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Türk Sporu'nun 30 y›ll›k
hizmet maratoncusu

Fazl› Bayram Hadi
1952 y›l›nda Konya'n›n Taflflk
kent ilçesi Kongul Köyü'nde do¤an Fazl› Bayram Hadi, ilkokulu Kongul
köyü, orta ö¤renimini Karadeniz Ere¤lisinde, lise
ö¤renimini Konya Gazi Lisesi'nde ve yüksek ö¤renimini Konya Selçuk E¤itim Enstitüsü'nde tamamlad›.
1968 y›l›nda atletizm sporuna baflflllayan Hadi, a¤›r
antrenmanlar ve üstün gayretleri ile maratonda büar›lar elde etti. Milli maratonculu¤unun yan›yük baflfla
s›ra Avrasya ad›yla düzenlenen dünyan›n iki k›ta
ulan tek maratonun ilkinde ikinci oldu.
aras›nda koflflu
Daha sonra atletizm antrenörü olarak, genç sporcumesine öncülük etti.
lar›n yetiflflm
1980 y›l›nda Konya Beden Terbiyesi Müdür Yard›mc›l›¤›na atanan Hadi, 1983 y›l›nda Nevflfle
ehir ‹l
ehir, yedi y›l Zonguldak,
Müdürü oldu. Befl y›l Nevflfle
dört y›l Çorum, dört y›l Sakarya, iki y›l sekiz ay Osmaniye'de ‹l Müdürlü¤ü yapan Fazl› Bayram Hadi
fiu
ubat 2006 tarihine
25 Haziran 2003 tarihinden 14 fi
kadar Konya Gençlik ve Spor ‹l Müdürü olarak görev yapt›. Konya'dan Adana'ya atanan Hadi, Çukurova'da ana spor atletizmin yan›s›ra tüm spor dallar›nda büyük hizmetlerde bulunmay› sürdürüyor.
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30 y›ld›r Gençlik ve Spor ‹l Müdürü olarak
Türk Sporu'na hizmet maratonunu
sürdüren Fazl› Bayram Hadi, ﬂimdilerde de
Çukurova'y› spor ﬂehri yaparken 7'den 70'e
tüm Adana halk›n›n kalplerini fethetti.
ESK‹ milli maratoncular›m›zdan
Fazl› Bayram Hadi, 30 y›ld›r sürdürdü¤ü hizmet maratonunda Adana'y›
da sporun en önemli merkezlerinden biri yapt›.
S›ras›yla Nevﬂehir'den
Zonguldak'a, Çorum'dan
Sakarya'ya, Osmaniye'den
Konya'ya her görev yürüttü¤ü ilde spora büyük hareket kazand›ran Fazl›
Bayram Hadi, 9 y›ld›r Gençlik
ve Spor ‹l Müdürlü¤ü'nü yapt›¤›
Adana'n›n, tüm branﬂlarda spor
merkezi olmas›n› sa¤lad›. Uluslararas› 5 Ocak Yar› Maratonu ile ﬂehrin
mülki amirleriyle elele vererek,
Adana'ya atletizmde marka de¤eri
olan bir organizasyon da kazand›ran
Hadi, baﬂar›l› icraatlar›yla Ada-

na'n›n fahri hemﬂerisi oldu.
Atletizmden yüzmeye, yelkenden bisiklete tüm sporlara bölgede
büyük aç›l›mlar kazand›ran
Hadi ve ekibi Adana'y› büyük organizasyonlar›n da
çekim merkezi haline getirdi. Milli tak›m kamp merkezleri ile ülkenin en
önemli atletizm üssü olan
Adana'da, özellikle altyap›ya getirilen hareket dikkat
çekiyor. Milli tak›mlara çok say›da
sporcu kazand›ran Adana'da sosyal
sorumluluk projelerinin yan›s›ra,
olimpik de¤erler de üst düzeyde yaﬂat›l›yor. Türk Sporu'nun örnek
merkezlerinden biri olan Çukurova'n›n bereketli topraklar›nda ﬂimdilerde olimpik de¤erler yükseliyor.

Da¤ Bisikletçileri
Adana'da pedal bast›lar

HAD‹: “Antrenörler sadece
futbol ö¤retmiyor, sporcunun
gelece¤ini flekillendiriyorlar”
ADANA Gençlik Hizmetleri
ve Spor ‹l Müdürü Fazl› Bayram Hadi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye
Futbol Antrenörleri Derne¤i
(TÜFAD) taraf›ndan ortaklaﬂa
Adana'da Menderes Spor Salonu bünyesinde konferans odas›nda gerçekleﬂtirilen (C) Futbol Antrenör Kursu'nu ziyaret
etti. Hadi, “Antrenörler sporcuya sadece sporu ö¤retmiyor,
vatana, milletine, bayra¤›na
sayg›l› olmas›n› ö¤retiyorlar.

Daha sonra da sa¤l›k, beslenme, davran›ﬂ gibi konularda
yerinde antrenör, ö¤retmen,
e¤itici, baba, a¤abey, idol, model oluyorlar. Son y›llarda
Türk antrenörlerinin ve kulüplerin
futboldaki baﬂar›lar›yla övünüyoruz. Türk
antrenörleri, Avrupal› meslektaﬂlar›yla yar›ﬂ›r duruma geldi" dedi.
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KADIN ve erkeklerde 5 ülkeden toplam 39 sporcunun
kat›ld›¤› Adana Uluslararas›
Da¤ Bisikleti Yar›ﬂmalar›'nda
kad›nlarda Rusya'dan Anna

Konovalova ile erkeklerde ise
ayn› ülkeden ‹van Sm›rnov
birincili¤i elde ettiler. Müsabakalar› baﬂtan sona kadar izleyen ve ödül veren Gençlik

Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü
Fazl› Bayram Hadi, Adana'da
organizasyon konusunda profesyonel bir ekibe sahip olduklar›n›, ayr›ca hava koﬂullar›n›n iyi olmas› ve da¤ bisikleti için engebeli parkurlara sahip olduklar›n› belirterek
uluslararas› organizasyonlara
talip olduklar›n› söyledi. Bisiklet Federasyonu Baﬂkan›
Emin Müftüo¤lu'nun çok baﬂar›l› buldu¤unu ifade eden
Hadi, bisiklette 32 y›l aradan
sonra 2008 Pekin Olimpiyat
Oyunlar›'na giden Bilal Akgün'ün Adanal› oldu¤unu sözlerine ekledi.

“Spor yapan
ailelerde kad›na
fliddet yaflanmaz”
ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü Fazl›
Bayram Hadi, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü” etkinlikleri kapsam›nda birçok sportif organizasyon düzenledi.
Hadi, “Spor yapan insanlar sa¤l›kl› olur, kendilerine
özgüvenleri artar, galibiyeti, yenilgiyi ö¤renirler, baflkalar›na iyi model olurlar. Spor
yapan ailelerde kad›na
fliddet olmaz. Kad›nlar,
bilim, sanat, ekonomi,
spor ve yaflam›n her
alan›nda kendilerini
hissettirmeye bafllam›fllard›r. Dile¤imiz,
özgüven sahibi, kendinden emin, iyi iletiflim
kuran, sosyal ve çözüm
odakl› kad›nlar›n sadece 'Kad›nlar Günü'nde de¤il, 365 gün sayg›, itibar görmeli, baflar›s›n› gösterme f›rsat› tan›nmal›, motive edilmeli,
f›rsat eflitli¤i yarat›lmal› ve sa¤lanacak yasalarla erkeklerle her alanda eflit olduklar› hissettirmelidirler.”

ÇANAKKALE SAVAfiI'n›n
100. Y›l› Anma Etkinlikleri
‘B‹R H‹LAL U⁄RUNA’
Adana’da Gerçeklefltirildi
SEYHAN Belediyesi Kültür Merkezi'nde ÇAYKUR'un
sponsorlu¤unda gerçeklefltirilen, sayg› duruflu ard›ndan ‹stiklal Marfl› ile bafllayan etkinlikte konuflmac›lar Çanakkale Savafl›'nda Adana'dan 912 askerin flehit oldu¤unu anlatt›lar.

YÜZME FEDERASYONU BAfiKANI AHMET BOZDO⁄AN:
“Deneyimli ‹l Spor Müdürü Hadi, Aç›k Yüzme Havuzu'nu
›s›tarak 12 ay antrenman yap›lmas›n› sa¤layacak”
TÜRK‹YE Yüzme Federasyonu Baﬂkan› Ahmet Bozdo¤an, bir dönemler yüzme
ve sutopu milli tak›m›n›n yar›s›ndan fazlas›n›n Adana'dan oluﬂtu¤unu, kendisinin de rekorlar k›rd›¤›n› ve Adana'dan
milli tak›mlara gitti¤ini an›msatarak, kentin eski baﬂar›lar› yakalamas› için Türkiye
Olimpiyatlara
Haz›rl›k
Merkezi'ni
(TOHM) projesi kapsam›na ald›¤›n› kaydetti. Baﬂkan Bozdo¤an, “Adanal› olmaktan her zaman gurur duyar›m. Spor sev-

dal›s› Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü Fazl› Bayram Hadi'nin deste¤iyle
yüzmede Adana yeni at›l›mlar yaﬂ›yor.
Özellikle her zaman yard›mlar›n› gördü¤ümüz ‹l Spor Müdürü Fazl› Bayram Hadi'nin deste¤iyle aç›k havuzun suyunu
›s›tarak 12 ay antrenman yap›lmas›n› sa¤lamas› çok isabetli olacak. Organizasyon
konusunda iyi bir ekibe sahip olan
Adana'ya ulusal ve uluslararas› müsabaka
verece¤iz” dedi.

“Milli Tak›ma davet edilmek
her sporcunun rüyas›d›r”
ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü Fazl›
Bayram Hadi, Adana'dan milli tak›ma davet edilen 16 sporcuyla gurur duyduklar›n› belirtti. Bu sporcular› yetiﬂtiren
antrenörlere ve destekleyen
ailelerine teﬂekkür eden Hadi,
'Milli tak›ma davet edilmek
her sporcunun rüyas›d›r. Dilerim sporcular bunun fark›na
var›r ve f›rsat› iyi de¤erlendirirler. Altyap›ya verdi¤imiz
önemin meyvelerini almaya
baﬂlad›k. 12 kadrolu ve sözleﬂ-

meli antrenör okullar› tarayarak baﬂar›l› yüzlerce sporcuyu
yar›ﬂmalara haz›rl›yorlar. Atletizm Federasyonu Baﬂkan›
Fatih Çintimar ile milli tak›m
antrenörleri, hava koﬂullar›n›n, tesislerin çal›ﬂma koﬂullar›n›n iyi olmas› nedeniyle
Adana'y› Türkiye Olimpiyat
Haz›rl›k Merkezi (TOHM)
Projesi kapsam›na ald›lar. Hedefimiz, buradan Avrupa,
Dünya ve Olimpiyat Oyunlar›na yetenekli sporcular kazand›rmakt›r.”

DAVUTPAfiASPOR fiampiyonlu¤unu kutlad›
SÜPER Amatör Küme ekiplerinden
Davutpaﬂaspor camias› birlik ve dayan›ﬂma gecesinde Florya Büyükﬂehir Belediyesi Tesisleri'nde bir araya geldi. Büyük
bir ilgi gösterilen gecede Davutpaﬂaspor
tarihi gecelerinden birine imza att›.

Türk futboluna damga vuran isimlerden Bilge Tarhan, Engin Verel, Ziya Do¤an, Muhammet Alt›ntaﬂ, Adnan Esen gibi isimlerin yan›s›ra futbol bas›n›n önemli kalemlerinden Hakk› Yalç›n da davetliler aras›nda yer alarak Davutpaﬂa'n›n ge-

cesine renk katan di¤er isimler oldu.
Davutpaﬂaspor Kulüp Baﬂkan› ‹skender Keleﬂ ve yönetim kurulu üyeleri
gecenin kusursuz geçmesi için gecenin
organizasyonun baﬂ›ndan sonuna kadar
misafirlerle adeta birebir ilgilendi.

