
Sayın Velimiz, 

 Özel Yakacık Balkanlar ve Pendik Balkanlar Koleji Ortaokulu öğrencilerimize yönelik hem 

Satranç sporunu sevdirmek hem de öğrencilerimizin evde verimli zaman geçirmelerini 

sağlamak amacı ile 27.12.2020 Pazar günü 13:00 – 14:00 saatleri arasında “Biz Bir Aileyiz” 

6 ayaklı (Mayıs 2021 son haftasına kadar her ay bir turnuva) Grand Prix Online Satranç 

turnuvası yapılacaktır. Her turnuva sonunda dereceye giren ilk beş öğrenciye madalya ve 

başarı belgesi, tüm katılımcılara katılım belgesi, Grand Prix ödülü altı turnuva sonunda en 

fazla puan toplayan öğrencilere madalya ve D&R Sanal Hediye Kartı verilecektir. Hem Yakacık 

kampüsümüzdeki hem de Pendik kampüsümüzdeki öğrencilerimiz aynı turnuvada mücadele 

edecektir.  

1. 300 tl. D&R Sanal Hediye Kartı 

2. 200 tl. D&R Sanal Hediye Kartı 

3. 150 tl. D&R Sanal Hediye Kartı 

Turnuvaya katılım zorunlu değildir. Fakat zorlu pandemi sürecinde öğrencilerimizin, ailelerin 

desteği ile bir aktivitenin içinde olması hiç şüphesiz farklı bir heyecan ve isabetli bir fırsat 

olacağını düşünmekteyiz.  

60dk. sürecek olan online satranç turnuvası https://lichess.org/ sitesi üzerinden yapılacaktır. 

Öğrencilerimizin, 

Arkadaşları ile ders dışında sosyalleşmelerine yardımcı olabilmek, 

Kısıtlı zamanlar ve durumlar karşısında muhakeme ve hesap yeteneğini geliştirebilmek, 

Neden sonuç ilişkisi kurmasını sağlayabilmek, 

Rakibin amacını anlamaya çalışarak empati yeteneğini geliştirebilmek, 

Farklı yaş grupları ile eşit şartlarda sportmence yarışmalara katılımlarını teşvik etmek 

amacıyla yapılacak olan turnuvaya katılımın nasıl sağlanacağı ve ücretsiz üyelikle ilgili ekte 

sunmuş olduğumuz bilgilendirme adımlarının yanında turnuva yönergesini dikkatle okumanızı 

rica ederiz. 

https://lichess.org/ satranç sitesi reklamsız ve ücretsiz bir site olup başka sitelere 

yönlendirme yapmamaktadır. 

 Aşağıda Lichess.org yeni üyelik ve turnuva katılım adımları bulunmaktadır. Birkaç dakikanızı 

ayırarak adımları takip edip, yeni bir üyelik oluşturarak, öğrencimizin turnuvaya 

katılımını sağlayabilirsiniz.   

 Lichess.org yeni üyelik için izlenecek adımlar; 

1)      https://lichess.org/ linkine tıklayarak sitenin ana sayfasına giriş yapınız, 
2)      Ana sayfada sağ üst köşedeki “giriş” butonuna tıklayınız, 
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3)      Açılan sayfada “Kayıt Ol” butonuna (https://lichess.org/signup) tıklayınız, 

 
4)      Öğrencimizin adı ve soyadının de içinde geçeceği kullanıcı adı tanımlayınız, 
5)      Unutmayacağınız bir şifre belirleyiniz, 
6)      Güncel olarak kullandığınız e-mail adresinizi giriniz, 
7)      Sol tarafında kırmızı olarak işaretli ifadeleri kabul etmek için tıklayın ve yeşil 
renge alın, 
8)      “Kayıt ol” butonuna basınız, 

 
9)      Yukarıda belirttiğiniz mail adresinize lichess.org adresinden gelen maili açınız 
ve gönderilen aktivasyon linkini tıklayarak kayıt işlemini tamamlayınız, 
 
10)   Artık kayıtlı kullanıcı hesabınızdan telefon, tablet ve bilgisayarınızdan giriş 
yapabilirsiniz. 

https://lichess.org/signup
http://lichess.org/


 
  

Turnuvaya katılım için izlenecek adımlar; 

            1)    Lichess.org üzerinden kullanıcı adı ile giriş yapıp, 

https://lichess.org/tournament/pcLCF8fM linke tıklayarak turnuva sayfasını açınız, 

2)     Kullanıcı girişi yaptığınızdan, doğru kategori  sayfasında olduğunuzdan emin 
olup “KATIL” butonuna tıklayınız, 
 
3)      Açılan küçük pencerede şifre bölümünde 1923 şifresini yazınız 
ve Tamam’ı tıklayınız.  
 
4)      “KATIL” butonun “ÇEKİL” olarak değişmişse ve kullanıcı adınızı listede 
gördüğünüzde turnuvaya katılım sağlanmış demektir.  
 
5)    ***ÖNEMLİ*** Turnuvaya kayıt yaptıran öğrencilerimizin Adını, Soyadını ve  
Sınıfını turnuva başlamadan önce “sohbet odası” alanına yeşil kutucuk işaretli iken 
doğru şekilde yazılması gerekmektedir. Yazılmaması durumunda dereceye giren 
öğrencilerimizin kim olduğunu ( kullanıcı adları farklı olduğundan ) anlamak 
zorlaşmaktadır.  
 

  

 Değerli Velilerimiz, 

  Turnuvaya katılacak öğrencilerimizin satranç oynamaları için uygun bir ortamın 
hazırlanması konusunda desteklerinizi, 
  Turnuvada öğrencilerimiz için önemli olanın kazanmanın ya da kaybetmenin değil 
sportmence turnuvaya katılıp, oyun sonuna kadar düşünerek mücadele etmek ve 
eğlenmek olduğunu belirtmenizi, 
  Turnuva katılım şifresini dışarıdan katılımı engellemek adına hiç kimse ile 
paylaşmamanızı rica ederiz. 
  Turnuva sırasında öğrencilerimizin oyunlarına müdahil olunmaması ve 
turnuvaya öğrencilerimizin adına katılmamanız, turnuvanın amacına uygun olarak 
yapılmasında büyük önem arz etmektedir. Hassasiyetiniz ve destekleriniz için 
şimdiden teşekkür ederiz. 

   

 

https://lichess.org/tournament/pcLCF8fM

