
yeterli buluyorum. En önemlisi satrancın ana-
okuluna sokulup orada eğitimlerin verilmesi ve 
ilköğretimde de bu eğitimin devam etmesiydi; bu 
başarıldı. Turnuva sayısı inanılmaz artırıldı. Milli 
Takıma giren sporculara önemli denecek bursla-
rın verilmesi bu spordaki profesyonelleşmenin 
önünü açtı. Kısaca satrancın yaygınlaşması için 
her şeyin yapıldığını düşünüyorum. 

Peki, diğer ülkelerle Türkiye’yi satranç 
yönünden karşılaştırır mısınız?
Eskiden olsa bizden çok daha ilerideler derdim 
ama şu an bunu kesinlikle söyleyemem. Unvanlı 
sporcu sayımız, sporcuların almış olduğu ulus-
lararası başarılar, sporculara sağlanan imkanlar 
diğer ülkelerle kıyaslandığında çok daha iyi ol-
duğunu düşünüyorum. Daha önce de belirtiğim 
gibi Milli Takım adına gittiğimiz turnuvalarda 
bizi örnek alan ve takdir eden, nasıl bu kadar 
ilerlediğimizi soran pek çok antrenör, sporcu ve 
yönetici oluyor.

Satrançla ilgili son sorumuz: 

Her şeyden bağımsız düşünürsek, 
oyunculuk mu antrenörlük mü sizin için 
daha çok tercih sebebi?
Milli Takım seviyesinde profesyonel olarak oy-
nadığım için burada oyunculuk diyeceğim. Ama 
belli bir yaştan sonra yerinizi genç sporculara 
bırakıp altyapıdaki sporculara eğitim vermenin 
de önemli bir sorumluluğumuz olduğunu düşü-
nüyorum. Onların aldığı uluslararası başarıları 
izlemek ve o başarıların sahiplerine ufak da olsa 
katkıda bulunmuş olmak bizi gerçekten çok gu-
rurlandırıyor.

Galatasaray’da satranç branşının açılmasına öncülük 
eden Erturan, aynı zamanda branşın başantrenörlü-

ğünü de sürdürüyor.

Başantrenörsünüz, bu nedenle 
başantrenörlüğünü yaptığınız ülkemizin 
saygın kulüplerinden birinden Galatasaray 
Satranç Akademi’den de söz etmemek 
olmaz. Kısacık da olsa Galatasaray ile 
ilgili neler demek istersiniz? 
Galatasaray’da 2013’te satranç branşını açtık, o 
günden bu güne de başantrenörlük görevim de-
vam ediyor. 

Geleceğinizle ilgili planlarınız?
Geleceğim ile ilgili planım üstlendiğim sorumlu-
luğun bilincinde, işimin hakkını vererek yapma-
ya çalışmaya devam etmek olacaktır.

Ve son sorumuz: Satranç dışı 
zamanlarınızda neler yapıyorsunuz?
Satranç dışı hobilerimin başında futbol oynamak 
ve balık tutmak geliyor. Bunların dışında kitap 
okumayı ve sabah sporu yapmayı seviyorum.
Geldik söyleşimizin sonuna: Bütün okuyu-
cularımız adına diyoruz ki birbirinden değer-
li sporcularımızın yetişmesine sunduğunuz 
katkı ve onca yoğunluğunuz içerisinde za-
man ayırıp bu çabalarınızı bizlerle paylaşarak 
okuyucularımıza ulaşmasını sağladığınız için 
çok teşekkür ediyor satrançla, satrançla ge-
len başarılarla dolu, bol sporlu, nice sağlıklı 
yıllar diliyoruz. 
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Başantrenörü Yakup Erturan Milli 

sporcularımız ile hazırlık maçında.

Andrea Stella - Yakup Erturan
Karpos Open, 2013XIIIIIIIIY 

9-+-+-+-+0 
9+-+-+-mk-0 
9-zp-tr-zpp+0 
9zpR+-+-+p0 
9-zP-+-+-+0 
9zP-+-+-mKP0 
9-+-+-zP-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 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 - Mihaela Sandu
Benasque Open, 2017

XIIIIIIIIY 
9-tr-+-trk+0 
9+-+-+p+p0 
9q+-zp-+p+0 
9+-zpP+-+P0 
9p+n+PzP-+0 
9+-wQ-+-+-0 
9pzP-tR-+P+0 
9mK-sN-+-+R0 
xiiiiiiiiy

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.Qf6+– Rfe8 2.hxg6 fxg6 3.Rxh7 Kxh7 
4.Rd1+–

1.Rhh7! Raa3 2.Kg5! Ra5+ 3.Kh6! 
Rh5+ 4.Kxg6 1–0

1...Rd2 2.Rf1 e3 3.fxe3 Qc2 4.Qxf6 
Rxg2+ 5.Kh1 Rh2+
0–1

1.Ng5+ Kg6 2.Rxf5 Kxf5 3.Qxd5+ Re5 
4.Bxe5 fxe5 5.Nf7 Qh4 6.Rf1+
1–0

Yakup Erturan - Kotau Arsen
Avrupa Bireysel Satranç 

Şampiyonası, 2017XIIIIIIIIY 
9-+-+-+k+0 
9+-tR-+-+-0 
9p+-+-+p+0 
9tr-+-+-+-0 
9-+-+-zPK+0 
9+-+r+-zPR0 
9-+-+-+-+0 
9+-+-+-+-0 
xiiiiiiiiy 

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.

Yakup Erturan - Roland Salvador
Bratto Open, 2007

XIIIIIIIIY 
9r+-wqr+-+0 
9+-zpp+kzpp0 
9-zp-+-zp-+0 
9zp-snp+l+-0 
9-+PwQ-+-+0 
9+-vL-zPN+-0 
9PzP-+-+PzP0 
9+-+-tRRmK-0 
xiiiiiiiiy 

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.

Sergey Fedorchuk A - Yakup Erturan 
Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, 2017

XIIIIIIIIY 
9-+n+-+k+0 
9+-+-+-+p0 
9-+N+-zp-wQ0 
9+-zp-+qzp-0 
9P+-+p+-+0 
9+-zPr+-+P0 
9-+-+-zPP+0 
9+R+-+-mK-0 
xiiiiiiiiy 

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 Kf7 3.f4 Ke7 4.f5 g5 5.hxg5 fxg5 
6.Kf3 Kf6 7.Ke4 h4 
8.Kf3 h3 9.Kg3 g4 10.Kh2 Kg5 11.Kg3 
Rd3+ 12.Kh2 Kh4 13.Rxb6 g3+ 
0–1

Bu sayımızın sorularını, Söyleşe Söyleşe köşemizin konuğu IM Yakup 
Erturan’ın maçlarından kendi seçkisiyle sunuyoruz sizlere.

Bakalım sizler de usta sporcumuz 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

Yakup Erturan - Adam Tukhaev

Süper Lig, Ankara, 2018
XIIIIIIIIY 
9rsnlwq-tr-+0 
9zp-+-+pvlk0 
9-zpp+psnpzp0 
9+-+-sN-+-0 
9-+-zP-vL-+0 
9+-sNL+-+-0 
9PzPPwQ-zPPzP0 
9tR-+-+RmK-0 
xiiiiiiiiy 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.Nxf7! Rxf7 2.Bxg6+! Kg8 3.Bxf7+ Kxf7 
4.Bxh6 Qh8 5.Bxg7 Qxg7 6.Rfe1+–
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