madde 1. fıkrasına göre Genel 
Kurul üye sayısı 100 üyeden az 200 üyeden fazla 
olamaz” ibaresi yer almaktadır.  

29 Ocak 2018 tarih ve 30316 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Türkiye Satranç 
Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Ana Statüsünün ilgili 
maddeleri ile belirlenen Genel Kurulu oluşturan 
üyelerin sayısı 228’e ulaşmaktadır. 

Bu oluşan durum için Ana statümüzün 7. 
Maddesinin 8. fıkrasında; üye sayısının birinci 
fıkrada belirtilen öngörülen sayıyı aşması 
halinde her grup kendi içerisinde 
değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında 
noter huzurunda çekilecek kura ile birinci 
fıkrada öngörülen sayıya indirilir 
denilmektedir.  
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Gruplar: 

29 Ocak 2018 tarih ve 30316 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Türkiye Satranç 
Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Ana Statüye göre; 

Genel Kurul tarihinden önce tamamlanmış, iki 
sezon üst üste Federasyon etkinliklerine 
katılmak kaydıyla; 

-Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve 
tescil olunan en üst Türkiye Satranç Ligine 
(Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi) katılarak 
tamamlayan kulüplerden dörder üye (14 kulüp 
– 56 üye), 

-Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve 
tescil olunan Federasyonun alt ligine katılıp 
tamamlayan kulüplerden ikişer üye (Türkiye 
Satranç Birinci Ligi 22 kulüp – 44 üye, Türkiye 
Satranç İkinci Ligi 32 kulüp – 64 üye), 

-Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve 
tescil olunan Federasyonun Türkiye Kulüpler 
Şampiyonası final yarışmasına katılarak 
tamamlayan ve final sıralamasına göre ilk 30 
derece arasından iki sene üst üste Federasyon 
etkinliklerine katıllarak temsil hakkı elde eden 
21 kulüpten 21 üye. ( 2019 Türkiye Kulüpler 
Satranç Şampiyonası ilk 30 kulüp arasından 
temsil hakkı elde eden 21 kulüp) İlk 30 derece 
arasında yer alan 9 kulübe 2 sene üst 
üste Federasyon etkinliklerine katılma şartını 
sağlayamadığı için Ana Statü gereği temsil hakkı 
verilememiştir, 

-Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve 
tescil olunan Federasyonun Türkiye Kulüpler 
Satranç Şampiyonası il ve yöre yarışmaları 
gruplarında yer alarak tamamlayan kulüpler ile 
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final 
grubu yarışmasına katılarak tamamlayan 
kulüplerden final sıralamasına göre 2019 
Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası 31 ve 
sonraki dereceleri elde 
eden kulüpler arasından kura ile 
belirlenecek  toplam 15 kulüpten toplam 15 
üyenin 2021 Olağan Genel Kurul'da temsil 
hakları bulunmaktadır. 

27 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de Ankara 
79. Noteri huzurunda Federasyon 
merkezinde çekilecek kurada öncelikle, Olağan 
Genel Kurul çağrı tarihinden önce biten ve 
tescil olunan Federasyonun, Türkiye Kulüpler 
Satranç Şampiyonası il yarışması gruplarında 
yer alarak tamamlayan kulüpler ile Türkiye 
Kulüpler Satranç Şampiyonası Final grubu 
yarışmasına katılarak tamamlayan kulüplerden 
final sıralamasına göre 31 ve sonraki dereceleri 
elde eden kulüpler arasından kura ile toplam 
15 kulüp belirlenecektir.  

Belirlenen bu 15 kulüp, Türkiye Kulüpler 
Satranç Şampiyonası 31 ve sonraki dereceleri 
elde eden ve İl Yöre Yarışmalarına katılan 
kulüpler grubunu oluşturacaktır. 

Bu durumda diğer delegelerle birlikte toplam 
228 Genel Kurul üye sayısının, Ana Statünün 
7/1. maddesinde belirlenen toplam 200 Genel 
Kurul Üyesine indirebilmek için; yine Ana 
Statünün 7/8. Maddesinde belirlenen noter 
huzurunda çekilecek kura ile; 

Oranlama Formülü: 

-Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligine 
katılarak tamamlayan 14 kulüpten kura ile 
belirlenecek 8 kulüpten 1'er delege, 

-Türkiye Satranç Birinci Ligine katılarak 
tamamlayan 22 kulüpten kura ile belirlenecek 6 
kulüpten 1'er delege, 

-Türkiye Satranç İkinci Ligine katılarak 
tamamlayan 32 kulüpten kura ile belirlenecek 9 
kulüpten 1'er delege, 

-Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final 
Sıralamasına göre ilk 30’da yer alıp gerekli 
şartları sağlayan 21 kulüp arasından kura ile 
belirlenecek 3 kulüp eksiltilecektir 

-Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası il 
yarışması gruplarında yer alarak tamamlayan 
kulüpler ile Türkiye Kulüpler Satranç 
Şampiyonası Final grubu yarışmasına katılarak 
tamamlayan kulüplerden final sıralamasına 
göre 31 ve sonraki dereceleri elde eden 

http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye__bankasi_satranc_super_lg_kulupler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye_satranc_brnc_lg_kulupler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye_satranc_brnc_lg_kulupler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye_satranc_knc_lg_kulupler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye_satranc_knc_lg_kulupler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_2019_kulupler_ampyonasi_fnal_takimlari.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_2019_kulupler_ampyonasi_fnal_takimlari.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_2019_kulupler_ampyonasi_fnal_takimlari.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/turkye_kulupler_satranc_ampyonasi_fnal.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/k_hesaplama_oy_azaltma.png
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kulüpler arasından kura ile belirlenen 15 kulüp 
arasından tekrar yapılacak kura ile belirlenecek 
2 kulüpten 1'er delege eksiltme ile belirlenen 
Genel Kurul üye sayısına göre Olağan Genel 
Kurul'da temsil edileceklerdir. 

 

 

 

Ayrıca Olağan Genel Kurulun yapılacağı 
tarihten en az bir yıl önce faal hakemliği 
bırakmış olmak koşuluyla en üst düzeyde 
hakemlik yapanlar arasından kura ile bir üye 
belirlenecektir. 

 27 Eylül Pazartesi günü saat 11.00’de 
Federasyon merkezimizde Ankara 79. Noter 
huzurunda yapılacak kura çekimine ilgili tüm 
kulüp yetkilileri davetlidir. 

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi V. 
Uluslararası Satranç Turnuvası 
 

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 
Federasyonumuz iş birliğiyle düzenlenecek 
olan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi V. 
Uluslararası Satranç Turnuvası’ 16 - 21 Kasım 
2021 tarihleri arasında Atatürk Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.  
Turnuvada dereceye giren sporculara 
toplamda 71 bin 200 TL para ödülü 
dağıtılacaktır. 
Detaylariçin http://mersinopen2021.tsf.org.tr
/ sayfasını ziyaret edebilirisiniz. 

 

 

 

 

 

 

Geleneksel hale gelen '5. SMMMO-ZESDER 
Satranç Turnuvası', açık ve 12 yaş altı olmak 
üzere iki kategoride 2-3 Ekim 2021 tarihlerinde 
yapılacaktır.  

Açık kategori ELO ya dahildir. Turnuva kayıt 
için http://balikesir.tsf.org.tr/ adresini ziyaret 
edebilirsiniz.  

 

 

Oluşum 

  

Genel 
Kurul 
Üye 

Sayısı 

  

Ana 
Statünün 

7.1. 
Maddesine 

Göre 
Düzenlem

e 

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 
(14 kulüp – 4 delege) 56 48 

Türkiye Satranç Birinci Ligi  
(22 kulüp – 2 delege) 44 38 

Türkiye Satranç İkinci Ligi 
(32 kulüp – 2 delege) 64 55 

Türkiye Kulüpler Şampiyonası ilk 30 
Kulüp 
(21 kulüp) 21 18 

Türkiye Kulüpler Şampiyonası 31. 
sıradan sonraki 

kulüpler ve il yöre yarışmalarına 
katılan kulüpler 15 13 

Eski Federasyon Başkanları 2 2 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri  2 2 

Türkiye Spor Yazarları Derneği 2 2 

Uluslararası Federasyon Yönetim 
Kurulunda Yer Alan 1 1 

Aktif Olmayan En Üst Düzey Bir Hakem 1 1 

SGM Temsilcileri 20 20 

Toplam  228 200 

http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/faal_olmayan_en_ust_duzey_hakemler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/faal_olmayan_en_ust_duzey_hakemler.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/faal_olmayan_en_ust_duzey_hakemler.pdf
https://www.tsf.org.tr/guncel-haberler/15745-mersin-buyuksehir-belediyesi-v-uluslararasi-satranc-turnuvasi
https://www.tsf.org.tr/guncel-haberler/15745-mersin-buyuksehir-belediyesi-v-uluslararasi-satranc-turnuvasi
http://mersinopen2021.tsf.org.tr/
http://mersinopen2021.tsf.org.tr/
http://balikesir.tsf.org.tr/
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye__bankasi_satranc_super_lg_kulupler.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/2018_turkiye_is_bankasi_satranc_super_lig.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/2018_turkiye_is_bankasi_satranc_super_lig.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye_satranc_brnc_lg_kulupler.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/turkiye_satranc_birinci_ligi.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/turkiye_satranc_birinci_ligi.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_turkye_satranc_knc_lg_kulupler.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/turkiye_satranc_ikinci_ligi.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/turkiye_satranc_ikinci_ligi.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_2019_kulupler_ampyonasi_fnal_takimlari.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/_2019_kulupler_ampyonasi_fnal_takimlari.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/2018_kulupler_final_ilk_30.pdf
http://malikurul2018.tsf.org.tr/images/stories/dosyalar/2018_kulupler_final_ilk_30.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/turkye_kulupler_satranc_ampyonasi_fnal.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/turkye_kulupler_satranc_ampyonasi_fnal.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/turkye_kulupler_satranc_ampyonasi_fnal.pdf
http://genelkurul2021.tsf.org.tr/images/stories/2021/genel_kurul/turkye_kulupler_satranc_ampyonasi_fnal.pdf
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