
Merhaba,
Hayatı içinde barındıran satranç oyunu bizlere kendi kişiliği-
mizdeki olumlu yönleri görüp güçlendiren olumsuz yönlerimizi 
ise düzeltmemizi sağlayan bir aynadır aslında.
1997 yılından beri öğretmen ve antrenör olarak binlerce ço-
cuğa satrancı öğrettim.
Teknolojinin ve değişimin hızlı yaşandığı tüketim çağında, ço-
cuklarımızın en çok problem yaşadığı konuları gözlemleme fır-
satım oldu. Özellikle ilköğretim çağından itibaren bu gözlem-
lerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz. 
- Zamanını doğru ve etkili planlayamamak (sürekli zamanın 
yetmemesinden şikayet etmek),
- Uyaranların çokluğundan dolayı bir olaya dikkatini uzun süre 
verimli bir şekilde toplayamamak, kaybetmeyi bilmemek (kay-
bedince aşırı tepkiler vermek, kazanmayı ve kaybetmeyi aynı 
olgunlukla karşılayamamak), 
- Dinlemeyi bilmemek,
- Sadece kendini düşünerek empati kurma yeteneğini geliştirememek. 
Karşıyaka Satranç Merkezimizde öğrencilerimize oyununun kurallarını öğretirken onla-
rın satrançtaki yeteneklerini de ortaya çıkarırız. Bu süreç ile eş zamanlı olarak çocuk-
larımızın kişisel gelişimlerini güçlendirmeyi hedefler; başarılı, etkin ve özgüveni yüksek 
bireyler olmasını amaçlarız.

Sevgi ve saygılarımla,

Karşıyaka Satranç Merkezi Kurucusu
FİDE Trainer
Ozan ÇAPAN



Karşıyaka Satranç Kulübü 2002 yılında Ozan ÇAPAN tarafından kurulmuştur. Kulübün devamı olarak  
2007 yılında kurulan Karşıyaka Satranç Merkezi bugüne kadar çeşitli yaş gruplarında yetiştirdiği satranç-
çılarla, Türk Satrancının fabrikası haline gelmiştir. Karşıyaka Satranç Merkezi bünyesinde yetişen birçok 
oyuncu Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Birinciliği, Okullar arası Dünya Şam-
piyonluğu gibi çeşitli ulusal ve uluslararası şampiyonalarda birçok birincilikler ve dereceler elde etmiştir. 

Ozan ÇAPAN tarafından 6 yaşından itibaren sistemli bir biçimde verilen derslerin amacı ilk olarak satran-
cı sevdirmek ve ilgi uyandırmaktır. Öğrenmeyi öğrenmek adına önemli adımlar atan öğrencilere eğlene-
rek bilgi verilmesi ve disiplinli bir çalışma temposuyla satranç becerilerinin gelişmesi sağlanır. Bu noktada 
merkezimizin en önemli özelliklerinden biri yeni başlayan ve satrancını geliştirmek isteyenlerden milli takım 
oyuncularına kadar her seviyeden oyuncunun kendi seviyesini geliştirdikleri Türkiye’nin bu kapsamdaki en 
sistemli satranç okulu olmasıdır. Her sene burada yetişen öğrenciler satranç oyununa merhaba diyerek 
Türk satranç altyapısına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Karşıyaka Satranç Merkezi’nde programlar hafta içi akşam ve hafta sonu olmak üzere her öğrencin bil-
gi düzeyine ve yaşına uygun olarak belirlenmiş ve sınıflar satranç seviyelere göre oluşturulmuştur. Her öğ-
rencinin dikkatli bir biçimde takip edilmesi ve ihtiyacı olan ilgiyi görebilmesi için sınıflar satranç seviyeleri-
ne ve yaş gruplarına göre en fazla 16 kişi olarak belirlenmektedir. Öğrenciler kendileri için en uygun ders 
saati ve gününü seçme olanağına sahiptirler. 

HAKKIMIZDA



Ayrıca bol alternatifli ders seçeneği sayesinde öğrenciler 
kaçırmış oldukları dersin telafisini yapabilmektedirler. Tüm 
bu olanaklar sayesinde öğrenciler başarılarını sistemli bir 
biçimde arttırmaktadırlar.

✓ Uzman ve Deneyimli Eğitim Kadrosu

✓ Ferah ve konforlu sınıflar

✓ Seviyeye uygun satranç eğitimi

✓ Satranç Yayınları

✓ Satranç turnuvaları

✓ Kültürel ve sosyal etkinlikler

Yeni eğitim - öğretim yılında satranca ilk kez başlayanlar-
dan, Milli Takım oyuncularına kadar, satranç seviyelerine  
göre çalışmalara başlanmıştır. Dersler FIDE Trainer (Baş 
Antrenör) Ozan ÇAPAN ve uzman eğitim kadrosu olan 
antrenörler tarafından yapılmaktadır.



♟ I. Grup Yeni Başlayanlar (Piyonlar Sınıfı)

Pazartesi   :  18:30 - 19:30 arası
Cumartesi  :  14:00 - 15:00 arası
Cuma      :  18:30 - 19:30 arası

♞ II. Grup Az Bilenler (Atlar Sınıfı)

Cumartesi  :   10:00 - 12:00 arası
Pazartesi   :   18:00 - 20:00 arası

♝ III. Grup Bilenler (Filler Sınıfı)

Cumartesi  :   11:00 - 13:00 arası
Salı      :   18:00 - 20:00 arası

♜ IV. Grup Usta Adayları (Kaleler Sınıfı)

Cumartesi  :   13:30 - 15:30 arası
Çarşamba :   18.00 - 20.00 arası

♛ V. Grup Ustalar (Vezirler Sınıfı)

Cumartesi  :   16:00 - 18:00 arası
Perşembe  :   18:00 - 20:00 arası

♚ VI. Grup Şahlar Sınıfı
Özel Çalışmalarla saatler belirlenmektedir.

EĞİTİM PROGRAMI VE DERS SAATLERİ



Kolay ve zevkle öğrenme için “öğrenme ortamı” büyük önem taşımaktadır. Karşıyaka Satranç 
Merkezi’nde öğrencilerimizin kaliteli ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri için tüm olanaklar sağ-
lanmıştır. Eğitim sektöründe yer almanın sorumluluğu ile tüm derslikler  hijyen koşullarına uygun,yeterli 
hareket alanı sağlayacak büyüklükte olup kullanılan tüm malzemelerin kalitesi de titizlikle seçilmiş-
tir. Araştırma ve eğitim donanımı da en son teknolojiye uygun olarak yenilenmiş öğrenci ve veliler 
için seçkin bir öğrenim ortamı sağlanmıştır. 

DERSLİKLER







PROJEKSİYON DESTEKLİ DERS ANLATIMI

Teknolojinin öğrenme sürecinde verimli bir biçimde kullanılmasının öğrenmeyi kalıcı ve zevkli hale getirid-
ği aynı zamanda öğrenme sürecini hızlandırdığı  bilimsel bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle sınıflarda 
dersler projeksiyonlarla işlenmektedir. Çeşitli satranç seviyelerine göre yerli, yabancı görsel programların 
kullanımı ile hazırlanan derslerde etkili öğretim teknikleriyle öğrencinin derse aktif olarak katılımı da sağ-
lanmaktadır. 



MERKEZİMİZİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

Karşıyaka Satranç Merkezi’nde öğrencilerin satranç eğitimi alırken aynı zamanda bir topluluğun üyesi ola-
rak “sosyal gelişimlerini” zenginleştirmeleri de hedeflenmiştir. Her yıl gittikçe büyüyen ve tüm özellikleri ile bir 
aile haline gelen merkezimizde veliler de bu ailenin önemli bir parçasıdırlar. Bu yüzden öğrenciler çalışır-
ken velilerin de bir araya geleceği ve sıkılmadan vakitlerini değerlendirecekleri bekleme alanları hazır-
lanmıştır. 



SATRANÇ KÜTÜPHANEMİZ

Çok yönlü düşünmeyi, planlı hareket 
etmeyi, tüm olasılıkları hızlı bir biçim-
de değerlendirerek karar verebilme 
yeteneklerini de geliştiren satranç 
aynı zamanda öğrencilerin pek çok 
iyi alışkanlık edinmesinde de etkin 
bir rol oynar. Bunlardan biri de öğ-
renmeye duyulan isteğin artması ve 
zevkle öğrendikçe daha araştırmacı 
bir kişiliğin ortaya çıkmasıdır. İşte yıl-
lardır her öğrencimizde gördüğümüz 
bu olumlu gelişmeleri destekleyebil-
mek için merkezimizde özel bir kütüphane hazırlanmıştır. Yerli-yabancı kitap, dergi ve yayınların bulunduğu 
kütüphanemiz 1500’den fazla satranç kitabıyla Türkiye’nin en büyük satranç kütüphanelerinden biridir. 
Zengin materyallerin öğrencilerimizin satranç becerilerinin gelişmesinde de büyük önem taşımakta ve tüm 
öğrencilerimiz tarafından kullanılmaktadır 

ÇALIŞMA KİTAPLARI

Satrancı yalnızca merkezimizde görülen bir 
ders olmaktan çıkarıp bulundukları her ortam-
da öğrenmeye devam edebilmeleri ve konu-
ları pekiştirmeleri için öğrencilerimizin derste 
öğrendikleri konular, ödev ve ev çalışmalarını 
içeren kitapçıklar hazırlanmıştır.

YAYINLARIMIZ



Türkiye’de hazırladığı özgün kitaplarla bir ilki gerçekleştiren Ozan Çapan kendi kitaplarındaki 
çalışmalarını öğrencileriyle paylaşmaktadır.  



SOSYAL ETKİNLİKLERİMİZ

Yılsonu Turnuvamız

Sadece merkezimizin öğrencilerinin katılabildiği geleneksel ödüllü yılsonu turnuvamızı düzenliyoruz.

Antrenman Turnuvaları

Öğrencilerimizi kendi grupları arasında gelişmelerini sağlamak ve rekabet ortamı yaratarak turnuvalar 
düzenliyoruz.



Sosyal Etkinlikler

Velilerimiz ve öğrencilerimizle sosyal etkinlikler yapıyoruz.



Yabancı ve yerli Satranç ustalarını merkezimize davet ediyoruz. Dersler ve simultane gösteriler düzenli-
yoruz.

Öğrencilerimize mental koçluk ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak uzmanları merkezimize davet edi-
yoruz.

Turnuvalar

Öğrencilerimizin çeşitli satranç turnuvalarına katılmasını sağlayıp yönlendiriyoruz. Ayrıca merkezimizin 
bünyesinde yerel ve ulusal takım turnuvalarına katılıyoruz. Her sene Türkiye Şampiyonasına katılıyoruz. 
Çeşitli kulüplerle dostluk karşılaşmaları yapıyoruz.



GURUR TABLOMUZ

Karşıyaka Satranç Merkezimizde yetişen Türkiye’de ve uluslararası turnuvalarda başarılar kazanan
öğrencilerimizin gurur tablosundaki fotoğrafları…
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