
kişiliği ve kendine özgü duruşu, satranç 
dışında da her zaman fark edilmiş, bu du-
rum her zaman ve bulunduğu her ortamda 
dile getirilmiştir. İyi ki varsın Alper. 

IM Yakup Erturan

Alper Efe Ataman ile 1990’lı yılların baş-
larından gelen çok düzgün bir arkadaşlığı-
mız, dostluğumuz vardır. O tam bir sat-
ranç tutkunu! Bizim çocukluğumuzda çok 
fazla imkan yoktu ve kısıtlı kaynaklardan 
satrancı öğrenmeye, kendimizi geliştirme-
ye çalışırdık. O kısıtlı imkanlara rağmen 
Alper kendini çok geliştirmiş ve satrancı 
gerçekten anlayarak oynayan bir sporcu 
olmuştur. Satranç sporcularına saygısı da 
çok fazladır ve her zaman geçmiş dönem 
oyuncularının hayat hikayelerini araştı-
rır. Bu durum işinin gereği de olabilir ama 
hiçbir şekilde sıkılmadan bu araştırmaları 
yaptığına eminim. Analiz Satranç’ı kurup 
bizim zamanımızda karşılaştığımız kaynak 
eksikliğini ciddi anlamda gidermiş ve Türk 
satrancına önemli bir katkıda bulunmuş-
tur. Hayatı boyunca bir satranç tutkunu 
veya başka bir ifade ile fanatiği olacağın-
dan eminim.

yeceği karakterde fazlasıyla iyi niyetli, 
herkese karşı saygılı, olumlu ve naif bir 
çocuktu. Alper ile çalışmalarımız 8 yaşın-
dan 15-16 yaşına kadar devam etti. Bu 
süreçte birçok turnuvaya katıldı ve önemli 
başarılara imza attı.
Alper ile öğrenci öğretmen olarak başla-
yan birlikteliğimiz günümüzde abi kardeş 
olarak saygı, sevgi çerçevesinde tüm gü-
zelliğiyle devam etmektedir. 
Alper’in Türk satrancına dokunuşu da beni 
fazlasıyla mutlu etmektedir. Başarılarının 
devam edeceği konusunda hiçbir şüphem 
yoktur. Yolun açık olsun Alper.

FM Fethi Apaydın

FM Alper Efe Ataman her şeyden önce 
satranç kültürüne sahip birisidir. Satranç 
tarihini yakından takip ederek günümüze 
başarıyla aktarmasını saygı duyarak ta-
kip ediyorum. Mütevazı kişiliği her genç 
sporcu için bir örnektir. Tahta başındaki 
becerisi de en az bahsettiğim özellikleri 
kadar gelişmiş. Konumsal satranç anlayı-
şını çok beğendiğim dolu bir d4 oyuncusu 
ve çok başarılı bir antrenördür. Kişiliği, 
kültürü, çalışkanlığı, davranışları, oyuncu-
luğu ve antrenörlüğü ile tam bir örnek di-
yebilirim gönül rahatlığıyla. Bu kadar çok 
özelliğin bir kişide toplanması satrancın 
ötesinde bir övgüyü hak ediyor. Kendisine 
her alanda başarılar diliyorum.

Emre Güner

Alper Efe Ataman, her şeyden önce benim 
en yakın arkadaşlarım arasındadır. Onun 
ve benim satranç kitaplarına, özellikle 
eski olanlarına ilgi ve merakımız şu aralar 
tüm ortak noktalarımızın önüne geçmiş-
tir. Kendisi bilindiği üzere Analiz Yayıncı-
lık’ın kurucusu olup, birçok değerli satranç 
eserini Türkiye satrancına kazandırmıştır. 
Ayrıca babası ve kendisi ile açtığımız sa-
yısız kitap standı aracılığıyla, bu eserleri 
değerli satrançseverlere sunma imkanımız 
olmuştur.
Alper’in satranç bilgisi ve kültürü, bir-
çok satranç oyuncusuna olduğu gibi bana 
da örnek teşkil edecek düzeydedir. Onun 

USTACA

Bu sayımızın sorularını, Söyleşe Söyleşe köşemizin konuğu FM Alper Efe 
Ataman’ın maçlarından kendi seçkisiyle sunuyoruz sizlere. Bakalım 

sizler de usta oyuncumuz gibi kazançları görebilecek misiniz?

Soruları çözmeye çalışırken rakibin şah çekebileceği yerleri, 
kazançlarını, kısacası en iyi hamlelerini de göz önünde tutmayı 

unutmayınız.

Fatma Yılmaz
Uluslararası Hakem ve Antrenör
fyakademi@gmail.com

Aydın Duman – Alper Efe Ataman

Ankara, 2008
XIIIIIIIIY 
9-+r+-+k+0 
9zp-+q+-zpp0 
9-+-+p+-+0 
9+p+ntRrsN-0 
9-+pzP-+P+0 
9+-+-+-+P0 
9PzPQ+-zP-+0 
9+-tR-+-mK-0 
xiiiiiiiiy

wKg1,Qc2,Ng5,Rc1,e5,Pa2,b2,d4,f2,g4,h3/
bKg8,Qd7,Nd5,Rc8,f5,Pa7,b5,c4,e6,g7,h7

Siyah oynar, kazanır.

Mert Yılmazyerli – Alper Efe Ataman 

İzmir, 2004
XIIIIIIIIY 
9-+r+r+k+0 
9zpl+-wqpvl-0 
9-zpn+-+pzp0 
9+-zp-zp-+-0 
9-+-+-+-+0 
9zPPvLPzPN+-0 
9-wQ-+LzPPzP0 
9+-tRR+-mK-0 
xiiiiiiiiy
wKg1,Qb2,Nf3,Bc3,e2,Rc1,d1,Pa3,b3,d3,e3,f2,g2,h2/
bKg8,Qe7,Nc6,Bb7,g7,Rc8,e8,Pa7,b6,c5,e5,f7,g6,h6

Siyah oynar, kazanır.

1...¤d4!µ 2.exd4 exd4 3.¥xd4 cxd4 
4.¦xc8 ¦xc8 5.¢f1 ¦c3 +

1.£h1! ¦h8 2.¤xf6 ¢xf6 3.¥xg5+! 1-0 1.e5!± fxe5 2.¤e4 ¤e8 3.h4! gxh4 4.£xh6 
£h7 5.£xh7+ ¢xh7 6.¤xh4 ¦g8 7.g5
1-0

1...¦g8! 2.¥xg8 ¦xg8 3.¢f1 ¤xh2+ 
4.¦xh2 ¥xh2 5.¤d1 £h5 -+ 0-1

Alper Efe Ataman – Hakan Yaramış

Uludağ, 2009
XIIIIIIIIY 
9rsnl+-tr-+0 
9zp-wq-+-mk-0 
9-+-zp-vl-zp0 
9+-zpPzpPzp-0 
9P+-+-+N+0 
9+-zP-+QzP-0 
9-+L+-zP-+0 
9tR-vL-tR-mK-0 
xiiiiiiiiy

wKg1,Qf3,Ng4,Bc1,c2,Ra1,e1,Pa4,c3,d5,f2,f5,g3/
bKg7,Qc7,Nb8,Bc8,f6,Ra8,f8,Pa7,c5,d6,e5,g5,h6

Beyaz oynar, kazanır.

Malkoç Kılıçoğlu – Alper Efe Ataman

İzmir, 2004
XIIIIIIIIY 
9r+-+-tr-mk0 
9+pzp-+-+-0 
9-+-zp-+-zp0 
9+-+Lvll+-0 
9-zPPzP-+nwq0 
9+-sN-vL-+-0 
9-+-wQ-tR-zP0 
9+-tR-+-mK-0 
xiiiiiiiiy

wKg1,Qd2,Nc3,Bd5,e3,Rc1,f2,Pb4,c4,d4,h2/
bKh8,Qh4,Ng4,Be5,f5,Ra8,f8,Pb7,c7,d6,h6

Siyah oynar, kazanır.

Alper Efe Ataman – Ümit Akcan

İzmir, 2007
XIIIIIIIIY 
9r+-+-trk+0 
9zppsnlwq-+-0 
9-+-zp-zp-zp0 
9+-zpP+Pzp-0 
9P+-+P+P+0 
9+-sN-+N+-0 
9-zP-wQ-+-zP0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy

wKg1,Qd2,Nc3,f3,Ra1,f1,Pa4,b2,d5,e4,f5,g4,h2/
bKg8,Qe7,Nc7,Bd7,Ra8,f8,Pa7,b7,c5,d6,f6,g5,h6

Beyaz oynar, kazanır.

1...¦xg5! 2.¦xg5 ¤f4 3.¢h2 £xd4 4.¦d1 
¤d3 5.¢g1 ¦f8 6.¦f1 ¤f4 7.¢h2 ¤d5 
8.¢g1 h6 9.¦h5 ¤f4 10.¦h4 £f6 + 0-1

Alper Efe Ataman – Ekrem Cekro

Uludağ, 2009
XIIIIIIIIY 
9r+-wqk+-tr0 
9zpl+-+pzpp0 
9-zp-zppvl-+0 
9+-sn-+-+-0 
9-zPPsNP+-+0 
9zP-+L+-+-0 
9-vL-+-zPPzP0 
9tR-+Q+RmK-0 
xiiiiiiiiy
wKg1,Qd1,Nd4,Bb2,d3,Ra1,f1,Pa3,b4,c4,e4,f2,g2,h2/
bKe8,Qd8,Nc5,Bb7,f6,Ra8,h8,Pa7,b6,d6,e6,f7,g7,h7

Beyaz oynar,  kazanır.

1.bxc5 dxc5 2.e5! ¥xe5 3.¤xe6 ¥xh2+ 
4.¢xh2 £h4+ 5.¢g1 fxe6 6. £a4+-

FM Selim Çıtak

Hayatın her branşında teknik donanımı 
yüksek ve yaptığı işe gönülden bağlı şahıs-
ları görmek mümkündür. Bu kişiler meslek-
lerine aynı zamanda âşıktırlar, ürettikleri 
içeriklerin niteliği ve sektörlerine sağla-
yacakları fayda profesyonel gereksinim-
lerinden önce gelir. Elbette işin sürekliliği 
açısından az önce bahsettiğim unsurlar 
arasında bir denge kurmak gereklidir fa-
kat hangi yöne daha çok eğileceğini yine o 
kişi belirler. Ülkemizde satranç yayıncılığı 
dendiği zaman işte bu kişi Alper Efe Ata-
man’dan başkası değildir. Bitmek tüken-
mek bilmeyen satranç sevgisi ve çalışkan-
lığı ile onlarca eseri camiamıza kazandıran 
Alper Efe istikrarlı duruşuyla da benzer 
özellikteki satranç insanlarını çevresinde 
toplamayı ve Türk satrancına uzun yıllar 
hizmet etmeye gönüllü bir ekip kurmayı 
başarmıştır. Ben bir satrançsever olarak 
Mavikale aracılığıyla Alper Efe’ye tekrar 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum.
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