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TSF, hiç de iyi yönetilmiyor!
“iyi” s›fat› asl›nda izafi bir yorum getiriyor, neye göre iyi? Ben, hiç
de iyi görmüyorum, Türkiye Satranç Federasyonunun yönetimini. Finansal, sportif, alt yap›, yönetim, uluslararas› iliﬂkiler, organizasyon,
kulüplere yard›mlar, sportif teknik kurallar, uygulamalar, milli tak›m
seçmeleri, hukuki kararlar aç›s›ndan tam bir fiyasko! Daha önce yine
Spor Meydan›’nda yazd›¤›m gibi, 2014 y›l› için; Yurtiçi Kamp Giderleri 74.902,03 TL, Altyap› Çal›ﬂmalar› Giderleri 341.479,73 TL, Genel
Yönetim ve Büro Giderleri 766.415,23 TL olarak ilan ediliyor TSF'nin
Ola¤an Mali Genel Kurulunda. ‹yi mi ﬂimdi böyle bir yönetim?
Bana göre TSF hiç de iyi yönetilmiyor!
Hani mizah dergisi el atsa, “yönetim giderleri çok, o zaman iyi
yönetiliyordur” diye dalga geçebilir. Alt yap›ya harcad›¤› para, genel
yönetim giderlerinin yar›s› kadar. SGM (Spor Genel Müdürlü¤ü) taraf›ndan verilen ödenek 1 Milyon TL'ye indi diye, a¤z› kulaklar›na varan bir baﬂkan yönetiyor Federasyonu...
2012 y›l›nda ben baﬂkan oldu¤um dönemde Spor Genel Müdürlü¤ünün, TSF'ye verdi¤i y›ll›k normal ödene¤in 3 milyon TL oldu¤unu an›msat›yorum. 2015 Türkiye Küçükler ﬁampiyonas›n›, federasyonun resmi websitesindekiköﬂesinde anlata, anlata bitiremiyor
baﬂkan. Köﬂeyi okuyunca insan›n ellerini patlat›rcas›na alk›ﬂlamak
gelebiliyor içinden ama buz da¤›n›n görünmeyen yüzü çok farkl›. TSF
yönetimi, Ocak ay› sonunda Antalya'n›n ölü sezonunda, Uluda¤'daki otel fiyatlar›n› geçen, eﬂi benzeri görülmemiﬂ rakamlar›, day›yor
velilerin önüne. Ödesin veliler! Çevrede aç›k otel yok, özellikle seçiliyor bölge. Daha önce Kemer'de alternatifleri oluyordu velilerin, olmas›n diye yar›ﬂma seçene¤in olmad›¤› bir yerde düzenleniyor. Ülkemizde eﬂi benzeri görülmeyen bir giriﬂ ücreti al›n›yor sporculardan. O kadar para olduktan sonra herkes düzenler o ﬂampiyonay›
demek geliyor insan›n içinden.
Bana göre TSF hiç de iyi yönetilmiyor!
Türkiye ‹ﬂ Bankas›n›n dönemimizde baﬂlayan sponsorlu¤unun üstüne bir tek tu¤la koymam›ﬂ bu yönetim. Haz›r miras› yiyor, har vurup
harman savuruyor, Türkiye Kupas› ad› alt›nda ülkemiz s›ralamas›nda
ilk 50 s›rada yer alan sporcular›m›zdan sadece ikisinin yer ald›¤›,
30.000 TL ödüllü bir turnuva düzenliyor, aradan 2 ay geçiyor, hala kazanan sporcular›n ödülleri ödenmiyor. Hakem ücretleri ödenmiyor,
antrenörlerin ücretleri ödenmiyor. Nas›l mali bir tablo bu?
Kad›n baﬂkan, 2015 Türkiye Kad›nlar ﬁampiyonas›n›; hunharca
katledilen k›z›m›z ve kad›na ﬂiddete karﬂ› aya¤a kalk›ﬂ›n sembolü haline gelen Özgecan Aslan'›n an›s›na atfediyor, ama kapan›ﬂ törenine
gitmiyor! Bakar m›s›n›z verdi¤i öneme? Kliﬂede müthiﬂ, ama içerikte
ve uygulamada s›f›r!
Finansal aç›dan TSF Baﬂkan›, Spor Genel Müdürlü¤üne masallar
anlat›yor, inan›yorlar m› bilmiyorum, ama aç›kça masal anlat›yor.
Sporcu ödüllerini ödemeyen, hakem ücretlerini ödemeyen, kamp yapmayan, iyi ve deneyimli antrenörleriyle sözleﬂmelerini sona erdiren
federasyon baﬂkan›, kendi o¤lunu D›ﬂ ‹liﬂkiler Komisyonu üyesi ola-
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rak yurt d›ﬂ›na birden çok kez görevli götürmek için rahatl›kla kaynak
bulabiliyor, cebine harc›rah koyuyor, yemesini-içmesini, harc›rah d›ﬂ›nda ödüyor. Bu ülkede bir tek yetkili de ç›k›p, “bu nas›l iﬂ neden istifa etmiyorsun?” demiyor.
Bana göre TSF hiç de iyi yönetilmiyor!
Çünkü strateji yok, plan yok, istikrar yok. Bilgi yok bilgi! Bilmiyorlar! Federasyonun mali genel kurulunda kapat›lmas› için karar al›nan Satranç A.ﬁ.'nin merkezi ‹stanbul'dan, Ankara'ya taﬂ›n›yor, kapat›lacak ﬂirketin faaliyetleri gerekçe gösterilerek, yer yetmedi¤i bahanesiyle, 28 Mart 2015 günü düzenlenen yönetim kurulu toplant›s›nda, TSF'ye ait ﬁehit Yaﬂar Akansel Sokakta bulunan binadan ayr›l›p, yeni bir bina kiralanmas› için tart›ﬂma aç›l›yor. Oysa TSF'nin
kendisine ait Oran ﬂehrinde en az 3.500 m2 kullan›m alan› olan, tapusu benim zaman›mda al›nm›ﬂ, bir binas› daha var, ona çivi çakm›yor yönetim. Oysa hala o konuda Genel Kurulca verilmiﬂ bir görev
var yönetime, ama yönetim görevini ihmal ediyor.
Karﬂ›laﬂt›rma yap›yorum siz takdir edin lütfen: Benim baﬂkanl›¤›m dönemimde 2005 y›l›nda, bu ülkede satranç yokken, sponsor
yokken, ﬂahsi özveriler gösterip, o yoklukta biz kat al›yorduk Ulus'ta...
Türkiye'de ilk özerkleﬂen amatör spor federasyonu oluyorduk. ‹lk kendi hizmet binas›n› alan federasyon oluyorduk. O ald›¤›m›z gayrimenkul 19 May›s Spor Kompleksine 30 metre uzakl›kta, 1.000 m2 bir kat.
Zaman›n spordan sorumlu Devlet Bakan› ve ayn› zamanda Baﬂbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali ﬁahin ve Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Mehmet Atalay'›n ve Spor Toto'nun deste¤iyleiçini döﬂedik ve bugün
kulland›¤›m›z federasyon binam›za kavuﬂtuk... O da yetmedi 2011
y›l›nda Oran ﬂehrinde beﬂ katl› net kullan›m alan› en az 3.500m2
olan bir bina daha ald›k. Türkiye Satranç Akademisi yapal›m ve ayn›
zamanda federasyon için de ek bina olsun diye. Gülk›z Tulay ne yap›yor? “Kiraya geçmek istiyor!” Gerekçesi ne? “Yer yetmiyormuﬂ”. Kimin paras›n› çarçur ediyorsunuz siz? Ne hakk›n›z var? Kuruﬂuna kadar hesab›n› soraca¤›z size hukuk önünde!
Alt yap› eriyor gidiyor! Biz yönetimi 2012 y›l›nda devrederken, Dünyan›n en iyi antrenörleriyle çal›ﬂ›yordu TSF. Baﬂar› e¤itim olmadan gelir mi? Buantrenörlerinaras›nda Dünya s›ralamas›nda zaman›nda ilk
6 sporcu aras›na girmiﬂ, 2006 ve 2008 Türkiye ﬁampiyonumuz, Kasparov'a bile antrenörlük yapm›ﬂ milli sporcumuz Mikhail Gurevich de
olmak üzere 10'dan fazla FIDE antrenörümüz vard›. TSF Hepsini kovdu! Bunlar Türkçe konuﬂan bizim insanlar›m›zd›. Uzun süre yerleri
doldurulmad›, kamp yap›lmad›. Miﬂa'n›n (Gurevich) yetiﬂtirdi¤i isim-
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ler bugün hala Türk satranc›na baﬂar› üstüne baﬂar› getiriyor.
Gülk›z Tulay'a göre, “vefa” sözcü¤ü ‹stanbul'da bir boza markas›n› ifade ediyor.
Bana göre, TSF hiç de iyi yönetilmiyor!
Türkiye'nin en büyük spor federasyonu A¤ustos 2012'den - Mart
2014'e, ben çok sert ﬂekilde eleﬂtirene kadar, milli tak›m kamp› düzenlemedi. Dile kolay, 18 ay! Tek tek antrenörlerimizin iﬂine son verildi. Ard›ndan yine ben bu konuyu çok sert ﬂekilde eleﬂtirmeye baﬂlay›nca, yabanc› antrenörler istihdam edilmeye baﬂland›. Üstelik
baz›lar› çok ama çok zay›f. Ülkemizde onlardan iyi en az 50 antrenörümüz var! Anlamak mümkün de¤il, neden bir federasyon baﬂkan› kendi ülkesinin insan›ndan bu kadar rahats›z oluyor? Aksi takdirde böyle bir ﬂey yap›l›r m›? Üstelik büyük bir olas›l›kla daha da pahal›ya geliyordur, bir de tercüman gerekiyordur. Dünyan›n en iyi antrenörünü b›rak, git kim oldu¤u belli olmayan emekli yar› amatör
satrançç›larla çal›ﬂ. Daha ne kadar kötü olabilir?
Bana göre, TSF hiç de iyi yönetilmiyor!
TSF kazand›¤› baﬂar›lar›n da k›ymetini bilmiyor, ard›nda duram›yor. Son yaz›mda efsane sporcumuz, genç kad›n büyük ustam›z WGM
Kübra Öztürk'ten söz etmiﬂ ve Dünya Kad›nlar ﬁampiyonas›nda yar›ﬂaca¤›n› belirtmiﬂtim. Kübra'n›n yeteri kadar haz›rlanmas› için
TSF'nin bir ﬂey yapmad›¤›n› da aç›kça yazm›ﬂt›m. Maalesef yan›lmad›m, Kübra ilk turda elendi. ﬁampiyonada yar›ﬂan di¤er sporcumuz
Ekaterina Atal›k da hiçbir varl›k gösteremedi. Ne ekersen onu biçersin. Türkiye Satranç Federasyonu hiç ama hiç iyi yönetilmiyor, bilgisizlik maalesef yönetim kalitesine çok olumsuz yans›yor.
‹ﬂin garibi spor yönetimi de bunu fazla sorgulam›yor.
Esma Do¤a Duran'›n Dram›!
Çorlu'da yaﬂ›yor Esma, bizim kurdu¤umuz Okulda Satranç sistemiyle Çorlu'nun emektar hocalar›ndan Gürkan Karpuz taraf›ndan bulunmuﬂ, Allah'›n do¤uﬂtan yetenek olarak yaratt›¤› bir çocuk,
2004 do¤umlu. Babas› emekli memur, annesi ev
han›m› olan ve asl›nda onlarca yok edilen yetenekten
sadece birisi Esma Do¤a Duran. Ablas› Damla Duran
Marmara Üniversitesi'nde Hukuk fakültesinde okuyor. Esman›n baﬂar›lar›n› sayal›m; 2015 Türkiye Küçükler ﬁampiyonu (11
yaﬂ kad›nlar), 2013 Türkiye Küçükler ﬁampiyonu (9 yaﬂ kad›nlar),
2012 Türkiye Küçükler ﬁampiyonas› (8 Yaﬂ kad›nlar Üçüncüsü).
TSF, Türkiye Küçükler ﬁampiyonas›nda alt›n madalya kazanan
sporcuyu, Dünya Okullararas› Satranç ﬁampiyonas›na davet ediyor,
ﬁubat baﬂ›nda. Nerede ﬂampiyona? Pataya, Tayland'da... 11 yaﬂ›ndaki k›z çocu¤unu kim gönderir Dünyan›n öbür ucuna yaln›z baﬂ›na? Üstelik Pataya'ya... Esma Do¤a'n›n velisinden istenen rakam 5.500 TL.
Veli dilekçe yaz›yor federasyona, “param yok” diyor, “gücüm yok” diyor, “hakk›m› Yunanistan'da düzenlenen Avrupa ﬁampiyonas› için
kullanay›m” diyor. Federasyondan yan›t yok. Veli soruyor ilgili görevliye, “ne olacak durumumuz” diye. Görevliden “size yan›t yönetim toplant›s›ndan sonra gelecek” cevab›n› al›yor. Yönetim toplan›yor, hala

SPORT‹F

5

yan›t yok. TSF'nin Yönetimi oturdu¤u binadan mutlu de¤il yönetimde
yeni bina kiralamay› tart›ﬂ›yor ama sporcusunun dilekçesini dikkate
bile alm›yor. Federasyon, Türkiye ﬁampiyonuna “kap› duvar”...
“Sporcu olmay›nca federasyon kolay yönetiliyor”, de¤il mi?
Bana göre, TSF hiç de iyi yönetilmiyor!
Bitmiyor dram› Esma Do¤a Duran'›n... Ne yaps›n Meral - ‹lhan Duran çifti? Üniversitede k›zlar› okuyor, bir emekli maaﬂ›, bir de Allah
vergisi 11 yaﬂ›nda yetenek. Karﬂ›lar›nda, koca federasyon. Yan›t vermiyor. Ne yaps›n? Gülk›z Tulay'›n k›z› olsayd› Esma Do¤a Duran, ayn›
s›k›nt›lar› çeker miydi? Ona yan›t vermemezlik yapar m›yd› federasyon? Tüm sporcular›m›z›n annesi olacakt› Gülk›z Tulay, o yüzden aday
göstermiﬂtim onu ben! O yüzden seçimde il il gezip oy istemiﬂtim kendisi için, hiçbir yerde aday olmad›¤›m ve görev almad›¤›m halde. Ama
maalesef durum bu iﬂte, biz de hata yap›yoruz.
Art›k ‹lhan-Meral Duran çifti perdeyi kapatmak üzere. TSF 21-24
Nisan tarihlerinde ‹zmir'de düzenleyece¤i, çal›ﬂma grubu kamp› için
aileye davet yolluyor. Veliden konaklama ücreti olarak 75 TL günlük
ücret isteniyor. Federasyon, Çorlu'dan ‹zmir'e gidecek 11 yaﬂ›ndaki
bir kad›n sporcunun refakatçisi için yol ücreti bile ödemiyor. Özgecan Aslan için “laf olsun eleﬂtiri benden uzak dursun” hesab› yas
tutuyor, ama olaylara önlem alm›yor federasyon. Asl›nda tüm bu facialar› bu ihmallerden dolay› yaﬂam›yor muyuz? Allah korusun ne
olacak sporcumuzun baﬂ›na yolda tek baﬂ›na giderken bir ﬂey gelse? Federasyon sporcuya baﬂka bir sporcunun Mersin'den ‹zmir'e
kampa yaln›z geldi¤ini söylüyor! ‹nanabiliyor musunuz? Söz konusu olan sporcular›n yaﬂlar› 11! Söz konusu kamplara kat›lan 8, 9 ve 10 yaﬂ›nda sporcular›m›z da var. Bu ihmal, yasalar›m›za ayk›r› bu durum!
Sporu yöneten herkese soruyorum: Siz çocu¤unuzu 11 yaﬂ›ndaki k›z›n›z› veya o¤lunuzu baﬂka bir
ﬂehre refakat olmadan yollar m›s›n›z? En az›ndan
gidip kamp görevlisine teslim etmek için yan›nda
bir refakatçi gerekmez mi? ‹lhan Bey, bana kat›lamayacaklar›n› söylüyor ﬂimdi. Umar›m birileri kaynak
bulur da Esma Do¤a Duran kat›labilir kamplara.
Oysa, bu ülkenin yasalar› görevli sporcu çocuklar›n
tek baﬂ›na seyahatine karﬂ› önlemler alm›ﬂ durumda, ama, TSF
uygulam›yor...
Umurunda de¤il Gülk›z Tulay'›n! Umurunda de¤il! Yaz›k...
Belki Spor Bakan›m›z Ça¤atay K›l›ç, ‹lhan ve Meral Duran çiftini
k›zlar›yla birlikte Ankara'ya davet eder ve dertlerini baﬂ baﬂa dinler.
Ne dersiniz? Belki Spor Genel Müdürümüz bir telefon açar, gerçek mi
diye sorar kendilerine... Belki ayn› durumda olan ve h›zla satranca
küstürülen onlarca yetene¤imizi dinleyen bir spor yönetici ç›kar.
Esma Do¤a Duran sadece bir örnek! Di¤er sporcular›m›z›n da durumu ayn›, hatta çok daha kötü durumda olanlar var. Yetenek yok etmek bu kadar kolay, ya kazanmak, bulmak, geliﬂtirmek? Al en güzelim federasyonu 2012'de, yok edercesine yönet ve bitir...
Bu federasyon bence hiç ama hiç de iyi yönetilmiyor.
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