Edirne K›rkp›nar eski Ya¤l› Güreﬂ A¤as› ve Türkiye Triatlon Federasyonu Onursal
Baﬂkan› Halil K›l›ço¤lu, Gökbel Yaylas› Güreﬂ A¤as› Kas›mo¤lu Kerim Y›lmaz'›
önümüzdeki y›l Edirne K›rkp›nar Ya¤l› Güreﬂ A¤as› olarak görmek istedi¤ini söyledi.
TÜRK sporunun duayeni
federasyon koleksiyoncusu
Edirne K›rkp›nar Ya¤l› Güreﬂ
eski A¤as› ve Türkiye Triatlon
Federasyonu Onursal Baﬂkan›
Halil K›l›ço¤lu, geçti¤imiz günlerde Alanya Belediyesi Baﬂkan› Murat Yücel, Alanya Belediyespor Kulübü Müdürü Levent
U¤ur ve Gökbel Yaylas› güreﬂ
a¤as› Kas›mo¤lu Kerim Y›l-

maz'›n davetlisi olarak Gökbel
yaylas› ya¤l› güreﬂlerine kat›ld›.
Eski Edirne K›rkp›nar Güreﬂ
A¤as› K›l›ço¤lu, yapt›¤› konuﬂmada, “Son dönemlerde izledi¤im çok güzel güreﬂler oldu.
Tribünler çok güzel olmuﬂ, kad›n erkek tuvaletleri, yemek çad›rlar›, saha içi organizasyon
muhteﬂem eme¤i geçen baﬂta
Alanya Belediye Baﬂkan› Murat

Alanya Belediyesi Baflflk
kan Yard›mc›s›,Gökbel Yaylas› Gürefl A¤as› Kerim
Y›lmaz, Halil K›l›ço¤lu ve Alanya Belediyespor Müdürü Levent U¤ur

Yücel ve ekibini kutluyorum.
Gökbel yaylas› güreﬂleri di¤er
illerimizde yap›lan güreﬂlere
örnek olsun, çünkü bu kadar
bir titiz çal›ﬂmay› ben y›llard›r,
er meydanlar›nda görmedim.
Türk sporuna yap›lan yat›r›mlar hiçbir zaman boﬂa ç›kmaz,
günü geldi¤inde yap›lan hizmetler yerini bulur” dedi.
K›l›ço¤lu, Gökbel Yaylas›
güreﬂ a¤as› Kas›mo¤lu Kerim
Y›lmaz'› önümüzdeki y›l Edirne K›rkp›nar Ya¤l› Güreﬂ A¤as›
görmek isterim” dedi.
Alanya Belediyesi'nin bu
y›l 11.'sini düzenledi¤i Gökbel
Yaylas› Ya¤l› Pehlivan Güreﬂleri a¤al›k yar›s›na Kerim Y›lmaz,
Mehmet Barc›n, Ömer Göker,
Ahmet Öztürk, Mustafa Boz ve
Semih Y›lmaz a¤al›k yar›s›na
giren isimler oldu. K›ran k›rana
yar›ﬂ›n ard›ndan 2016 y›l› Gök-

Dokuz federasyonun baﬂkanl›¤›n›
yapm›ﬂ, Türk sporuna büyük
katk›lar sa¤lam›ﬂ ve Türkiye Triatlon
Federasyonunun Onursal Baﬂkan›
Halil K›l›ço¤lu ve spora adanm›ﬂ bir
ömür. Eﬂi K›ymet K›l›ço¤lu, bu yaﬂam
biçimini kabüllenmiﬂ ve hiçbir
zaman eﬂini terslememiﬂ, aksine
hep yan›nda olmuﬂ.
Türk ya¤l› güreflflllerinin üç a¤as›.. Soldan sa¤a; Denizli a¤as›, K›rkp›nar eski
gürefl a¤as› Halil K›l›ço¤lu ve Gökbel Yaylas› gürefl a¤as› Kerim Y›lmaz

bel güreﬂleri a¤as› 407 bin TL
ile Kerim Y›lmaz oldu. Kerim
Y›lmaz böylece 3 y›l üst üste
Gökbel a¤as› olarak alt›n kemer
sahibi a¤a oldu. Kerim Y›lmaz
bu ünvanla 2016 y›l› tarihi
K›rkp›nar Güreﬂleri'nde a¤al›k
yar›s›na girece¤i ö¤renildi. Alt›n kemeri MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, Alanya Belediye Baﬂkan› Murat Yü-

cel ve Halil K›l›ço¤lu, birlikte
Kerim Y›lmaz'a verdiler.
A¤al›k seçimi sonras› konuﬂan Kas›mo¤lu Kerim Y›lmaz,”
2 y›ld›r a¤al›¤a seçiliyordum.
Bu y›lda yine a¤al›¤a seçildim.
Bundan sonra Alanya'ya ayak
basan güreﬂçileri en iyi ﬂekilde
a¤›rlayaca¤›m. K›smet olursa
K›rkp›nar Güreﬂ a¤al›¤›na soyunaca¤›m” dedi.

TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

Halil K›l›ço¤lu, Kas›mo¤lu Kerim Y›lmaz, Alanya Belediye
Baflflk
kan› Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakam› Dr. Hasan
Tanr›seven ve MHP Antalya Milletvekili objektiflere poz verdiler
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Spora adanm›fl bir ömür
HALK dilinde, 'Her baflar›l› erke¤in arkas›nda bir kad›n
vard›r' söylemi, evet bence çok do¤ru bir sözdür. Türk
sporuna y›llar›n› vermifl dokuz federasyonda baflkanl›k
yapm›fl Halil K›l›ço¤lu'nun muhterem efli K›ymet K›l›ço¤lu,
eflini hiçbir zaman yaln›z b›rakmam›fl ona her konuda destek vermifl. Spora adanan bu yaflam biçimini K›ymet han›m
kabüllenmifl ve hiçbir zaman eflini terslememifl, aksine
hep yan›nda olmufl. Düflünün bir kere efliniz ay›n otuz günü yurt içi, yurt d›fl› seyahatlerde Türk sporunu daha nas›l
ileri tafl›r›m diye çal›fl›rken, K›ymet han›m da hep eflinin
yan›nda yer alm›fl. Ne olursa olsun hiçbir zaman tepki vermemifl. ‹flte tam bir Türk kad›n›.. ‹yi günde, kötü günde hep
ailesini toparlam›fl efline yard›mc› olmufl.
Spor yöneticili¤i zor bir ifltir. Bir de federasyon baflkanl›¤› s›fat› üstünüze etiketlendimi vay halinize. Geceniz
gündüzünüz pek olmaz. ‹flte Halil K›l›ço¤lu'nun hayat› da sporla iç içe
Halil K›l›ço¤lu:
geçmifl, bir spor adam›d›r.
“Beni her zaman
K›l›ço¤lu ailesinin tüm
destekleyen ailem
e sonsuz
teflfleekkür ederim. Ö
fertlerini Türk sporuna verzellikle eflfliim
K›ymet K›l›ço¤lu'n
dikleri katk›lardan dolay›
a. K›ymet
han›m iyi bir anne
kutluyorum. Özellikle K›ymet
, iyi bir efl
olarak hep eflfliinin
K›l›ço¤lu, han›mefendinin bu
ve
ailesinin yan›nda
öz verili tavr› tüm kad›nolmuflflttur.”
lar›m›za örnek olsun.

CEM KARABAY

KKTC'de dünya rekoru k›rd›

‘KA‹NATTA Suyun Alt›nda
En Uzun Süre Yaﬂayan ‹nsan’ unvan›n› alan ve yeni rekor denemesi için KKTC'de denize giren
Türkiye'nin "Akvaryum adam" lakapl› Guinness rekortmeni Cem
Karabay, 72 saat suyun alt›nda
kalarak zoru baﬂard›.
Girne Yavuz Ç›karma Plaj›'ndan denize giren ve 3 gün bo-

yunca denizin 6 metre alt›nda yaﬂayan Karabay, Guinness World
Record hakemlerinin onaylamas›yla 3. kez dünya rekokorunu
k›rm›ﬂ olacak.
Zorlu rekor denemesini baﬂar›yla tamamlayan Karabay yapt›¤› aç›klamada "Türkün gücünü
dünyaya gösterdim, Ne mutlu
Türküm diyene" dedi.

Ö¤renciler uzakdo¤u
sporu e¤itim
mi al››yor

BEYO⁄LU Belediyesi Yaz Spor Okullar› kapsam›nda çocuklar, Uzakdo
¤u Sporu e¤itimi al›yor. Erkek v
e k›z
gruplar› olmak üzere 300'e yak›n
Uzakdo¤u Sporunu ö¤renen çocuklar,
beden
ve ruh uyumu da yakalayabiliyor.
Erkek ve k›z gruplar› olmak üzer
e
300'e yak›n Uzakdo¤u sporlar›n›
ö¤renen çocuklar var. Beyo¤lu Bele
diyesi Yaz Spor Okulu'nun Uzakdo
¤u
S a vunm a S p o r u E¤ i t m e ni Ahm
et
Topçu, bu sporu kavga ya da döv
üfl
olarak görüldü¤ünü ancak bu s
porun dövüfl olmad›¤›n›, vücudu ter
biye
etme noktas›nda e¤itim verile
n bir
spor oldu¤unu ö¤rettiklerini sö
yledi.

Topçu, 300'e yak›n ö¤rencinin d
e savunma sporuna geldi¤ini dile get
irdi.

