
116

SATRANÇ

Bu yazımızdaki isim oyunculukta 
International Master, 
antrenörlükte ise FIDE Senior 
Trainer unvanının sahibi Türkiye 
Satranç Federasyonu Alt Yapı 
Başantrenörü Yakup Erturan. 

Yaş gruplarının başarılı sporcusu, bir dö-
nemin vazgeçilmez milli takım üyesi, gü-
nümüzün alt yapı antrenörü, Antrenörler 
Kurulu Başkanı Yakup Erturan 1982 do-
ğumlu ve Celal Bayar Üniversitesi İktisat 
bölümü mezunu.

Erturan’ın En Önemli Başarıları

2006 15. Uluslararası Hırvatistan Kupa-
sı’ndan 2007 Kharkov Belediye Kupası’na, 
2007 Uluslararası Akropolis Açık Turnuva-
sı’ndan 2008 Aeroflot Açık Turnuvası’na, 
2009 Avrupa Şampiyonası’ndan 2013 
Karpos Açık Satranç Turnuvası’na kadar 
pek çok uluslararası turnuvada başarılara 
imza atan Yakup Erturan Türkiye Şampi-
yonalarının da başarılı isimlerinden.

İzmir il düzeyindekileri saymazsak 1992 
Türkiye İlkokullar satranç şampiyonluğu 
ilk önemli başarısı. Sonrasında da ilkokul, 
ortaokul, lise ve üniversite, 16 yaş altı, 18 
yaş altı Türkiye şampiyonlukları, 2005 yılı 
Türkiye Satranç Şampiyonası Seçmeleri 
birinciliği, genel kategoride de Türkiye 
ikincilik ve üçüncülükleri olan Erturan, 
uluslararası turnuva olarak da 2007 yılı 
Tunus Açık’ın şampiyonu. 

Fatma YILMAZ

IA ve FI Fatma Yılmaz

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Türk dili 
ve Edebiyatı mezunu Yılmaz, 
Ankara’da çeşitli okullarda 
Edebiyat-Türkçe öğretmenliği 
yaptıktan sonra iki yıl süreyle 
de Ankara Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nde ulusal törenler 
edebiyat sorumlusu olarak 
çalıştı. 

Edebiyat çalışmalarına paralel 
olarak sürdüğü satranç 
çalışmalarında da Türkiye’nin 
ilk ve halen tek uluslararası 
bayan satranç hakemi unvanını 
elinde bulunduran Yılmaz aynı 
zamanda uluslararası düzeyde 
de kıdemli antrenör görevini 
sürdürmektedir. Yılmaz, 
Ankara Satranç Eğitim Kurulu 
Başkanlığı, Çankaya Satranç 
İlçe Temsilciliği ve Türkiye 
Satranç Federasyonu Yayın 
Kurulu Başkanlığı görevlerinin 
yanı sıra 15 yılı aşkındır da 
Türkiye Görme Engelliler 
Federasyonunda Teknik Kurul 
üyesi ve başkanı olarak görev 
yapmaktadır. 

Yılmaz, yüzlerce satranç 
öğrencisi, pek çok milli 
takım sporcusu yetiştiren 
FYAkademi’nin (fyakademi.
com) de kurucusu ve 
antrenörüdür.

ŞAMPİYONLAR GEÇİDİ
İdarecinin Sesi dergisinin değerli okuyucuları,

Her alanın en iyilerini bilmek, onlarla tanışmak, onların hayat öykülerini okumak in-
sanı ileriye taşıyan ilham kaynaklarından biridir. Bu düşüncemden hareketle her sa-
yımızda satrancımızın önde gelen isimlerini, Türkiye satrancının önde gelen isimlerini 
maçlarıyla birlikte sizlerle buluşturacağım. Pek çok meslekte olduğu gibi satrançta da 
oyunculuk, antrenörlük, hakemlik düzeyine göre çeşitli unvanlar var. Oyuncular için bu 
unvanların en üstte olanı Grand Master (GM) yani Büyük Usta. Onun hemen bir altında 
yer alan ise Uluslararası Usta. 

Yakup ERTURAN 

Kaynak: Mavikale, Türkiye 
Satranç Federasyonu 
arşivi.

Görevleri

• 2002-2009 tarihler aralığı milli takım 
oyuncusu. 

• 2013’te Galatasaray Spor Kulübünde 
satranç branşını açmak, o günden 
bugüne de kulübün baş antrenörü, 

• 2012-2015 altyapı antrenörü,
• 2015’ten bu yana altyapı baş antre-

nörü,
• 2016’dan beri de Antrenörler Kurulu 

Başkanı.

Yakup Erturan Başarı Basamaklarını 
Anlatıyor

Satrançla tanışmam yedi yaşında ol-
muştu. O yaşta ilk olarak taşların ha-
reketlerini öğrenmiş, sadece abilerim 
ve yakın çevremle oynamıştım. İlkokul 
üçüncü sınıfa giderken bir gün satranç 
kolu öğretmenimiz bir satranç turnuvası 
düzenleneceğini söylemiş ve bu turnuva-
ya katılmak isteyen olup olmadığını sor-
muştu. Adı geçen turnuva İlkokullar ara-
sı İzmir Satranç İl Birinciliğiydi. Ben de 
satranca olan sevgimden dolayı hemen 
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bu turnuvada oynamak istediğimi söylemiştim. Bu katıl-
dığım ilk turnuvada üçüncü olmuş ve ilk plaketimi almış-
tım. Hala aklımdan çıkmayan bir anı; plaketi elimde gö-
ren babamın uzun bir süre ‘’kendisine şaka yapıldığını, 
plaketi benim kazanmadığımı, kendi okulundaki başka 
bir öğrenciye ait olduğunu’’ düşünmesidir! Daha sonra 
babam satrancımı nasıl geliştirebileceğimi araştırmaya 
başladı ve benim yıllarca devam ettiğim İzmir Satranç 
Kulübü Derneği’ne yazılmam da bu vesileyle oldu. İzmir 
Satranç Kulübü Derneği yaklaşık 15 yıl sıkılmadan git-
tiğim, satrancımı oradaki oyuncuları izleyerek ve oyna-
yarak geliştirdiğim, eskimez dostluklar kazandığım, sat-

rancın o güzel yıllarında unutulmaz anılarımın olduğu 
yer! Burası hakkında o kadar çok söylenecek sözüm var 
ki, ben şimdilik sadece satranca profesyonel olarak ilk 
adım attığım satranç kulübü diyeyim. Satranca profes-
yonel olarak başladıktan sonraki o yıllarda kendi ilimde-
ki ve Türkiye çapındaki hemen her turnuvaya katılmaya 
başladım. Katıldığım bu turnuvalarla beraber başarılar 
kazanıyor, deneyim sahibi oluyor, bu spora gönül vermiş 
duayenlerimizi tanıyor ve satrançta ileriye doğru yol alı-
yordum. Satranç kariyerimde gelişimim bu şekilde oldu 
ve milli takımı uluslararası turnuvalarda temsil etmek 
başta olmak üzere birçok önemli başarı elde ettim.

Yakup 
Erturan 
(2378) 
- Adam 
Tukhaev 
(2542)  
Süper Lig, 
Ankara, 2018

Yakup 
Erturan 
(2367) - 
Kotau Arsen 
(2055)  
Avrupa Bireysel 
Satranç 
Şampiyonası, 
2017

Sergey 
Fedorchuk 
A (2621) 
- Yakup 
Erturan 
(2367)  
Avrupa Bireysel 
Satranç 
Şampiyonası, 
2017

Yakup 
Erturan 
(2371) - 
Mihaela 
Sandu 
(2243)   
Benasque Open, 
2017

Yakup 
Erturan 
(2389) - 
Roland 
Salvador 
(2461)  
Bratto Open, 
2007

Andrea 
Stella 
(2477) 
- Yakup 
Erturan 
(2373)  
Karpos Open, 
2013

Dünya satrancından Vasily Ivanc-
huk’u ve Robert James Bobby Fisc-
her’i beğenen Baş Antrenör Yakup 
Erturan’ın ailelere ve çocuklara da 
önerileri var:

“Günümüzde çocuklar çok fazla aktivi-
te yapıyor ve belli bir dalda profesyo-
nelleşmeye çalışmıyorlar. Bu yöntem 
büyük başarılar getirmez. Aileler ço-
cuklarını iyi tanımalı onları sevdikleri 

alanlara yönlendirmeliler. Çocuklara 
önerim de çok fazla dağılmadan be-
lirledikleri ana hedef doğrultusunda 
profesyonel bir şekilde ilerlemeleridir. 
Boş zamanlarında başka aktivitelere 
amatör olarak zaman ayırabilirler. 
Eğitmenlere önerim her zaman işlerini 
sevmeleri ve kendilerini geliştirmeye 
çalışmalarıdır. Çünkü satrançta öğren-
me hiçbir zaman bitmez.”

Satrançla ilgilenen her bir bireyin 
Erturan’a kulak vermesi dileyerek 
usta oyuncumuzun maçlarından 
oluşturduğumuz sorularla baş başa 
bırakıyoruz sizleri.

Soruları çözmeye çalışırken rakibin 
şah çekebileceği yerleri, kazançları-
nı, kısacası en iyi hamlelerini de göz 
önünde tutmayı unutmayınız.
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Yakup Erturan (2378) - Adam Tukhaev (2542)  

Süper Lig, Ankara, 2018 

 

XABCDEFGHY 
8rsnlwq-tr-+( 
7zp-+-+pvlk' 
6-zpp+psnpzp& 
5+-+-sN-+-% 
4-+-zP-vL-+$ 
3+-sNL+-+-# 
2PzPPwQ-zPPzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

wKg1,Qd2,Nc3,Ra1,e1,Pa2,b2,c2,d4,f2,g2,h2/bKf7,Qg7,Nb8,f6,Bc8,Ra8,Pa7,b6,c6,e6 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. xf7! xf7 2. xg6+! g8 3. xf7+ xf7 4. xh6 h8 5. xg7 xg7 6. fe1 
1-0 
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wKg1,Qd2,Nc3,Ra1,e1,Pa2,b2,c2,d4,f2,g2, 
h2/bKf7,Qg7,Nb8,f6,Bc8,Ra8,Pa7,b6,c6,e6
Beyaz oynar, kazanır.

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/
bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7
Beyaz oynar, kazanır.

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/
bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7
Siyah oynar, kazanır.

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/
bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7
Beyaz oynar, kazanır.

wKg1,Qd4,Nf3,Bc3,Re1,f1,Pa2,b2,c4,e3,g2, 
h2/bKf7,Qd8,Nc5,Bf5,Ra8,e8,Pa5,b6,c7,d5, 
d7,f6,g7,h7
Beyaz oynar, kazanır.

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/
bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7
Siyah oynar, kazanır.

Yakup Erturan (2371) - Mihaela Sandu (2243)  

Benasque Open, 2017 

XABCDEFGHY 
8-tr-+-trk+( 
7+-+-+p+p' 
6q+-zp-+p+& 
5+-zpP+-+P% 
4p+n+PzP-+$ 
3+-wQ-+-+-# 
2pzP-tR-+P+" 
1mK-sN-+-+R! 
xabcdefghy 
wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. f6+– fe8 2.hxg6 fxg6 3. xh7 xh7 4. d1 1-0 
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Yakup Erturan (2367) - Kotau Arsen (2055)  

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-tR-+-+-' 
6p+-+-+p+& 
5tr-+-+-+-% 
4-+-+-zPK+$ 
3+-+r+-zPR# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. hh7! aa3 2. g5! a5+ 3. h6! h5+ 4. xg6 1–0 
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Yakup Erturan (2367) - Kotau Arsen (2055)  

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-tR-+-+-' 
6p+-+-+p+& 
5tr-+-+-+-% 
4-+-+-zPK+$ 
3+-+r+-zPR# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. hh7! aa3 2. g5! a5+ 3. h6! h5+ 4. xg6 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakup Erturan (2367) - Kotau Arsen (2055)  

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017 

 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-tR-+-+-' 
6p+-+-+p+& 
5tr-+-+-+-% 
4-+-+-zPK+$ 
3+-+r+-zPR# 
2-+-+-+-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. hh7! aa3 2. g5! a5+ 3. h6! h5+ 4. xg6 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakup Erturan (2389) - Roland Salvador (2461)  

Bratto Open, 2007 

XABCDEFGHY 
8r+-wqr+-+( 
7+-zpp+kzpp' 
6-zp-+-zp-+& 
5zp-snp+l+-% 
4-+PwQ-+-+$ 
3+-vL-zPN+-# 
2PzP-+-+PzP" 
1+-+-tRRmK-! 
xabcdefghy 

wKg1,Qd4,Nf3,Bc3,Re1,f1,Pa2,b2,c4,e3,g2,h2/bKf7,Qd8,Nc5,Bf5,Ra8,e8,Pa5,b6,c7,d5,d7,f6,g7,h7 

 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. g5+ g6 2. xf5 xf5 3. xd5+ e5 4. xe5 fxe5 5. f7 h4 6. f1+ 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakup Erturan (2389) - Roland Salvador (2461)  

Bratto Open, 2007 

XABCDEFGHY 
8r+-wqr+-+( 
7+-zpp+kzpp' 
6-zp-+-zp-+& 
5zp-snp+l+-% 
4-+PwQ-+-+$ 
3+-vL-zPN+-# 
2PzP-+-+PzP" 
1+-+-tRRmK-! 
xabcdefghy 

wKg1,Qd4,Nf3,Bc3,Re1,f1,Pa2,b2,c4,e3,g2,h2/bKf7,Qd8,Nc5,Bf5,Ra8,e8,Pa5,b6,c7,d5,d7,f6,g7,h7 

 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. g5+ g6 2. xf5 xf5 3. xd5+ e5 4. xe5 fxe5 5. f7 h4 6. f1+ 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yakup Erturan (2389) - Roland Salvador (2461)  

Bratto Open, 2007 

XABCDEFGHY 
8r+-wqr+-+( 
7+-zpp+kzpp' 
6-zp-+-zp-+& 
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4-+PwQ-+-+$ 
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2PzP-+-+PzP" 
1+-+-tRRmK-! 
xabcdefghy 

wKg1,Qd4,Nf3,Bc3,Re1,f1,Pa2,b2,c4,e3,g2,h2/bKf7,Qd8,Nc5,Bf5,Ra8,e8,Pa5,b6,c7,d5,d7,f6,g7,h7 

 

Beyaz oynar, kazanır. 

1. g5+ g6 2. xf5 xf5 3. xd5+ e5 4. xe5 fxe5 5. f7 h4 6. f1+ 1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Fedorchuk A (2621) - Yakup Erturan (2367)  

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017 

XABCDEFGHY 
8-+n+-+k+( 
7+-+-+-+p' 
6-+N+-zp-wQ& 
5+-zp-+qzp-% 
4P+-+p+-+$ 
3+-zPr+-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Siyah oynar, kazanır. 

1... d2 2. f1 e3 3.fxe3 c2 4. xf6 xg2+ 5. h1 h2+ 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Fedorchuk A (2621) - Yakup Erturan (2367)  

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017 

XABCDEFGHY 
8-+n+-+k+( 
7+-+-+-+p' 
6-+N+-zp-wQ& 
5+-zp-+qzp-% 
4P+-+p+-+$ 
3+-zPr+-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Siyah oynar, kazanır. 

1... d2 2. f1 e3 3.fxe3 c2 4. xf6 xg2+ 5. h1 h2+ 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergey Fedorchuk A (2621) - Yakup Erturan (2367)  

Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017 

XABCDEFGHY 
8-+n+-+k+( 
7+-+-+-+p' 
6-+N+-zp-wQ& 
5+-zp-+qzp-% 
4P+-+p+-+$ 
3+-zPr+-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1+R+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Siyah oynar, kazanır. 

1... d2 2. f1 e3 3.fxe3 c2 4. xf6 xg2+ 5. h1 h2+ 0–1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Stella (2477) - Yakup Erturan (2373)  

Karpos Open, 2013 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-mk-' 
6-zp-tr-zpp+& 
5zpR+-+-+p% 
4-zP-+-+-+$ 
3zP-+-+-mKP# 
2-+-+-zP-+" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Siyah oynar, kazanır. 

1...a4 2.h4 f7 3.f4 e7 4.f5 g5 5.hxg5 fxg5 6. f3 f6 7. e4 h4 8. f3 h3 
9. g3 g4 10. h2 g5 11. g3 d3+ 12. h2 h4 13. xb6 g3+ 0–1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Andrea Stella (2477) - Yakup Erturan (2373)  

Karpos Open, 2013 

XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-mk-' 
6-zp-tr-zpp+& 
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2-+-+-zP-+" 
1+-+-+-+-! 
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wKa1,Qc3,Nc1,Rd2,h1,Pb2,d5,e4,f4,g2,h5/bKg8,Qa6,Nc4,Rb8,f8,Pa2,a4,c5,d6,f7,g6,h7 

Siyah oynar, kazanır. 

1...a4 2.h4 f7 3.f4 e7 4.f5 g5 5.hxg5 fxg5 6. f3 f6 7. e4 h4 8. f3 h3 
9. g3 g4 10. h2 g5 11. g3 d3+ 12. h2 h4 13. xb6 g3+ 0–1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Andrea Stella (2477) - Yakup Erturan (2373)  

Karpos Open, 2013 
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Siyah oynar, kazanır. 

1...a4 2.h4 f7 3.f4 e7 4.f5 g5 5.hxg5 fxg5 6. f3 f6 7. e4 h4 8. f3 h3 
9. g3 g4 10. h2 g5 11. g3 d3+ 12. h2 h4 13. xb6 g3+ 0–1 
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Karpos Open, 2013 
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Andrea Stella (2477) - Yakup Erturan (2373)  

Karpos Open, 2013 
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Andrea Stella (2477) - Yakup Erturan (2373)  

Karpos Open, 2013 
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