
CARLSEN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU ÜNVANINI 

KORUDU 

 

Resim 1 Dünya Şampiyonluğu maçından bir kare 

Dünya Şampiyonluğu Unvan Maçı 

 24 Kasım- 12 Aralık Dubai.  

Yazan: Tevfik Sayman 

14 oyun planlanan maç, 11. oyunda Carlsen’in 

4-0 üstünlüğü ile sona erdi. Sempatik oyuncu 

Nepomniachtchi’nin maalesef 10 kilo vermesi 

dışında maça yeterli hazırlanmadığı görüldü. 

Carlsen 6., 8., 9., ve 11. oyunları kazanarak maçı 

basketbol tabiriyle süpürdü. Nepo son turlarda 

iyice bırakmış görüntüsüyle alacağı 800 bin 

doları nasıl harcayacağını düşünüyor gibiydi. 

Carlsen de bir milyon 200 bin dolar kazandı. 

Kasporov zamanında havuz 3 milyon dolarmış.  

Oğlum Cem Sayman buna şaşırdı. Ben de 

normal dedim. O zaman dolar 1,5 liraydı. 4 

milyon 500 bin lira yapıyordu. Şimdi ise 25 

milyon liradan fazla. Bize kalan da 

Nepomniachtchi’nin nasıl telaffuz edildiği. 

2021 ARALIK DÜNYA SIRALAMASI 

 1  Carlsen, Magnus  2856 

 2  Firouzja, Alireza  2804 

 3  Ding, Liren  2799 

 4  Caruana, Fabiano  2792 

 5  Nepomniachtchi, Ian  2782 

 6  Aronian, Levon  2772 

 7  Giri, Anish  2772 

 8  So, Wesley  2772 

 9  Mamedyarov, Shakhriyar  2767 

 10  Grischuk, Alexander  2764 

TÜRKİYE ŞAMPİYONU MERT YILMAZYERLİ  

OYUNCULAR PUAN 

MERT YILMAZYERLİ 7,5 

KAYRA KAMER 6,5 

CAN IŞIK 6 

KIVANÇ HAZNEDAROĞLU 5 

ATAKAN MERT BİÇER 5 

EKATERINA ATALIK 4,5 

MELİH YURTSEVEN 3,5 

EGE KÖKSAL 3 

ESAT BAĞLAN 3 

ARDA ALTUN 1 

 

8-18 Aralık tarihleri arasında Antalya’da 

oynanan bu yılki Türkiye Birinciliği Dünya 

Şampiyonluğu maçıyla çakışıyordu. Belki de bu 

yüzden katılım elo olarak aşağı kaydı.  

IM Mert YILMAZYERLİ çok iyi bir performans 

göstererek Türkiye birincisi oldu. Son yılların 

İstanbul birincisi Kayra KAMER ile son tura 

kadar çekiştiler. Son turda Kayra’yı yenen 

YILMAZYERLİ birinci oldu.  

DÜNYA HIZLI SATRANÇ ŞAMPİYONASI 2021 

Yarışmayı büyük bir sürpriz yaparak, başlangıç 

sıralamasında 59. sırada yer alan henüz 17 

yaşındaki Özbek Abdussatarov kazandı. 

1 Abdusattorov Nodirbek UZB 2593 9,5 

2 Nepomniachtchi Ian CFR 2798 9,5 

3 Carlsen Magnus NOR 2842 9,5 

 

SATRANÇSEVERLER  
DERNEK BÜLTENİ 

Sayı:4 

 

 



ÜYEMİZ OLAN SATRANÇ ANTRENÖRÜ YAŞAR 

MADAK’IN ÖĞRENCİLERİ TURNUVAYA DAMGA 

VURDU!!! 

Yazan: Erhan Yıldız 

Aydın Satranç İl Temsilciliği’nin 18-19 Aralık 

2021 tarihlerinde Gençlik Merkezi’nde 

düzenlediği, Aydın Küçükler Satranç İl 

Birinciliği, 7-9 yaş arasındaki toplam 150 

sporcunun yarıştığı turnuva çekişmeli 

mücadelelere sahne oldu. 

Bu turnuvanın bir sonraki basamağı olarak, 

yarıyıl tatilinde Antalya’da yapılacak olan 

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası’na 

katılma hakkı elde edebilmek turnuvadaki tüm 

sporcuları heyecanlandıran diğer bir önemli 

noktaydı. 

Turnuva sonucunda 7 Yaş Genel Kategorisi’nde 

Ticaret Odası İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinden 

Safa Kerem Yenigün ve Gaye Çekin kendi 

kategorilerinde namağlup il birincisi olurken, 

yine Ticaret Odası İlkokulu 2.sınıf 

öğrencilerinden Zeynep Boğum turnuvayı, 8 

Yaş Kategorisi il 2.si olarak ve Hayal Akın 8 Yaş 

Kategorisi il 3.sü olarak tamamladı. 

Yaklaşık 4 aydır aynı öğrencilerle yaptığı 

çalışmanın sonuçlarını almaya başlayan Yaşar 

Madak, ‘’Öğrencilerimiz istediği sürece daima 

onların yanında olacağız’’ dedi ve ‘’Bize en iyi 

şekilde çalışma ortamı sağlayan, başta Ticaret 

Odası İlkokulu müdürü Mehmet Korkmaz 

olmak üzere, tüm idari kadroya, yardımcı 

personele ve ayrıca öğretmen arkadaşlarına 

desteklerinden ötürü teşekkür ederiz ‘’ diye 

ekledi. 

 

Resim 2 Çocuklar satranç oynuyor 

SATRANÇSEVER KAFE PROJESİ KAPSAMINDA 

OAK COFFEE CO’DA SATRANÇ TURNUVASI 

DÜZENLEDİK. 

Yazan: Mehmet Kızılkaya 

 

Satrancın kafelerde yaygınlaşması amacıyla 

19.yüzyıl kafelerinden esinlenerek başlattığımız 

Satrançsever Kafe projemiz kapsamında 

19.12.2021 tarihinde Oak Kafe’deydik. 

Tuğçe Şahin, Özgür Velioğlu, Bedirhan Bilen, 

Bilgehan Bozkurt, Mehmet Kızılkaya, Cumali 

Ünver, Harun Demirkan, Melik Yaşar Softa, 

Avni Katipoğlu, Mertcan Demir, Hasan Selim 

Yurtseven, Umut Erkişi, Mahmut Gayretli, 

Samimi Haşemi ve Abdullah Çağlayan, 

turnuvada yer alan isimlerdi. 

  

Resim 3 Ödül Töreninden bir sahne 

10+0 temposuyla 5 tur olarak düzenlenen 

turnuvada sonuçlar şu şekilde gerçekleşti 

Cumali Ünver 4.5 puan 

Özgür Velioğlu 4 puan 

Bedirhan Bilen 3.5 puan 



ASGARİ ÜCRET VE SATRANÇ 

6 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen basın 

toplantısında, 2022 yılında geçerli olacak asgari 

ücret net 4 bin 253 lira olarak açıklandı. Böylece 

asgari ücret yıllık bazda %50,54 oranında 

yükseltilmiş oldu. Bu artış elbette önemli ancak 

son dönemde bariz bir fakirleşmenin yaşandığı 

da aşikâr. 

Son yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, 

Türkiye’de asgari ücretin altında çalışan 3,4 

milyon kişi bulunuyor. Özel sektörde 

çalışanların %70’e yakını asgari ücretle 

çalışıyor. Dolayısıyla Türkiye’de asgari ücret, 

giderek ortalama ücrete dönüşüyor. 

Hal böyleyken TSF Türkiye Küçükler ve Yıldızlar 

Satranç Şampiyonaları’nı 5 yıldızlı otellerde 

düzenlemeye devam ediyor. 

TSF İcra Kurulu’nun 10.12.2021 tarihli ve 06/01 

nolu kararı olarak duyurulan uygulama 

yönergesinde, “önceki yıllarda olduğu gibi bu 

yıl da katılımcıların, sağlık, çevre ve yol 

güvenliği gibi konuların öne çıkması nedeni ile 

organizasyona katılımının Federasyonumuzun 

gösterdiği yerde sağlanması önerilmiş, ama bu 

tercihi kullanmayacak olan sporcu ve diğer 

katılımcıların diledikleri yerde kalabilecekleri 

dile getirilmiştir”. Bununla birlikte ekonomik 

durumu iyi olmayan kişiler için yurt ya da başka 

bir ekonomik çözüm sunulmamıştır. Belirlenen 

katkı paylarına göre bir annenin yarışmacı 

çocuğuyla birlikte turnuva otelinde konaklama 

bedeli 4725+4165=8890TL olmuştur, yani yeni 

asgari ücretin 2,09 katı. Buna göre 2022 yılında 

bir asgari ücretli, federasyonun tavsiyelerine 

uyarsa yaklaşık 2 ay hiçbir şey yemeden 

içmeden, kira ödemeden, yakacak yakmadan 

geçinmek zorundadır. 

TSF’nin halkın maddi gerçeklerinden 

uzaklaşması bizi üzüyor. 2000li yıllardan önce 

öğrenci yurtlarının konaklama imkanlarından 

ücretsiz yararlandığımız ve spor salonlarında 

oynadığımız turnuvaları özlüyoruz. 

Anayasa’nın 10. Maddesinde belirlenen eşitlik 

ilkesine göre hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 

sınıfa imtiyaz tanınamaz. TSF’nin 5 Yıldızlı 

otelde düzenlediği yaş grupları turnuvası belki 

bu maddeye aykırı değildir, ama kamu 

vicdanında bulunan eşitlik ilkesini 

incitmektedir. TSF’yi Türkiye şartlarını ve kamu 

vicdanını göz önünde bulundurmaya davet 

ediyoruz. 

 

Mustafa Yılmaz’ı, Kübra Öztürk’ü ve pek çok 

Türkiye Şampiyonunu satrançla tanıştıran 

değerli satranç antrenörü İslam Osmanlı’nın 

vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına, 

sevenlerine ve tüm satranç camiasına sabırlar 

dileriz. 

NEVZAT SÜER 

Yazan: Ersin Öktem 

Türk satrancının tartışmasız en önemli 

isimlerinden biri olan Nevzat SÜER, 1926 

yılında İstanbul’da doğdu. Haydarpaşa 

Lisesi’nde okurken 1943 yılında Halk Evleri’nde 

satrançla tanıştı. Bu tanışma sonrası satranç 

onun için ömür boyu tutkuyla bağlanacağı bir 

yaşam biçimine dönüştü. 

 

Resim 4 Nevzat Süer piyano çalarken 

Diğer yandan Nevzat Süer çok iyi bir 

müzisyendir. Orta öğretiminde keman ile müzik 



yaşamına başlamış sonrasında piyanoya 

geçmiştir. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat 

Fakültesi'nde öğrenim görmeye başlasa da 

piyano ve satranç aşkı ağır basmış, üniversite 

öğrenimini yarıda bırakmıştır. Ölene kadar 

piyanonun siyah beyaz tuşları ile satrancın 

siyah beyaz taşları arasında gidip gelecektir. 

Nevzat Bey, döneminin en önemli ve aranan 

piyanistlerindendi. İstanbul’un önde gelen tüm 

kulüplerinde gerek orkestra gerekse solo canlı 

performanslar sergilemiştir. 

Türkiye Satranç Federasyonu’nun 

kurulmasında ve İstanbul Satranç Derneği 

faaliyetlerinde önemli katkıları olmuştur. 

1962 Varna, 1964 Tel Aviv, 1966 Havana, 1968 

Lugano, 1972 Üsküp, 1974 Nice ve 1980 Malta 

1982 Luzern Satranç Olimpiyatlarında Milli 

takımımızda ülkemizi temsil ederek kırılması 

güç bir rekorun sahibi olmuştur.  

Soğuk savaşın en yoğun hissedildiği yıllardan 

biri olan 1966 yılında olimpiyatlar Havana / 

Küba’da düzenleniyordu. 1962 yılındaki Küba 

füze krizi hala sıcaklığını korumaktaydı. Bu 

ortamda Türk Milli takımı Küba’ya gitmek için 

devlet desteği bulamamış, ancak Nevzat 

Süer’in azmi sayesinde bu olimpiyatlara 

katılmak mümkün olabilmiştir. Süer, Küba 

Büyükelçiliği ile temas kurarak Türkiye'nin 

katılma arzusunu dile getirmiş, mesafenin uzak 

olmasından dolayı problem yaşadıklarını ancak 

yardım ederlerse Türk takımının olimpiyata 

katılabileceğini belirtmiştir.  

 

Resim 5 Nevzat Süer Fidel Castro ile 

Bunun üzerine Küba Büyükelçiliği de eğer Türk 

Milli Takımı Prag'a gelirse oradan 

aldırabileceklerini söylerler ve problem böylece 

çözülür. Havana'ya ulaşan Türk Milli Takımı 

orada Fidel Castro ile tanıştırılır ve Fidel tüm 

oyuncular ile tek tek tokalaşır. Ardından Süer ile 

Fidel satranç oynamıştır. Süer 19. hamlede terk 

etmiş! ve anı olarak satranç tahtasını Fidel 

Castro'ya imzalatmıştır. 

1968, 1969 ve 1973'te Türkiye satranç 

şampiyonu oldu.1971 RCD kupası Tahran ve 

Balkan satranç birinciliklerinde ülkemizi temsil 

etmiştir. 1975 yılında Uluslararası Usta (IM) 

unvanı alarak yine Türkiye satrancında ilkler 

arasına girmiştir. 

 

Resim 6 Nevzat Süer Türkiye’yi temsil ediyor. 

1973 yılından başlamak üzere Cumhuriyet 

Gazetesi’nde satranç köşesi yazarlığı yapmıştır. 

Vefatına kadar on dört yıl süreyle bu köşede 

yazmayı sürdürmüştür. O dönemleri yaşayan 

satranççıların çoğu satranç gündemini her 

hafta Süer’in satranç köşesinden takip 

etmişlerdir. Analizli oyunlar, satranç 

dünyasından haberler, etütler ve problemler 

kendi yorumları ile birlikte köşesini süslemiştir. 

Türk satrancının gelişmesi için köşesinde birçok 

uygulamaya öncülük etmişti. Örneğin, 

Mektupla yazışmalı turnuvalar düzenlemiş, 

bunların sonuçlarını ve partilerini gazetede 

yayınlamıştı. 

Cumhuriyet Gazetesi-Milli Eğitim Bakanlığı iş 

birliği ile okullar arası satranç yarışmaları 

düzenlenmesine önayak olmakla, bugünkü yaş 

grupları turnuvalarının bir anlamda temellerini 

Nevzat Süer atmıştır. 

Nevzat Süer "Süer Satranç Dergisi’ni” kendi 

imkanları ile önce teksir makinası ile 1967 



yılında çıkarmıştır. Temmuz 1970 yılından 

itibaren matbaada aylık olarak basılmaya 

başlamıştır. Yayın hayatına 1983 yılına kadar 

devam etmiştir. Dergisinde Öncelikle Türkiye 

de gerçekleşen ve kendisine ulaşan tüm satranç 

faaliyetlerini objektif olarak yayınlamıştır. Süer 

satranç dergisi satrancımızın gelişmesine ve 

ülke düzeyinde yayılmasına ve bu dönem 

hakkında fikir vermesi yönünden kaynak teşkil 

etmektedir.   

Nevzat Süer, Türkiye’de yetenekli satranççıların 

yetişmesinde ön ayak olmuş, bildiklerini 

karşılıksız paylaşan çok değerli bir şahsiyet 

olarak Türk Satrancına adını altın harflerle 

yazdırmıştır. 23 Mart 1987’de karlı bir pazartesi 

günü hayata gözlerini yuman üstadımızı saygı 

ve rahmetle anıyoruz. 

2021 AVRUPA TAKIMLAR ŞAMPİYONASI. 12 

Kasım-21 Kasım Catez Slovenya.  

Yazan: Tevfik Sayman 

39 takımın katıldığı şampiyonada birinciliği 

Ukrayna ve Fransa takımları paylaştı. 

 

Resim 7 Ukrayna takımı ödül töreninde 

Fransa’nın yeni transferi Alireza için muhteşem 

bir turnuva oldu. 9’da 8 yaparak hem Fransa’yı 

ikinciliğe taşıdı hem de 2800 elo puanını aşarak 

dünyada ikinci sıraya yükseldi. Performans 

puanının masa sıralamasında etkili olduğu 

yarışmada, 3015 performans puanı ile birinci 

masalarda altın madalya aldı. Özetle Bir Firouze 

turnuvası oldu diyebiliriz. 

Türkiye, 17 sırada başladığı turnuvayı 18. 

bitirerek yerini korudu, fakat bir önceki 

turnuvada son tura kadar madalya kovalayan 

takımı arattı. Bir de niye böyle bir masa 

sıralaması yaptığımızı en azından ben 

anlayamadım.  

Milli satranççılarımızdan Vahap içinse başarılı 

bir turnuvaydı. Vahap 2697 performans puanı 

ile masasında bronz madalya aldı ve 11 elo 

kazanarak 2600 barajını geçti. Mustafa 2576 

performans puanı ile 8 elo kaybederek, 

masasında 22. Sırada yer aldı. Emre Can ise 

2625 puanla 8 elo kazanarak masasında 13. 

oldu.  

Bizim gibi bir sıralama yapan ve Lucas’ı 2. (200 

yakın elo daha az olmasına rağmen), Jorden’i 

3.masa oynatan Hollanda da başarılı olamadı ve 

yarışmayı 9.sırada bitirdi. 

Bir ilginç not Azerbaycan in ikinci masası Temur 

Radjabov’un tüm maçlarını berabere 

bitirmesiydi. Radjabov bu sonuçla Carlsen’in 23 

maç üst üste berabere kalma rekoruna yaklaştı. 

VUGAR GHASIMOV MEMORIAL 2021 

 

Resim 8 VUGAR GHASIMOV (Okunuşu VÜGAR HAŞİMOV) 
satranç oynarken 

Turnuvayı, Macarların son yıllardaki en iyi 

oyuncusu diyebileceğimiz Rapport’u 

armegeddon sonucu yenen Caruana kazandı. 

Rapport’un veziri boşa koyması dikkat 

çekiciydi. Gerçi vaziyet çok umut verici değildi. 

Aynı turnuvada Anand’ın da kalesini boşa 

koyması hatıralarda kaldı. 

VUGAR GHASIMOV (VÜGAR HAŞİMOV): 

24 Temmuz 1986 tarihinde Bakü'de 

doğmuştur. 2000 yılında beyninde tümör tespit 

edilmesine karşın 2002 yılında GM olmuştur. 

2009’da dünya sıralamasında 6. sıraya kadar 

yükselmiştir. Ulaştığı en yüksek elo puanı 

2761’dir. 2014 yılında henüz 27 yaşındayken 

hayata gözlerini yummuştur. Bu değerli satranç 

insanını saygıyla anıyoruz. 


