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TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU’NDAN FIDE
BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİNİ DEVRETMESİ İLE
İLGİLİ AÇIKLAMA
Türkiye Satranç Federasyonu(TSF), Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanı Kirsan
İlyumzhinov’un görev ve yetkilerini geçici bir süre ile FIDE Başkan Vekili Georgios
Makropoulos'a devretmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamanın, konunun gündemde yer
almasıyla medyadan gelen yoğun bilgi ve görüş talepleri doğrultusunda, kamuoyunu
aydınlatmak üzere yapıldığı kaydedildi.
Atina’da yapılan Olağanüstü FIDE Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ülkemizi temsil eden
TSF’nin konu ile ilgili Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda görüş bildirdiği belirtilen açıklama
şöyle:
“FIDE Başkanı Kirsan İlyumzhinov’un görev ve yetkilerini geçici süreyle Başkan Vekili
Georgios Makropoulos'a devretmesi çerçevesinde medyadan yoğun bilgi ve görüş talepleri
gelmiştir. Türkiye Satranç Federasyonu olarak gelişmelerle ilgili kamuoyunu aydınlatmak için
açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur.
Dünya Satranç Federasyonu’nun(FIDE) çağrısı üzerine 6 Aralık 2015 Pazar günü Atina’da,
FIDE Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla olağanüstü bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda
Türkiye Satranç Federasyonu’nu FIDE Yönetim Kurulu As Başkanı olarak görev yapan
Federasyon Başkanımız Gülkız Tulay temsil etmiştir.
Toplantıda FIDE Başkanı Kirsan İlyumzhinov, son günlerde Türkiye ve dünya kamuoyuna
yansıyan iddialarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine bilgi vermiştir. İlyumzhinov, hakkındaki
iddialarla ilgili hukuki süreç tamamlanana kadar FIDE mevzuatı gereği, görev ve yetkilerini
geçici olarak FIDE Başkan Vekili Georgios Makropoulos'a devretmiştir.
Atina’da yapılan Olağanüstü FIDE Yönetim Kurulu toplantısında ülkemizi temsil eden Türkiye
Satranç Federasyonu’muz Türkiye ve dünya kamuoyuna düşen iddialarla ilgili ülkemizin
menfaatleri doğrultusunda görüşlerini toplantıda dile getirmiştir.
FIDE tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmıştır. Konuya ilişkin yazılı açıklamaya
FIDE’nin web sayfasından (http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/9254statement-from-fide.html) ulaşılabileceğini bilgilerinize sunarız.
Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
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TSF HAKKINDA
Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) temel görevleri arasında satranç sporu ile ilgili etkinlikleri düzenlemek; Türkiye’yi uluslararası
faaliyetlerde temsil etmek; müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri yürütmek; uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor
organizasyonları düzenlemek; uluslararası müsabakalara iştirak edecek milli takım sporcuları ile teknik kadroyu seçerek, seçilen takımların
müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak; başarılı sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve ödüllendirmek yer
almaktadır. 81 il ve 295 ilçede örgütlü TSF’ye kayıtlı 591 bin lisanslı sporcu bulunurken, Türkiye lisanslı sporcu sayısı bakımından dünyada
birinci sırada yer almaktadır. TSF bünyesinde ayrıca 484 satranç kulübü, 225 eğitim merkezi, 74 bine yakın antrenör, 7 bine yakın hakem
bulunmaktadır. Türkiye'de 8 Büyük Usta (GM), 2 Kadın Büyük Usta (WGM), 19 Uluslararası Usta (IM), 3 Kadın Uluslararası Usta (WIM), 48
Fide Ustası (FM), 7 Kadın Fide Ustası (WFM), 15 Usta Adayı (CM) ve 21 Kadın Usta Adayı (WCM) olmak üzere 123 unvanlı satranç sporcusu
bulunmaktadır. Satranç sporunda Türkiye 2002-2015 döneminde 118 altın, 94 gümüş, 99 bronz olmak üzere toplam 311 madalya
kazanmıştır. Türkiye, 1998-2015 döneminde 60 dolayında uluslararası satranç karşılaşması etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. 2005 yılında
MEB ile imzalanan protokolünün ardından satranç ilkokullarda seçmeli ders olmuş, müfredat içinde yer aldığı 2005-2014 yılları arasında
okullarda yaklaşık 12 bin satranç sınıfı açılmış, 2,5 milyon öğrenci satrancı seçmiş ve 91 bin 500 adet satranç takımı dağıtılmıştır. TSF’nin
2005 yılından beri ana sponsoru İş Bankası olup, 2007–2015 döneminde okullardaki “Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfı” sayısı 15 bine
ulaşmıştır. TSF hakkında detaylı bilgiye http://www.tsf.org.tr/ internet adresinden ulaşılabilir.
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