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Bir Triatlet'ten Merhaba!..
por Meydan› Gazetesinin de¤erli okurlar› yeni y›l itibariyle
bende bu güzel, spora emek veren aileye dahil oldum. Beni yazar ailesine kabul eden Gazetemizin Genel Yay›n Yönetmeni Ömer Altay Bey'e ve Gazetemizin Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Muzaffer Batumlu'ya teﬂekkür ederim.
Aktif spor yaﬂant›s› devam eden mili bir triatlon sporcusu
gözüyle Türkiye'deki spor de¤erlerinden, sporcular›ndan ve etkinliklerinden bahsedece¤im. Uzmanl›k alan›m olan uzun mesafe sporlar› ile ilgili küçük bilgiler de paylaﬂaca¤›m. Yaz›lar›m her ay bu köﬂede yer alacak.

S

TR‹ATLON TAR‹H‹
Triatlon Yunanca'dan türemiﬂ olan, treas (3 lü) athlon
(atlet) anlam›na gelen bir spor branﬂ›d›r. Yap›lan branﬂlar›n
de¤iﬂmedi¤i triatlon da yüzme koﬂu ve bisiklet ard arda yap›l›r. Triatlon tarihçisi olan Scott Tinley' e göre; triatlon sporunun kökeni, 1902 y›l›nda Joinville-le-Pont, Val-de-Marne,
Fransa'da koﬂu, bisiklet ve kanodan oluﬂan 3 ayr› spor disiplininin
birleﬂtirilmesi ile ortaya ç›km›ﬂt›r.
1920 ve 30'lu y›llarda Fransa' da
“Les Trois Sports” (Üç Spor) ad›
alt›nda koﬂu, yüzme ve bisiklet
ﬂeklini alm›ﬂt›r.
Modern triatlon, 1974 y›l›nda
Don Shanahan ve Jack Johnstone'nun kurucusu oldu¤u “San Diego Track Kulübü” adl› çok amaçl› bir koﬂu kulübü taraf›ndan,
“yüzme-bisiklet-koﬂu” disiplinlerinin bir araya getirmesi ile ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu yar›ﬂ, modern
anlamdaki ilk triatlon yar›ﬂ›d›r.
TÜRK‹YE’DE TR‹ATLON
Ülkemizdeki ilk resmi triathlon, olimpik standartlarda
(1,5 km yüzme, 40 km bisiklet ve 10 km koﬂu) ve resmi hakemlerin nezaretinde, 1988 senesinde, Eskiﬂehir'de, Nihat Ayd›n taraf›ndan 2 saat 59 dakika 43 saniye ile baﬂar›yla tamamlanm›ﬂt›r. Böylece kendisi de Türkiye'nin ilk triatleti olarak resmi kay›tlara geçmiﬂtir. Daha sonra Alanya'da, sporun
turizme katk›s›n› yurtd›ﬂ›nda gören bir k›s›m sporseverin çabalar› ile ilk olarak 17 Ekim 1991 tarihinde uluslararas› boyutta bir organizasyon düzenlemiﬂtir. Günümüzde Alanya Triatlonu, Avrupa ﬁampiyonas›, Dünya Kupas›, Avrupa Kupas›
statülerinde organize edilerek 23. y›l›n› doldurdu.
2001 senesinde Türkiye Triatlon Federasyonunun kurulmas›yla, Triatlon ülkemizde federasyonu olan spor branﬂlar›na dahil oldu. 2000 senesinden bu yana Olimpiyat oyunlar›nda yer
alan Triatlon, Dünya'da 40 y›ll›k, ülkemizde ise resmi federe olarak 14 y›ll›k bir geçmiﬂe sahip.
Henüz çok genç olan bu branﬂ›n dünyada yar›ﬂmac› popülasyonu da bir hayli art›ﬂ gösteriyor. Ülkemizde de bu duruma paralel olarak, spora olan ilgi ile iliﬂik bir ﬂekilde ilerliyor. Art›k Türkiye'nin her yerinde yolda koﬂan, bisiklete binen, havuzda, hatta
‹stanbul'un ortas›nda denizde yüzme antrenman›n› yapan insanlar› görmek mümkün. Bundan 5 sene evvel bir elin parmaklar›n›
geçmeyen triatlet say›s› art›k yükselerek art›ﬂ gösteriyor.
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Sihirli Raketler
‹ST‹KRARSIZLIK ‹Ç‹NDEK‹
TÜRK SPORU VE ‹ST‹KRAR ÖRNE⁄‹ NES‹M
BADM‹NTON FEDERASYONU
YALVARICI
sl›na 2014 y›l›n›n spor raportörleri, rapor haz›rlayacaklar›
zaman özet olarak baﬂl›ktaki ifadeyi kullanmalar› yeterli
olur inanc›nday›m.
Bu iddiamda ne yaz›kt›r ki hakl›y›m. Olimpiyatlardaki hezimetlerle baﬂlayan süreç, uluslararas› müsabakalarda da kendisini gösterince, do¤rusu haks›zl›k etmedi¤imi anlam›ﬂ oldum.
Spor teﬂkilat›na ait bütün bilgi ve dokümanlar ilgililerin ellerinde, isteyen incelesin, aksi durum iddia edilirse özür dilemek
durumunday›m. ‹stikrars›zl›k, spor teﬂkilat›n› idare eden devlet
bakanlar›n ve spor bakanlar›n›n s›kl›kla de¤iﬂiminden baﬂlayarak kendisini gösterecektir.
Bir bakan atan›yor, alt› ay boyunca tebrik kabul ediyor. Eski
bakan›n bütün elemanlar›, görevlerinden al›n›p, yerine yenileri
atanmas› uzun bir süreç almakta... Ayr›ca onlar›nda görevleri ile
tebrik ve kabulleri bir hayli zaman al›yor.
Bu arada, spor teﬂkilat› ve Türk sporunu tan›mad›klar› için,
bir o kadar zamanda, brifing almakla geçmektedir. Spor teﬂkilat›n› tan›malar› ve iﬂlevi anlaﬂ›l›ncaya kadar yeni bakan atan›yor. Anlayaca¤›n›z her ﬂey sil baﬂtan...
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Bu süreçler hepsi zaman›n boﬂa geçmesini sa¤l›yor. Siyasi
ikbal peﬂinde olanlar, iktidarda kendisini gösterebilmek için
spor teﬂkilat›n› basamak olarak görmekte olduklar› için her
meslek gurubu burada yönetici olabiliyor. düﬂünsenize, diyanet
teﬂkilat› buray› üs olarak kullanarak farkl› devlet kurumlar›na
geçiﬂ için kullan›ld›¤›n›!..
Hakikat ﬂu ki; mevcut AKP iktidar›nca kaç kiﬂi bakanl›k yapt›¤›n› ço¤umuz sayam›yoruz. Yaklaﬂ›k y›lda bir bakanl›k de¤iﬂikli¤ini düﬂünün, bu ﬂartlarda istikrar nas›l yakalanabilir?
Bilinmelidir ki, Türk sporu, dünya sporu ile bütünleﬂmiﬂ vaziyette çal›ﬂ›yor. Her ﬂey önceden planlanm›ﬂ biçimde ve takvime uygun iﬂliyor. Bunu sporu yönetenler takip ve denetimi yan›nda, geliﬂme trendini de bilmeleri gerekmektedir.
Böyle bir yap› içine takip mümkün olmayaca¤› gibi, istikrardan bahsetmek te mümkün olmaz. Tesadüfü baﬂar›lar da olmasa, gülünecek durumday›z. Üstelik ülkemiz genel nüfusunun yüze k›rk alt›s›, 0-24 yaﬂ› temsil eden avantajl› bir demografik ya-

Halter Federasyonu Baﬂkan› Tamer Taﬂp›nar, önceleri doping
skandallar› nedeniyle 2016 Rio Olimpiyat Oyunlar› için kaybolan
madalya umudunun bu y›l al›nan baﬂar›larla yeniden oluﬂtu¤unu söyledi.
HALTER Federasyonu Baﬂkan› Tamer Taﬂp›nar, yapt›¤› aç›klamada, lisansl› sporcu say›s›n›n bin 300'den bin
890'a yükseldi¤ini ve iki y›lda 11 kentte
aç›l›m yaparak, 43 ilde halteri yayg›nlaﬂt›rd›klar›n› belirtti. Kulüp say›s›n›n
82'den 122'ye yükseldi¤ini ve 50 antrenörü sisteme katt›klar›n› anlatan Taﬂp›nar, halteri tabana yayma ve güçlendirme projelerinde ilerleme
kaydettiklerini söyledi.
Göreve geldiklerinde halterde doping skandallar›n›n
yaﬂand›¤›n› an›msatan Taﬂp›nar, "Halter, doping skandallar›yla sallan›yordu, dibe vurmuﬂtu. Böyle bir dönemde gelip,
bir çok projeye imza att›k. Dört elle iﬂimize sar›ld›k. Önce dopingden kurtulduk, Gençlik ve Spor Bakanl›¤›n›n slogan› 'dopinge s›f›r tolerans' ile yolumuza devam ediyoruz" diye konuﬂtu.

Taﬂp›nar, uluslararas› ﬂampiyonalarda 2014 y›l›nda 85 madalya kazand›klar›n› belirterek, illerdeki halter salonlar›n› yenileyerek modern hale getirdiklerini ifade etti.
Taﬂp›nar, bu y›l› baﬂar›larla geçirdiklerini ve yeni y›lda da projelerin
üstüne ekleyerek devam edeceklerini
kaydetti. Sporcu, antrenör ve kulüp
say›s›n› art›rarak, daha da
baﬂar›l› olmak istediklerini
belirten Taﬂp›nar, ﬂunlar›
söyledi: "2016 Rio Olimpiyat Oyunlar›'nda madalya
umudumuz yokken ald›¤›m›z baﬂar›larla, madalya beklentimiz oluﬂtu. Bu bizim için
müjdeli bir haber. Büyük hedefimiz
halteri geniﬂ tabana yaymak .Güzel bir
toparlanma sürecine girdik, ayn› ﬂekilde devam ettikçe gelecekte bol madalyal› günler bizi bekliyor."

OCAK 2015
p› içinde olmam›za ra¤men…
Ancak, badminton federasyonunu bundan tenzih ediyorum.
Zira baﬂar› grafi¤i incelendi¤i zaman, istikrar örne¤i bir grafik
sergilediklerini görmekteyiz.
2014 y›l›na; 170 madalya ile bütün federasyonlar aras›na, ilk
üç s›radayer almaktad›r. Avrupa s›ralamalar›nda ilk s›ralarda
en az otuz sporcumuz muhtelif kategorilerde ilk dereceleri ellerine tutmaktad›rlar.
Ayr›ca olimpiyat kotas›nda hali haz›rda 0n sporcumuz ilk altm›ﬂ sporcu içine girme ﬂans› yakalam›ﬂt›r. Her gün yeni bir baﬂar›, her gün daha üst bir baﬂar› art›k al›ﬂt›¤›m›z bir durum olmuﬂtur.
Ayr›ca kendi gayretleri ile sponsorluk çal›ﬂmalar›nda da örnek uygulamalar› devam etmektedir. Maalesef, bu baﬂar›l›
durum takdir edilmesi gerekirken, ödüllendirilmesi gerekirken
bütçesinde indirime giden bir bakanl›k ‘ne yap›yorsunuz?’
sorusuna muhatap olabilmektedir.
Spor gibi özel bilgi ve yetenek gerektiren bir disiplinler aras›
alanda, istikrar için, ehil olan insanlar› istihdam etmek ve
çal›ﬂanlar›n motivasyonunu artt›rmak için baﬂar›y› ödüllendirmenin gerekli oldu¤u kanaatindeyim... Federasyonlarda görev
yapacak insanlar›n siyasi kimliklerine de¤il de, çal›ﬂma ve gayretlerine bak›lmas› ak›ll› bir uygulama olacakt›r.
2015 y›l› bütün spor teﬂkilat›na ve spor camias›na hay›rlara
vesile olmas›n› diliyorum.

Dünya Kupas›'nda
birinciler belli oldu
ULUSLARARASI Kayak Federasyonu taraf›ndan düzenlenen
FIS Snowboard Dünya Kupas› Big Air'in ‹stanbul aya¤›nda erkeklerde Belçikal› Seppe Smits, kad›nlarda ise ABD'li Ty Walker birinci oldu. ‹stanbul Teknik Üniversitesi (‹TÜ)
Maslak Yerleflkesi'ndeki stadyumda kurulan
42 metre yüksekli¤inde ve 125 metre uzunlu¤undaki rampada gerçeklefltirilen organizasyonu, Gençlik ve Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç, Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Baflkan›
Erol Yarar ile TKF Yönetim Kurulu üyeleri ve
çok say›da sporsever izledi. 22 ülkeden 43
sporcunun kat›ld›¤› organizasyonda, finalde erkeklerde 10, kad›nlarda da 6 sporcu birincilik için mücadele etti.

Özlem Çar›kç›o¤lu
birinci oldu

“YÜZÜNÜ GÜNEﬁE ÇEV‹REN ‹NSAN, GÖLGE GÖRMEZ”
Ülkemizde triatlon gibi amatör branﬂlar›n iyimserlik ve
umutla desteklenmesi gerekir. Genç sporculara yol göstermek
ve onlara örnek olmak spora gönül veren herkesin önceli¤i olmal›. Triatlonun ülkemizdeki varoluﬂ dönemine tan›k olan birisi olarak deste¤in yaln›zca devletten beklenmemesi gerekti¤ine inan›yorum. Özel sektör, vak›flar, hatta ﬂah›slar bile
amatör branﬂlara destek vermeli.
Genç bir amatör branﬂ olan Triatlon'da ben bunu yaﬂad›m.
Beni cesaretlendiren büyüklerim, bana her zaman sahip ç›kan
federasyonum ve bana inanan sponsorlar›m olmasayd› ben iki
defa ülkemi 70.3 Ironman Dünya ﬁampiyonas›nda temsil edemez ve bir çok kez triatlon'da milli tak›m mayosunu giyemezdim. Art›k Olimpiyatlar bir Türk triatleti fazlas›yla hak ediyor,
bunun için yüzümüzü güneﬂe çevirmenin vakti geldi...

TÜRK‹YE Kayak Federasyonu taraf›ndan, 27
Aral›k Cumartesi günü, Xanadu Snow White pistinde düz
enlenen, 15. Uluslararas› Palandöken Alp Disiplini Kayak Kup
as›'nda, 9 ülkeden
toplam 55 sporcu mücadele etti. ‹zleyiciler
in yo¤un ilgi gösterdi¤i yar›flflm
mada, kad›nlarda 1.'li¤i Özbekistan'dan Ks
eniya
Grigoreva'a, 2.'li¤i Türkiye'den Özlem Ça
r›kç›o¤lu, 3.'lü¤ü
‹ran'dan Forough Abbasi kazand›. Erkekler
de ise Slovenyal›
Filip Mlinsek ilk s›rada yer al›rken, 2. s›rada
‹ranl› Hossein Saveh Shemshaki, 3. s›rada ‹ranl› Seyed Morte
za Jafari yer ald›.

Cimnastikte hedef
olimpiyat madalyas›
FMV IfifiIIK OKULLARI,
yüzmede derece kazand›
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branflfltta derece elde etti. 17-21 Aral›k
tarihlerinde ‹stanbul TYF Tozkopa ran Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakas›nda FMV Erenköy Iflfl››k Lisesi Haz›rl›k s›n›f› ö¤rencisi ve Iflfl››k Spor Kulübü spor cusu Zeynep Çal›k dereceye girdi.
15-16 yafl gençler kategorisinde, 8
yüz metre serbest branflfltta Türkiye 2'nci e 3'üncüsü olan
si, 4 yüz metre serbest branflfltta Türkiy
da 1'inci oldu.
n
Çal›flfl,, her iki branflfltta da kendi yafl grubu

‹kitelli Atatürk Mh. Marmara Sanayi Sitesi
G Blok No: 7/18 Halkal› - ‹stanbul / TÜRK‹YE
T: 0212 472 07 62 (3 Hat) - F: 0212 472 07 60
E: noyanaski@superonline.com - W: www.noyan.com.tr

C‹MNAST‹K Federasyonu Baflkan› Suat Çelen, 2014 y›l›nda
Türk cimnasti¤i için sevindirici geliflmeler yafland›¤›n›, olimpiyat
madalyas› alana kadar da durmadan çal›flacaklar›n› söyledi.
Bu y›l enerjilerinin büyük bölümünü Ritmik Cimnastik Dünya
fiampiyonas›'na harcad›klar›n› ve bu nedenle istedikleri hamleleri tam olarak gerçeklefltiremediklerini kaydeden Çelen, "Buna
ra¤men çok yol katetti¤imizi söyleyebilirim. Bu y›l 81 ilde hizmet al›m›yla antrenör çal›flt›r›lmas›, Gençlik ve Spor
Bakanl›¤› taraf›ndan zorunlu hale
getirildi. Birkaç de¤ifliklik d›fl›nda,
ilan edilen faaliyet program›n› eksiksiz uygulad›k" dedi.
Bu y›l milli tak›m kamplar›n›n
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi taraf›ndan desteklendi¤ini belirten Çelen, "Lisansl› ve faal sporcu say›m›z büyük bir oranda art›r›ld›. Kadrolu, sözleflmeli ve hizmet al›m› yoluyla çal›flan
antrenör say›m›zda art›fl oldu. Ankara, ‹zmir ve Bolu illerini, olimpik sporcu yetifltiren TOHM projesine dahil ettik. 40 sporcuyla
bafllayan uygulama 60 sporcuya ç›kar›larak bu proje kapsam›nda maddi ve teknik destek sa¤land›" ifadelerini kulland›.

