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Minikler Şenliği

Türkiye İş Bankası 2014 Minik-
ler Satranç Şenliği Ankara, İzmir ve 
İstanbul’da yapıldı. Türkiye İş Bankası 
sponsorluğunda ilki 2006’da İstanbul’da 
düzenlenen şenliğin dokuzuncusu, bu 
yıl üç büyük ilimizde gerçekleştirildi.

Ankara ve İzmir’de Kırmızı ve Be-
yaz olmak üzere iki grupta düzenle-
nen Şenlik İstanbul’da Kırmızı, Beyaz, 
Mavi ve Sarı olmak üzere dört ayrı 
grupta düzenlendi.

Üç büyük ilimizde Türkiye İş 
Bankası sponsorluğunda düzenlenen 
şenlikte minikler yeni arkadaşlar tanı-enlikte minikler yeni arkadaşlar tanı-
manın, satranç oynamanın yanı sıra tur 
aralarında, şarkı söyleyip dans etmeye, 
animasyon gösterilerinden çuval yarışı-
na kadar farklı etkinliklere katılmanın 
da güzelliğiini yaşadılar. 

Türkiye İş Bankası Minikler Sat-
ranç Şenliği- Ankara

Başkentte ilk kez düzenlenen şen-
liğin Kırmızı Grup etkinlikleri 16 
Haziran 2014 Pazartesi, Beyaz Grup 

etkinlikleri ise 17 Haziran 2014’te 
gerçekleştirildi. Stardust Pool Club’da 
yapılan, açılışına TSF Başkanı Gülkız 
Tulay’ın da katıldığı Şenlik’te Kırmızı 
Grup’ta 69, Beyaz Grup’ta ise 114 mi-
nik satranççı gönüllerince bir gün ge-
çirdiler.

Beş tur satranç oynayan geleceğin 
satranççılarını günün sonunda ödül 
töreni bekliyordu. Törende minikler 
kitaplarını ve madalyalarını Türkiye 
İş Bankası Etkinlik Yöneticisi Orkun 
Azak, Türkiye Satranç Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Kasım Yekeler, 
Spor Direktörü N. Erman Üsküdar-
lı, Ankara Satranç İl Temsilcisi WIM 
Nilüfer Çınar Çorlulu›dan aldılar.

Türkiye İş Bankası Minikler Sat-
ranç Şenliği- İzmir

Tibaş İş Bankası Tesisleri’nde 
17-18 haziran 2014 tarihlerinde 
düzenlenen Şenlik’e Kırmızı Grup’ta 
71, Beyaz Grup’ta 58 sporcu katıldı. 
Satrançla geçirilen güzel bir günün 
ardından minikler madalya, kitap 
ve katılım belgelerini Türkiye İş 
Bankası Kurumsal İletişim Bölümü 
Müdürü Suat Sözen, Türkiye İş 

Bankası Kurumsal İletişim Bölümü 
Servis Yetkilisi Aylin Ketenci, Türkiye 
Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi H. Hilmi Darı, Türkiye Satranç 
Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 
Başkanı Olgun Kulaç, IA Selçuk 
Büyükvural ve Turnuva Başhakemi FA 
Oğuz Cem Akın'dan aldılar.

Türkiye İş Bankası Minikler Sat-
ranç Şenliği- İstanbul

Türkiye İş Bankası Çamlıca 
Spor Tesisleri’nde 19 – 22 Haziran 
2014 tarihlerinde gerçekleştirilmesi 
planlanan; ancak olumsuz hava 
koşullarından dolayı ertelenen İstanbul 
Minikler Şenliği Şenliği 6-9 Eylül 2014 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Kırmızı, 
Beyaz, Mavi ve Sarı olmak üzere dört 
grupta düzenlenen İstanbul Minikler 
Satranç Şenliği ) Eylül 2014 tarihinde 
düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 
Dört ayrı günde dört ayrı grupta yarışan 
ve eğlenen 470 minik satranççı adayı 
madalya ve kitap ödüllerini, Türkiye 
İş Bankası Kurumsal İletişim Müdür 
Yardımcıları Aylin Ketenci, Müge 
Nevşehirli Veziroğlu, TSF Yönetim 
Kurulu Üyesi Kasım Yekeler ve Başkan 
Gülkız Tulay'dan aldılar.
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Burdur'dan bir köy kulübü

Bir köyümüze ait profesyonel dü-ümüze ait profesyonel dü- ait profesyonel dü-
zeydeki tek satranç kulübümüz: Çallıca 
Gençlik ve Spor Kulübü! Kuruluş 
amaçlarından bu güne geliş öyküsü-
ne, başarılarından gelecek hedeflerine, 
gençlerimiz üzerindeki etkisinden sat-
ranç ailesine yansımasına kadar olan 
bütün merak ettiklerimizi Kulüp Baş-
kanı Cantürk Aksöz’e yönelttik. Aksöz 
soruları, okuyucularımız için yanıtladı.

Fatma Yılmaz: Çallıca Gençlik 
ve Spor Kulübü� Pek çok ilçemiz-� Pek çok ilçemiz-
de belki de ilimizde bile spor kulübü 
yokken, bir köyde kulüp kurmak� 
Örneğini görmesek, güzel bir hayal 
diye düşünebilirdik, �m� varsınız. Yö-düşünebilirdik, �m� varsınız. Yö-
netiminizle, branşlarınızla, başarıla-
rınızla dimdik ayaktasınız. Ne güzel! 
Peki, kimin fikriydi böyle bir kulüp 
kurmak?

Cantürk Aksöz: Benim fikrimdi. 

O zaman öncelikle sizi tanıyalım.

30 Ağustos 1976'da Anadolu’mu-
zun sevimli, şirin ve uyuyan güzel ola-
rak adlandırılan göller-güller diyarı 
Burdur’un Merkez ilçesine bağlı Çallı-
ca Köyü’nde dünyaya gelmişim. 

Burdur-Çallıca Köyü 60.Yıl İ.O. 
(1988), Şanlıurfa-Birecik-Atatürk 
O.O. (1991), Gaziantep Nizip Lisesi’ni 
(1994), ve Konya Selçuk Üniversitesi 
MYO’da Harita Kadastro bölümünü 
bitirdim (2006). Halen AÖF İktisat 
Fakültesi-İktisat bölümü 3. sınıf öğ-
rencisiyim (2014).

2001-2008 yılları arası Selçuk 

    fyilmazmavikale@gmail.com
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Çallıca Gençlik

Üniversitesi’nde koruma ve güvenlik 
görevlisi olarak çalıştım.

2008’den beri Burdur İl Özel 
İdaresi’nde harita kadastro teknikeri 
olarak görev yapmaktayım.

Evliyim ve 2001 ile 2003 doğumlu 
iki oğlum var.

Gelelim Çallıca Gençlik ve Spor 
Kulübü’ne� Neden böyle bir kulübe 
ihtiyaç duydunuz?

Memleketimden tahsilim için 
1988’de ayrıldım ve 2008 yılında geri 
döndüm. Dile kolay 20 yıl! Bu zaman 
zarfında köyümü çok özlemiş ve has- köyümü çok özlemiş ve has- has-
retliğini çekmiştim. Her ne kadar ara 
sıra gelinip gidilse de gurbette yaşayan-
ların memleket aşkı çok farklı oluyor. 
Bu, inanın anlatılabilecek bir olay değil. 
Anlamak için yaşamak gerekir.

2008’de Burdur’a tayinim çıktı. 
Memleketime geldim. Köyüme sık sık 
gittim ve zaman zaman hüzünlü anlar 
yaşadım. Çünkü köyümün insanı eskisi 
gibi değildi. Eskiden daha farklıydı. 

İnsanlar daha neşeli, daha birliktelikli, 
daha yardımsever, daha duyarlı, arka-
daşlarla muhabbetlerimiz çok neşe-
li, faaliyetlerimiz güzeldi. 20 yıl sonra 
köye döndüğümde dargınlıklar-küs-
künlükler gördüm. Farklı farklı düşün- gördüm. Farklı farklı düşün- Farklı farklı düşün-
celer gördüm. Farklı hırslar, rekabetler 
gördüm. Ama ben biliyordum ki benim 
köylümün içinde birlik beraberlik, sevgi 
saygı, gelenek görenek gibi güzel şeyler 
vardı. Nasıl mı? Köyde bir kaza olsa 
herkes koşuyor. O zaman küslük yok. 
Cenazemiz olsa herkes katılım sağlıyor. 
Bu durumda dargınlık yok. Biri güzel 
bir şey gösterse herkes duyarlı ve takip 
ediyor. Peki, normal zamanlarda kendi 
içimizde bu durum niye? Bu tür gör-
düklerimi ve düşüncelerimi sevdiğim 
saydığım arkadaşlarımla paylaştım. Bu 
işi çözmek ve daha güzel, daha sosyal 
bir köy için bir dernek kurmak fikrini 
öne sürdüm. Öncelikle, birlik- beraber- Öncelikle, birlik- beraber-Öncelikle, birlik- beraber-, birlik- beraber-
lik ve dayanışma adı altında bir dernek 
kurmayı düşündük. Lakin ben aynı işi 
gençlik ve spor adı altında yaparsak 
daha güçlü ve olumlu sonuçlara varaca-
ğımızı belirttim ve satranç konusunda 

Çallıca Satranç Kulübü sporcuları
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örnekler verdim.

Burdur'da satranç sporunun geliş-
tiğini, satranç oynayan çocukların eği-
timinde başarılı olduğunu, çocukların 
satrançla ettikleri her türlü başarıları-
nı, saygısını; satrancın hayattaki diğer 
getirilerini, vs. anlattım ve en azından 
satranç öğrenerek şehre gidip turnuva-
lara katılabileceğimizi, bu durumdan 
çocuklarımızın ve gençlerimizin fayda-ın ve gençlerimizin fayda- ve gençlerimizin fayda-
lanabileceğini anlattım. Bu durum ger-
çekten mantıklı bulundu ve o an için 
herkes satranç öğrenmeyi arzuladı.

Kulüp kurmak için çalışmalara 
başladık. Öncelikle güzel ve çok geniş 
bir tüzük hazırladık. Kurucu üyeleri 
seçerken, her mahalleden, her yaş guru-, her mahalleden, her yaş guru-
bundan hatta her sülaleden bir kişi ol-
sun ki herkese hitap etsin düşüncesiyle 
kişileri belirledik. Sizin anlayacağınız 
temelimiz geniş ve sağlam oldu ve bu-
nun faydasını görüyoruz.

Kulüp ne zaman kuruldu?

05.05.2011 tarihinde yasal olarak 
kuruldu ve 01.08.2011 tarihinde de 
Gençlik ve Spor tescilimiz yapıldı.

Bunca başarıyı göz önünde tu-
tarsak çok da eski değilsiniz aslında. 
Peki, hangi branşlarda faaliyet göste-
riyorsunuz?

Satranç, futbol, halk oyunu, masa te-
nisi aktif durumda olup bunun yanında 
atletizm, voleybol, basketbol branşları 
da tescilli durumdadır. Özellikle ekle-
meyi düşündüğümüz güreş, boks, tavla, 
atıcılık ve avcılık gibi branşlar ön plan- gibi branşlar ön plan-
da.

Aktif olduğunuz branşlardaki ba-
şarılarınızdan söz eder misiniz?

Bu soruya net ve gurur verici bir 
tablo ile cevap verebilirim ama ben bu 
başarıların köyümüze-kulübümüze na-
sıl bir mutluluk getirdiğini size nasıl 
anlatırım onu bilemiyorum.

Bizde başarı çok farklıdır. Başarı 
çoğu kulübün ilk üçe girmesi ile değer-

lendirilebilir. Bizde öyle değil! Örneğin 
13 yaş grubundaki futbol takımımızın 
ilk maçını size anlatayım. Siz bu farkı 
daha iyi anlayacaksınız.

2013-2014 sezonunda 13 Yaş Altı 
Küçükler ve II. Amatör Büyükler Fut-üyükler Fut-Fut-
bol Kategorisi’nde lige katıldık.

Çallıca GSK 13 Yaş Altı 13 Küçük-13 Yaş Altı 13 Küçük-
ler Futbol Takımı’mızın sporcularının 
hepsi köyden 2001, 2002, 2003, 2004 
doğumlular. Hayatlarında ilk defa for-
ma giydiler. İlk defa krampon giydiler, 
tekmelik taktılar kendilerince ters de 
olsa. Yanlarındaki tecrübeli ağabeyleri 
yardımcı oldu zaman zaman. Sahaya 
çıktılar. Çim saha gördüler. Saha ke-Çim saha gördüler. Saha ke-im saha gördüler. Saha ke-
narındaki koşu kulvarını görür görmez 
kendi aralarında yarışa başladılar. Ma-i aralarında yarışa başladılar. Ma-
demki koşu kulvarı bulmuşlar, bunu 
değerlendirmek gerek, koşmak gerek… 
Hâlbuki 20 dakika sonra maçları var, 
düşünen kim… Maç vakti geldi hakem 
göründü. İlk defa bir hakem gördüler 
canlı canlı ve garip garip baktılar, ara-
larında fısıldamalar: “Gerçek hakem 
oğlum, televizyondakiler gibi...”

Maç başladı oyun anında ilk düdük 
sesi duyduklarında hepsi kınalı kuzu 
gibi hep birlikte ve aynı anda hake-
me baktılar: Acaba kim ne yaptı, yine 
hangi kuralı es geçtik anlamında… Bu 
bakışlar tribünden çok hoş görünüyor 

ve farklı bir anlam ifade ediyor. Rakip-
leri tecrübeli olduğu için baş edemedi-
ler. İlk maçta 15 gol yediler. Gollerden 
sonra hiç moralleri bozulmadı. Çünkü 
o an gol yendi ama kendi kurallarınca 
uyulması gereken bir kural vardı: Top 
filelerden-kaleden alınacak ki bu ta-
kım kaptanı tarafından yapılacak, top 
orta sahaya getirilecek ve maç tekrar 
başlayacak. Bizim çocuklar bu kuralın 
peşinde. Gol yenmiş yenmemiş önemli 
değil sizin anlayacağınız. Bazıları, he-
yecana kapılıp yedikleri golden sonra 
rakiple birlikte sevindiler. Ama kon-
disyon müthiş, top nerde bizim çocuk- müthiş, top nerde bizim çocuk-top nerde bizim çocuk-
lar orada. Çok farklı yenilseler de maç 
bitiş düdüğüyle sevinç gösterisi yaptı-yle sevinç gösterisi yaptı-
lar. Rakiplerini tebrik ettiler. Hakemler 
her birinin yanağını sıktı, tebrik etti. 
Fotoğraf çekildiler. Seyirciler alkışladı. 
Sevinerek mutlu bir şekilde soyunma 
odasına gittiler. Orada yöneticilerden 
biri sordu: Nasıl gidiyor çocuklar? Ce-
vap müthiş: Onlar bizden büyük, koca-
man, yoksa yenerdik” Mutlu bir şekilde 
otobüse biniş ve eğlenceli bir şekilde 
şampiyon havasında köye dönüş başlı-
yor. Anneler, babalar, ağabeyler, ablalar, 
dedeler, nineler, dayılar, teyzeler kısaca-
sı herkes mutlu. Nasıl mutlu olmasınlar 
ki her şeyden önemlisi çocukları mutlu. 
İşte biz böyle bir kulübüz. İşte bizim 
başarı anlayışımız bu!

EYLÜL 2014

Çallıca satranç öğrencileri
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II. Amatör Büyükler’de de çalış-
malarınız var bildiğimiz kadarıyla�

II. Amatör Küme’de şampiyon ol-üme’de şampiyon ol-’de şampiyon ol-
duk ve I. Amatör Lig’e yükseldik. Ta-
kımımızda tecrübeli ve eskiden başka 
takımlarda beraber oynadığım arka-
daşlar da vardı. Bu arkadaşların yorum-
ları hepimizi çok etkiledi. Yıllardır 
futbol oynadıklarını, artık yaşlarının 
büyüdüğünü, bundan sonra bir takım-, bundan sonra bir takım-
da oynamanın çok zor olduğunu belir-çok zor olduğunu belir-zor olduğunu belir-
terek söze başlamışlar ve şöyle devam 
etmişlerdi: Hiçbir takımda bu kadar 
güzel samimiyet, güven, saygı, birlikte- samimiyet, güven, saygı, birlikte- güven, saygı, birlikte-saygı, birlikte-
lik, disiplin ve tek yüreklilik görmedik 
ve bu durumdan çok mutlu olduk, bize 
duyulan saygıdan dolayı sanki yeniden 
futbola başlamış gibi hissediyoruz. Bu 
nedenle Çallıca Spor üyelerine çok te-
şekkür ederiz.” Deneyimli arkadaşları-
mızın böyle bir açıklama yapması he-
pimizi duygulandırdı adeta birbirimize 
daha da sarıldık ve o maçtan sonra da 
şampiyon olduk. İşte bizim köy takımı 
böyle bir şey. Herkes yeniden doğuyor.

Peki, masa tenisi çalışmalarınız�

2011-2012 sezonunda küçükler ka-
tegorisinde katıldık ve 4. bitirdik. Ama 
şimdi masamız var. Antrenmanlar de-
vam ediyor. Müsabakaları bekliyoruz!

Halk dansları çalışmalarınızdan 
da söz eder misiniz?

2013-2014 sezonunda Küçükler 
Düzenlemesiz Dal’da Burdur il birinci-
si olduk. Yine Burdur’da ilk defa bir köy 
takımı katılım sağladı ve başarılı oldu. 
Yaklaşık 3000 kişi seyretti. Sahneye ilk 
biz çıktık ve bitince dakikalarca alkış-
landık. Birincilik kupamızı Milletveki-
limiz Bayram Özçelik’in elinden aldık.

Gelelim satranca� 2010 yılında 
16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı için 
geldiğimde İl Temsilciniz Serdar 
Başgül’den, milletvekilinize; ilini-
zin bütün üst düzey yöneticilerin-
den, öğrencilere, esnafa kadar bü-öğrencilere, esnafa kadar bü-, esnafa kadar bü-
tün Burdur halkının satranca olan 
ilgisi, desteği beni çok mutlu etmişti 

ama o kadar ilgiye rağmen yanlış 
hatırlamıyorsam Elolu oyuncunuz 
yoktu ve bu durum da satranca duy-
duğunuz ilgi kadar beni şaşırtmıştı. 
O günden bu güne Burdur satran-
cı gerçekten çok ilerledi. Bu kadar 
ilerlemesi için satranç alanında neler 
yaptınız? 

Anlattıklarınızın hepsi doğru. Bu 
doğruluğun daha iyi anlaşılabilmesi 
için Çallıca GSK’nin satranç hikaye-Çallıca GSK’nin satranç hikaye-n satranç hikaye-
sine başlamadan önce bir olayı paylaş-
mak istiyorum. Bu anlatımımdan sonra 
Burdur’da satrancın nereden nereye 
geldiğini daha rahat anlayacaksınız.

2008-2009 sezonunda Burdur İl 
Özel İdaresi K.H.G.S.K. bünyesinde 
oyuncu idim. Takımımız il şampiyonu 
oldu ve Kulüpler Şampiyonası’na katıl-
ma hakkı kazandı. İçimizde müthiş bir 
sevinç vardı. Birkaç arkadaşımız şampi- Birkaç arkadaşımız şampi-
yonaya hazırlık için Garry Kasparov’un 
kitaplarından aldı. Bu arkadaşların za-
manla satranç tahtasında oturuşları ve 
hareketleri değişti, sanırım çalışmanın 
etkisi… Bir nevi Kasparov fanatikliği, 
tahtada düşünüşleri, taş sürüşleri, taş 
alışları, mimikleri Kasparov’u aratma-
yacak tarzdan. Gün geldi çattı. Konya-
Kulüpler Şampiyonası’ndayız. Ortam 
çok farklı. Salon düzeni müthiş. Her 
yer büyük büyük bayraklarla donatıl-
mış, her memleketten takımlar… Bü-ü-
yülenmemek elde değil. Maçlar başlar. 

1.tur, 2.tur, 3.tur… Her turda bir şeyler 
öğrendik. Herkesin maçı süper lakin 
her ne hikmetse son hamlelerde kay-
bediyoruz. Bizimkiler kendi maçını an-
latırken o kadar heyecan ve adrenalin 
dolu ki anlatılamaz. Her neyse bizim 
Kasparov adaylarından bir arkadaş maç 
esnasında öyle bir hesap içerisine gir-
miş ki oturuş sağlam, masaya hakimiyet 
süper, konum müthiş!! İki elin arasında 
baş ve derin bir hesap tarzı dakikalar-
ca adeta zafer sarhoşluğu… İşte ne ol- İşte ne ol- ne ol-
duysa o an oldu. Hakem usulca yanına 
yaklaşıp omzuna dokundu ve “Bayrak 
düştü! ”dedi. Arkadaş ayağa kalktı ve 
etrafına bakarak, “Hocam hangi bayrak 
düştü? Bu anekdot Burdur satrancının 
2009’dan bugüne ne kadar mesafe aldı-
ğının göstergesidir.

Anlaşılan o ki şampiyona salonu bizi 
fazla büyülemiş ve bayrak düşmesinin 
aslında zamanının bittiği anlamına 
geldiğini unutmuşuz. Sadece bu ka-
dar da değil, sizin de dediğiniz gibi 
ilimizde hiç Elolu sporcu yoktu. Bu 
nedenle Elolu ve unvanlı sporcularla 
diyalog kurmayı mutluluk bildik. Hele 
ki yabancı uyrukluları ve ilk sıradaki ta-
kımları izlemekten keyif aldık. Elekt-
ronik boardlarda boy boy fotoğraflar 
çekildik ve bu fotoğrafları uzun zaman 
Facebook’ta ve diğer sosyal paylaşım 
sitelerinde profil resmi yaptık. Yani biz 
ilk etapta satranca böyle başladık ve 

Çallıca Spor Kulübü Fikir Babaları
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sonrası Çallıca GSK!

Peki, bu noktaya gelebilmek için 
neler yaptınız?

2009-2010 öğretim yılında Bur-
dur İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü ve Burdur Valiliği, Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile 
Federasyonumuzun işbirliğiyle gerçek-
leştirilen ve hedef kitlesini okul öncesi 
öğrencileri olan ”Satranç ile Büyüyen 
Çocuklar” projesi, satrancın ilimiz-
de gelişmesini ciddi anlamda etkiledi. 
Proje ülkemizde de bir ilkti ve diğer 
illerimize de bir model oldu. Ailelerde 
farkındalık oluşturulmasında çok bü-
yük etkisi oldu. 

Bunun yanında dilimizin döndüğü 
ve gücümüzün yettiği kadarıyla çev-
remize satranç sporunun faydalarının 
anlatılması da önem arz etmektedir. 
Bilindiği üzere ülke çapında düzenle-
nen sınavlar sonucunda Burdur’un çok 
başarılı olması ve kendini eğitim kenti 
olarak ispatlaması da etkili oldu. Çün-
kü bu camia satrancın hayatı nasıl et-
kilediğini bilmektedir. Bunun yanı sıra 
yapılan her turnuvanın, düzenlenen 
her kursun okullarda, internette duyu-
rulması yerel basında haber olarak yer 
alması Burdur’da satrancın gelişmesini 
büyük çapta etkilemiştir. 

Bu işlerin devamlılığında ve elde 
ettiğimiz başarılarda en büyük pay 
İl Temsilcimiz Serdar Başgül’e aittir. 
Kendisi görev ve sorumluluklarının da 
ötesinde bireysel çabalarıyla da her za-
man yanımızda olmuştur. Büyük küçük 
demeden bütün sorunlarımızı çökmek 
için bütün olanakları seferber etmiştir. 
Ayrıca il temsilciliğimizin koordina-
törlüğünde, il düzenleme kurulu, il ha-
kem kurulu, kulüpler, resmi kuruluşlar 
vb. ile birlikte ekip çalışması uyumunun 
olması ve Burdur satranç ailesi olarak 
en değerli varlıklarımızın çocuklarımız 
olduğunun bilinci, hepimizi bu yolda 
daha da güçlü kılmıştır.

 2010 yılında ilimizde düzenlenen 

16 Yaş Altı Dünya Satranç Olimpiya-
tı kentimizde dünya çapında organize 
edilen ilk ve tek uluslararası şampiyona 
idi. Bu turnuva ilimizde satranca bakış 
açısını değiştirdi ve yerel dinamikleri 
harekete geçirdi. Şöyle ki organizasyo-
na valimiz, milletvekillerimiz, belediye 
başkanımız ve şehrin bütün yöneticile-
ri destek verdi ve iştirak ettiler. Tabi ki 
halkımızda bu organizasyonun daima 
içerisinde oldu. Öğrencilerimiz de tur-
nuva salonunu ziyaret ettiler. Şehrimiz 
10 günlük bir süre için bile olsa satranç 
ile dolu günler geçirdi. Bu da satrancın 
ivme kazanmasında etkili oldu.

Peki, kulüp başarılarınız? Çalış-
malarınızın karşılığını ne zaman gör-
meye başladınız?

Kulüp olarak satrançta ilk başarıyı, 
sporcularımızdan Ezel İlayda Şimşek’in 
8 yaş bayan kategorisinde Türkiye Sat-
ranç Milli Takım Havuzu’na girmesiyle 
elde ettik. Bununla birlikte kulüp ola-
rak kuruluşundan bu yana Burdur şam-
piyonu sporcularımızın bireysel olarak 
Burdur birincilikleri ve diğer turnu-
valarda ilk üçe girmeleri başarılarımız 
arasında sayılabilir. Türkiye Kulüpler 
Şampiyonası’na ve Türkiye Satranç 1. 
Ligi’ne katılım hakkı kazanarak Çallı-
ca GSK’yi ve köyümüzü de en iyi şe-
kilde tanıttık. Diğer sporcular için de 
talep edilen bir kulüp haline geldik. 

Satrançtaki başarımız diğer branşları 
da etkiledi. Örneğin bir futbolcu, köy 
takımına gelmek istemiyor. Ama bu 
takımın satrançta 1.Lig’de olması, bün-
yesinde yabancı sporcuların bulunması, 
milli takım havuzunda sporcusunun 
olması durumu gündeme gelince fut-
bolcunun fikri aniden değişiyor. Bu da 
bizi çok mutlu ediyor. Bu arada şunu 
da söylemek istiyorum.1. Lig’de iki 
yabancı sporcumuz oldu. Burdur ta-
kımlarının arasında ve bir köy kulübü 
olarak bünyesinde büyükusta (GM) 
bulunan ilk kulüp yine biz olduk. Bu 
Türkiye için de geçerlidir. Bu tür ilkler 
bizi mutlu ediyor. İşte anlatılan bütün 
bu güzel durumlarla birlikte merkezi 
köy olan bu kulübün bir zaman sonra 
bütün sporcularının bu köyden olması 
en büyük hedefimiz olup bunun için alt 
yapı oluşturuyoruz. Ayakta kalmamız 
için yapmamız gereken tek uğraşının 
bu olduğuna inanıyorum.

2011-2012, 2012-2013 sezonla-
rında Burdur şampiyonu olduk. 2012-
2013 sezonunda Denizli’de düzen-
lenen Türkiye Kulüpler Şampiyonası 
sonucunda 2013-2014 Türkiye Satranç 
1.Ligi’ne yükseldik. 

1.Lig için transferler yaptık ve bü-
tün sporcularımız Elolu. GM ve IM 
sporcumuz da oldu ve yabancı uyruk-
lu. Hemen hemen bütün maçlarımızı 
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elektronik boardlarda ve ilk sıralarda 
yaptık. Bütçesi çok sağlam ve arkasında 
ciddi kurumsal desteği olan büyük şe-
hir takımlarının korkulu rüyası olduk. 
Rakiplerimizin en ciddiye aldıkları ve 
çekindikleri takımın biz olduğunu söy-
lemeleri ayrı bir mutluluk verdi. Talih-
sizce kaybettiğimiz maç nedeniyle kıl 
payı süper ligi kaçırdık. Tersi olsaydı bir 
köy takımı olarak bir tarihe daha imza 
atacaktık ama nasip olmadı. Artık se-
neye diyor ve bu durumu daha da ciddi 
değerlendiriyoruz.

1. Lig’de bireysel olarak; 16 yaş 
altı bayan sporcumuz Şeyma Zeynep 
İncecik 2. olarak, 20 yaş altı genel ma-2. olarak, 20 yaş altı genel ma-
samızdaki Alber Kadir Zor 2. olarak 
Lig'i tamamladı. Ki bu sporcularımız 
ve 7. masamızdaki Ahmet Ata Çağlar 
7.tura kadar 1.sırada idiler. Bu durum 
ayrı bir mutluluk verdi. Bu ligdeki 
sporcularımızın çoğu satranç camia-
sından tanıdığımız ve Çallıca GSK’yi 
benimseyen ve tüzüğümüzü bilen, ge-
lişmesine destek olan sporculardan 
oluşmuştur. Hedefimiz bu ligde oyna-
tabileceğimiz kaliteli sporcularımızın 
yetiştirilmesidir.

1. Lig Kulüp Yöneticileri Toplan-
tısında Çallıca GSK, 10-15 dakika 
sohbet konusu oldu. Tebrikler aldık; 
Türkiye’nin satrançta ilk köy takımı ve 
1. Lig’de olması, formamızın rengi ve 
tasarımı, Burdur’daki satrancın gelişi-
mi, Burdur’daki satrancın farklılıkları 
ve Burdur satranç ailesinin müthiş ça-
bası ve başarılarının konuşulması ger-
çekten bizleri çok mutlu etti. Bununla 
birlikte Federasyon Başkanımız Gül-
kız Tülay’ın talimatıyla köyümüze bir 
satranç sınıfı açılacak olması bizi daha 
da sevindirmiştir.

Bu sevindirici haberlerle birlikte 
köyümüzde satranç eğitimi daha da hız 
kazanmıştır. Küçük-büyük, bay-bayan 
sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. 
Bununla birlikte çok büyük olmasa da 
özel ya da resmi turnuvalar yapmayı 
düşünüyoruz. Bütün köy halkının sat-

rançla tanışmasını hedef kıldık. Bunu 
başaracağımıza inanıyorum. Araların-
da satrancı sevmeyen çıkabilir. Başka 
branşlarda faaliyet göstermek istiyor-
larsa önce satranç ile tanışacak sonra 
istediği branşa yönlenecek. Bizim tar-
zımız bu ve şu ana dek ters bir tepki 
almadık. Bir gün bu köyden mutlaka 
ama mutlaka milli takıma sporcular ye-
tişecektir.

Bütün hedeflerimizin gerçekleş-
mesi, Burdurluların satrancı sevme-
si ve Burdur’da herkesin satrançtan 
haberdar olması için işin sırrı ise: Bir 
turnuva düzenlenecekse bu düzen için 
hep birlikte seferber oluyoruz. Kime ne 
görev düşmüşse zamanında ve yerinde 
yapıyoruz. Dışarıdan gelen sporcuları-
mıza ilgi alaka gösteriyoruz. Bu zaten 
Burdur insanının yapısında vardır. Gü-
cümüzün yettiği kadarıyla turnuvaya 
gelen sporcularımıza soğuk-sıcak içe-
cek, yemek temini, sağlıklı ortam gibi 
olanakları sağlıyoruz. İl dışından gelen 
satranç konuklarını da “Burdur ceviz 
ezmesi”nin tadına baktırmadan uğur-
lamıyoruz. İnanıyoruz ki biz insana ne 
kadar değer verirsek o kadar mutlu, o 
kadar başarılı, o kadar güzel bir şehir 
olacağız. Bu nedenle biz de elimizden 
gelenin en iyisini yapıyoruz. 

Elinize sağlık. Pek çok branş ve 

bütün branşlarda ciddi başarılar� Bu 
kadar başarı disiplin, ciddi çalışma 
gerektiriyor olmalı. Hangi branşlarda 
haftada kaç saat çalışıyorsunuz?

Disiplinli olmakla birlikte sami-
miyet ve sorumluluk var bizde. Üyele-
rimiz ve sporcularımız ile irtibatımız 
mesajlaşma paketi ile anında oluyor. 
Her branşa göre çalışma saatleri fark-
lılık gösteriyor. Yarışmalar başlamadan 
önce de bütün branşlardaki sporcula-
rımız ciddi bir antrenman programına 
alınıyor.

Sadece çalışmakla da yetmiyor, 
ulusal düzeyde yarışmalara da katıl-
mak gerekiyor. Peki, bu çalışmalar ve 
yarışmalar için bütçeyi nasıl oluştu-
ruyorsunuz? Sponsorlarınız var mı?

Kulüp bütçemiz; kulüp yöneticile-
ri, sporcu, üye ve velilerin desteğiyle ve 
gönüllü çalışmalarıyla giderlerini kar-
şılayan bir kulübüz. Yani bütçemiz yok 
denilecek kadar az. Bu zorluklara rağ-
men başarılıyız. Şu ana dek hiç resmi 
sponsorumuz olmadı. Bu konuda çalış-
malarımız devam ediyor. Başarılarımızı 
ve köyümüzün tek yürek oluşunu, faa-
liyetlerimizi birilerine gösterdiğimiz-
anlattığımız zaman şaşkınlıkla takdir 
edilmesi belki de bizim en büyük tesel-
limiz veya bütçemiz diyebilirim.
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Şimdiye dek küçük de olsa yardımcı 
olanlar oldu. Ben Mavikale aracılığıyla 
kendilerine teşekkür etmek istiyorum. 
Bize destek veren başta Çallıca Köyü 
Muhtarlığına, köyümüz süt koopera-köyümüz süt koopera-
tiflerinden S.S. Çallıca Köyü Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi, S.S. Öz Çallı-
ca Üretim ve Pazarlama Kooperatifi-
ne teşekkürlerimi sunuyorum. Bunun 
yanında bize şimdiye dek en büyük 
maddi desteği veren ve köyümüz çevre-
sinde mermer maden işletmeciliği ya-
pan Antalya Mermer Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Gülmez’e yürekten te-Gülmez’e yürekten te-
şekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bu-
nun yanında yine köyümüz çevresinde 
mermer madenciliği faaliyeti göste-
ren Timmer Mermer, CGM Mermer, 
Hak-Mar Madencilik,90-86 Mermer 
(Burdur Şubesi) ve Asya Reklam Tan. 
Tab. Nakl. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’ne 
yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.

Genel olarak bütün metnin için-
de var ama özetlersek böyle bir kulüp 
köyünüze ne kazandırdı?

Çok şey kazandırdı. Bunları kısa 
kısa anlatmak istiyorum. Her yıl ma- Her yıl ma-
yıs ayının son pazar günü bahar şenliği 
festivali yapıyoruz. Dünyanın dört bir 
tarafında olan gurbetçilerimiz geliyor. 
Bu mutluluk verici katılım yaklaşık 
3000-5000 kişi oluyor. Oyunlarımızı, 
kültürlerimizi tanıtıyoruz, yaşıyoruz.

Her sezon masa tenisi, futbol, halk 
oyunu, satranç müsabakalarına katılı-
yoruz. İyi sonuçlar elde etmek için ant-
renman yapılıyor. Aileler gelip izliyor, 
destekliyor. İnsanlar böylelikle bir araya 
gelip sosyalleşiyorlar. Hedeflerimizden 
biri de bu zaten. Başarılı olunca mutlu-
luk geliyor. Çocuklarımız, gençlerimiz 
kötü alışkanlıklarla hiç tanışmıyor. Gü-
zel bir nesil yetişiyor. Bu durum ailelere 
yansıyor ve mutlu oluyorlar. Örneğin 
dedelerin, bir düğünde torunlarının 
zeybek oynaması onları çok mutlu edi-
yor. Belki de hayatları boyunca yaşadık-
ları en büyük mutluluk!

Burdur GSM’e futbol sahası için 
müracaatta bulunduk. Sonuçta bir köy 
ve bu kadar masraf yapılması çok uy-
gun gözükmeyebilir. Ama başarılarımız 
ve aktivitelerimiz sayesinde bu konu-
da da olumlu sonuç elde ettik. Futbol 
sahası için ön etütler bitti. Yer tahsisi 
yapıldı. En kısa sürede yapılmaya baş-
lanacak, sabırla bekliyoruz.

Dediğiniz gibi bir köy, futbol sa-
hası da yapıldı diyelim� Bu saha size 
ne sağlayacak?

Bütün ilçe ve il merkezi takımları 
köye gelip resmi maçlar yapacak. Bur-
dur Spor, Yeni Burdur Spor, Gölhisar 
Spor, Yeşilova Spor, Tefenni Spor vb. 
Bu durum köyümüzde ve çevre köy-
lerde müthiş karşılanacak. Köydeki 
çocukların ve gençlerin geleceğe bakışı 
değişecek. İşte biz bu düşüncelerimizi, 
fikirlerimizi, hedeflerimizi kulübün ku-
ruluşundan bu yana ciddi bir program 
eşliğinde devam ettiriyoruz ve adım 
adım hedeflerimize ulaşıyoruz.

Burada konuşmalarımızın özeti, püf 
noktası olan bir şeyin altını çizmek is-
terim Bütün mutluluğumuzun satranç-
la geldiğinin farkında mısınız? Satranç 
sayesinde, Çallıca Köyü Türkiye’de nam 
yaptı. Köy kulübü olduğumuz için bize 
gelmek istemeyen futbolcu fikrini de-

ğiştirdi. Bu kulüp gerçekten iyi gidiyor 
dendi ve futbol sahası yapılmasına ka-
rar verildi.

Söyleşimizin sonunda son olarak 
söylemek istedikleriniz?

Bütün çalışmalarımızda bize güve-
nen, yaşadığımız süreçte bizlere destek 
olan, ilimize, köyümüze, gençliğimize 
duyarlı olan başta Burdur Valiliği, Mil-
letvekilimiz Bayram Özçelik, Gençlik 
Hizmetleri Spor İl Müdürü Ahmet 
Sancar, İl Temsilcimiz Serdar Başgül 
olmak üzere bütün yetkililere; tüm 
branşlardaki sporcularımıza ve ailele-a ve ailele-
rine, halkımıza, esnafımıza Mavikale 
aracılığıyla çok çok teşekkür etmek is-çok çok teşekkür etmek is-teşekkür etmek is-
tiyorum.

Bizler de satrançta ve diğer ça-
lışmalarınızda başarı dileklerimizle 
söyleşimizi sonlandırırken Mavi-
kale okuyucularımız adına sizlere, 
tüm yöneticilerinize, gerek satran-
ca gerekse diğer branşlara destek 
olan tüm Burdur halkına ve kendi-
lerine sunulan fırsatı en iyi şekilde 
değerlendiren tüm sporcularınıza 
çok teşekkür ediyor, köylerimize, 
kentlerimize, çocuklarımıza, 
gençlerimize, yetkililerimize şu anda 
olduğu gelecekte de örnek olmanızı 
diliyoruz.


