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SATRANÇ

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Güriş Holding’in destekleriyle düzenle-
nen 2020 Türkiye Satranç Şampiyonası 13 – 21 Kasım tarihlerinde Mirage Park 
Resort Otel/ANTALYA’da gerçekleştiriliyor. Türkiye Eski Şampiyonu Hasan Fe-

rit Boysan adına düzenlenen şampiyonanın açılış hamlesi 13 Kasım Cuma günü saat 
15.00’te yapıldı.
Hasan Ferit Boysan; 1947 yılında İstanbul’da doğmuş, 1967 yı-
lında İngiliz Erkek Lisesinden, 1965 yılında Robert Kolej Yüksek 
Okulundan Makine Mühendisi olarak mezun olmuştur. İngilte-
re’de Lanchester Polytechnic’ de Diesel Motorları üzerine ihtisas 
yaptıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim görevli-
liği yapmış, 1979 yılından sonra ise meslek yaşamına İngiltere’de 
devam etmiştir. Meslek hayatı ile satranç çalışmalarını başarılı 
bir şekilde beraber götüren Boysan 1971’de Türkiye Şampiyon-
luğu da dahil birçok turnuvada başarı kazanmıştır.Usta yorumcu 
IM Can Arduman moderatörlüğünde canlı yayın yapılacak ve  bir 
çok değerli sporcu ile yorum ve analizleriyle yayına katılacak. 
2020 Türkiye Satranç Şampiyonası GM(Grandmaster – Büyükusta) Vahap Şanal, GM 
Burak Fırat, GM Kıvanç Haznedaroğlu, IM(International Master – Uluslararası Usta) 
Ekaterina Atalık, IM Melih Yurtseven, IM Cem Kaan Gökerkan, IM Deniz Özen, FM 
(FIDE Master –FİDE Ustası) Ataberk Eren, FM Volkan Sevgi ve FM Emirhan Tarlabaşı’nın 
katılımı ile 9 tur döner turnuva şeklinde gerçekleşiyor. Çoğunlukla genç yeteneklerin 
yarıştığı turnuvada GM Kıvanç Haznedaroğlu ve IM Ekaterina Atalık’da tecrübelerini 
konuşturacaklar.

Nilüfer Çınar ÇORLULU

Türkiye'nin ilk kadın 
uluslararası satranç ustası 
olan WIM Nilüfer Çınar 
Çorlulu dokuz kez Türkiye 
şampiyonu olmuştur. Ka-
radeniz Teknik Üniversitesi 
matematik bölümü mezunu 
olan yazarımız Ezberbozan 
Spor Kulübü başkanı olup 
satranç çalışmalarına 
devam etmektedir.
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İDARECİNİN SESİ / KASIM / ARALIK

Pandemiye ilişkin tüm tedbirlerin alındığı turnuva öncesinde sporculara, hakemlere ve görevlilere PCR testi yapıldı. 
Pandemi başlamasından sonra yüz yüze yapılan ilk turnuva olması nedeniyle  tüm satranç camiasının özlemle bek-
lediği turnuvada büyük mücadele yaşanacağı ilk turdan belli oldu. 
Genç yeteneklerimizin lideri, 2019 yılı Türkiye Şampiyonu GM Vahap Şanal, IM Melih YURTSEVEN yaptığı zorlu ikinci 
tur mücadelesinde galibiyete güzel bir atakla ulaştı. 
GM Vahap ŞANAL – IM Melih YURTSEVEN
Turkiye Satranç Şampiyonası (2)

Siyahlar ilginç bir devam yolu seçti. GM Sanal oldukça enerjik hamleler ile 
Siyah şahı roktan mahrum bırakmağa zorluyor. Siyahlar açılışı tamamlaya-
madı.

Beyaz vezir değişmeye razı çünkü h8 karesindeki kale oyun dışı ayrıca beya-
zın c4 piyonu vezir olma yolunda hızla ilerleyebilecek.
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1.e4 e6 2.d4 d5 3. d2 e5 4. gf3 exd4 5. d3 dxe4 6. xe4 e7 7. e2 
c6 8. b5 a6 9. xc6+! bxc6 10.0–0 d5 11. f4 c5 

 
Siyahlar ilginç bir devam yolu seçti. GM Sanal oldukça enerjik hamleler ile Siyah şahı roktan 
mahrum bırakmağa zorluyor. Siyahlar açılışı tamamlayamadı. 
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hg8 29. b3 ae8 30. xd3+ 1-0 
 
 
Beyaz oynar üç hamlede mat yapar. 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqr+-+( 
7+lzpn+pmk-' 
6pzp-+p+p+& 
5+-+-zP-+-% 
4-+-+N+-+$ 
3+-+L+Q+-# 
2PzPP+-zPP+" 
1+K+R+-+R! 
xabcdefghy 

 
 

Siyah oynar üç hamlede mat yapar. 
 
 
 
 
 
 

Pandemiye ilişkin tüm tedbirlerin alındığı turnuva öncesinde sporculara, hakemlere ve 
görevlilere PCR testi yapıldı. Pandemi başlamasından sonra yüz yüze yapılan ilk turnuva 
olması nedeniyle  tüm satranç camiasının özlemle beklediği turnuvada büyük mücadele 
yaşanacağı ilk turdan belli oldu.  

Genç yeteneklerimizin lideri, 2019 yılı Türkiye Şampiyonu GM Vahap Şanal, IM Melih 
YURTSEVEN yaptığı zorlu ikinci tur mücadelesinde galibiyete güzel bir atakla ulaştı.  

GM Vahap ŞANAL – IM Melih YURTSEVEN 
Turkiye Satranç Şampiyonası (2) 

1.e4 e6 2.d4 d5 3. d2 e5 4. gf3 exd4 5. d3 dxe4 6. xe4 e7 7. e2 
c6 8. b5 a6 9. xc6+! bxc6 10.0–0 d5 11. f4 c5 

 
Siyahlar ilginç bir devam yolu seçti. GM Sanal oldukça enerjik hamleler ile Siyah şahı roktan 
mahrum bırakmağa zorluyor. Siyahlar açılışı tamamlayamadı. 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+l+k+ntr( 
7+-zp-vlpzpp' 
6p+-+-+-+& 
5+-zpq+-+-% 
4-+-zpNvL-+$ 
3+-+-+N+-# 
2PzPP+QzPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 
 12.c4! h5 13. xc7 g4 14. fe1 xf3 15.gxf3 f8 16.b4 g6+ 17. h1 

c6 18. g3 f6 19. xc5 xc5 20.bxc5 xc5 21. b2 h5 22. b7! c8  
 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+q+-mk-tr( 

Beyaz oynar üç hamlede mat yapar. Siyah oynar üç hamlede mat yapar. Siyah oynar üç hamlede mat yapar.

7+Q+-+pzp-' 
6p+-+-sn-+& 
5+-+-+-+p% 
4-+Pzp-+-+$ 
3+-+-+PvL-# 
2P+-+-zP-zP" 
1tR-+-tR-+K! 
xabcdefghy 

 
Beyaz vezir değişmeye razı çünkü h8 karesinde ki kale oyun dışı ayrıca beyazın c4 piyonu 
vezir olma yolunda hızla ilerleyebilecek. 
 
 
23. ab1 d3 24. ed1 g8 25.c5 d8 26.c6 h7 27. xf7 d4 28. b7 

hg8 29. b3 ae8 30. xd3+ 1-0 
 
 
Beyaz oynar üç hamlede mat yapar. 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8r+-wqr+-+( 
7+lzpn+pmk-' 
6pzp-+p+p+& 
5+-+-zP-+-% 
4-+-+N+-+$ 
3+-+L+Q+-# 
2PzPP+-zPP+" 
1+K+R+-+R! 
xabcdefghy 

 
 

Siyah oynar üç hamlede mat yapar. 
 
 
 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zpp+-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-vlp+-+P% 
4-+-+l+-wq$ 
3+-zP-+-+-# 
2PzP-wQ-+-zP" 
1+-+R+K+-! 
xabcdefghy 

 
 
 
 

 
 

 
 

Siyah oynar üç hamlede mat yapar. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-mk( 
7+-zp-vl-zpp' 
6pwq-zpL+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+Q+P+-+$ 
3+-+-+pzP-# 
2RzP-+-sn-zP" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7zpp+-+-zpp' 
6-+-+-+-+& 
5+-vlp+-+P% 
4-+-+l+-wq$ 
3+-zP-+-+-# 
2PzP-wQ-+-zP" 
1+-+R+K+-! 
xabcdefghy 

 
 
 
 

 
 

 
 

Siyah oynar üç hamlede mat yapar. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

XABCDEFGHY 
8-+-+-tr-mk( 
7+-zp-vl-zpp' 
6pwq-zpL+-+& 
5+-+-+-+-% 
4-+Q+P+-+$ 
3+-+-+pzP-# 
2RzP-+-sn-zP" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 
 


