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TÜRK‹YE Kayak Federasyonu y›l
sonu de¤erlendirme toplant›s› Be-
lek'de yap›ld›. 4 gün süren toplant›ya
Türkiye Kayak Federasyonu'nun il
temsilcileri, kayak sporunun
duayenleri ve milli sporcular
kat›ld›.  Spice Otel'de ki top-
lant›n›n son gecesi verilen ga-
la yeme¤inde Kayak Federas-
yonu'nun 80. Y›l logosunu ta-
n›tan baflkan Mehmet Erol
Yarar, federasyonun 100, y›l
hedefini aç›klad›. Baflar›l›
isimlere plaketle ödüllendi-
ren Yarar, “Türkiye Kayak Federasyo-
nu'nun tüm ferdi 100. Y›l hedefimiz
için çal›flacak. Baflar› için kenetlenip
çok çal›flacak” mesaj›n› vererek gece-
de özetle flunlar› söyledi;

B‹R ALTINIMIZ YOK
“80. y›l› düflünerek Amerikan Ka-

yak Federasyonu'na sordum; “Ne za-
man kuruldunuz?” diye “1974 y›l›n-
da” kurulmufllar. Biz eski olmakla gu-
rur duyduk ama üzücü olan flu ki, on-
lar 30-40 senenik tarihlerinde fede-
rasyonlar›n›n duvar›na sadece alt›n

alan sporcular›n›n resimlerini asacak
kadar çok madalya kazanm›fllar. Ama
bizim 1 tane dahi Olimpiyatta kazan›-
lan alt›n madalyam›z yok.”

5 YILDIZ ‹LE TAÇLANDIK
“Bunun üzerine kendi ken-

dime söz verdim. Öyle bir çal›-
flal›m ki 100. Y›l›m›z› kutlar-
ken duvarlar›m›z olimpiyat
madalyalar›n› kazanan sporcu-
lar›m›z›n resmi ile dolsun. 100.
Y›lda ayn› manzara ile karfl›lafl-
mak istemiyoruz. Bu nedenle

80. Y›l yazarken 8'in yan›na ay-y›ld›z›
koyduk logomuzda. Logomuzu 5 y›l-
d›z ile taçland›rmak istedik.”

HEDEF 100. YILDA Z‹RVE
“Befl tane branfl›m›z var; Alp Disip-

lini, kayakl› koflu, Biathlon, Kayakla
atlama ve snowboard.. ‹flte bu 5 y›ld›-
z›m›z› da inflallah yüzüncü y›lda o
da¤›n, kaya¤›n zirvesine oturtmak
düflüncesiyle 80. Y›l› 5 y›ld›zla taç-
land›rd›k. Kayak Federasyonu'nun
100 y›l hedefini sizlerle paylaflmak-
tan büyük mutluluk duyuyorum.”

EN GÜÇLÜSÜ OLACA⁄IZ
“Kayak federasyonunun burada

bulunan ailesine flunu belirtmek iste-
rim; Biz Türkiye sporunda flunu ba-
flarmam›z laz›m; sadece Türkiye Ka-
yak Federasyonu olarak sportif hedef-
lerimizle kaya¤›n birinci olmas› için
de¤il. Bütün spor federasyonlar için-
de Türkiye'nin en iyi çal›flan, en güç-
lü federasyonu olmak için hedefe
koflmal›y›z.” 

EN BÜYÜK FEDERASYONUZ
“Türkiye'deki hiçbir federasyon

olimpiyat madalya say›s› aç›s›ndan
Kayak federasyonunun temsil etti¤i
kadar  olimpiyat madalyas›n› temsil
etmemektedir. En fazla atletizmin
temsil etti¤i düflünülmektedir. Onlar
halbuki 47 alt›n madalyay› temsil
ediyorlar. Kayak Federasyonu K›fl
Olimpiyatlar›'da 63 alt›n madalyay›
temsil ediyor. Bu aç›dan bak›ld›¤› za-
man hepimiz Türkiye'nin en büyük
federasyonunun içinde oldu¤unun
bilinciyle çal›flmal›. Herkes bu bilinç-
le çal›fl›rsa tabii ki biz di¤er federas-
yonlara benzemeyece¤iz.”

‹fiTE ÜÇ TEMEL HEDEF‹M‹Z
Üç temel hedefimiz var. 1- Bilim ile

kaya¤› birlefltirece¤iz. ‹çinde bilim ol-
mayan hiç bir sporun bir yere gitmesi
mümkün de¤ildir. Bilim adamlar› ile,
bütün üniversitelerimizle kaya¤› zirve-
ye tafl›maya çal›flaca¤›z. 2- ‹çinde eko-
nomik de¤eri olmayan hiçbir spor bu-
gün süreklili¤ini sa¤layamaz. Mutlaka
içine ekonomik de¤eri çekmeli, ekono-
mik de¤eri sa¤lamal›d›r. Bunu sa¤lama-
yan hiçbir federasyonun ayakta kalma-
s› da mümkün de¤ildir. Sporda sürekli-
li¤i sa¤lamak için sponsorlar› kaya¤›n
içine çekmeliyiz. Amatör spor denen
olgu art›k bugün dünyada kalkm›flt›r.
Asl›nda amatör denen her sporun arka-
s›nda asl›nda bir profesyonellik bar›n-
d›rmaktad›r. Kayak Federasyonunun
12 y›ll›k hedeflerinin içinde bütün ge-
lirlerini sponsorlar›yla oluflturan bir fe-
derasyon hedefimiz var. Bu da bizim
ekonomik hedefimizdir. 3- Sporcudan
beklenen adalet ve ahlak duygusuna sa-
hip bir federasyon olmal›y›z. Hilenin
yap›lmad›¤›, bak›n bir çok sporda hile-
den bahsediliyor. Ne tür hileden bahse-
diliyor? Dopingden bahsediliyor. Maç-
lar›n ayarlanmas›ndan bahsediliyor.
Biz kayak federasyonunun kar gibi te-
miz olmas› için mücadele edece¤iz. 12
y›ld›r bunun mücadelesini yapt›k her-
kes emin olsun ki bundan sonra da bu-
nun mücadelesini yapaca¤›z”

‹NfiALLAH HEP‹M‹Z
100. YILI GÖRÜRÜZ

Baflkan M. Erol Yarar gecede sözleri-
ni flöyle tamamlad›, “Türkiye'nin bir
numara federasyonu sadece say›sal an-
lamda de¤il baflar›lar›yla ortaya koyan
hedefini bugün itibar› ile koymufl bulu-
nuyoruz. Bu gece bütünleflme, kardefl-
lik, baflar› için kenetlenmifllik gecesi-
dir. Hepimizin 100. Y›l› görmesini Al-
lah nasip eylesin.”  

ÜNLÜ Alman Master Trainer Nina He-
inemann, 6 May›s 2016'da Acarlar fiirket-
ler Toplulu¤u bünyesindeki Coliseum
Sports Club'ta Blackroll'u tan›tt›.

“Dopinge ve uyuflturucuya hay›r!” slo-
gan›yla çal›flmalar›n› sürdüren Dünya
Uyuflturucu ile Mücadele Eden Sporcular
Federasyonu'yla yürütülen organizasyon,
6 May›s Cuma günü saat 09:30'da Türkiye
Spor Yazarlar› Derne¤i'nde düzenlenen
kahvalt› ve 10:30'daki bas›n toplant›s›nda
Heinemann'›n Blackroll'u tan›tmas›n›n ar-
d›ndan Coliseum Acarkent'te yap›lan
workshop'ta Blackroll'un faydalar›n› bire-
bir göstermesiyle devam etti.

BLACKROLL...
DDoo¤¤rruu  hhaarreekkeettlleerr  yyoolluuyyllaa  vvüüccuutt  ssaa¤¤ll››¤¤››nn››nn  kkoorruunnmmaass››--
nnaa  yyaarrdd››mmcc››  oollaann  vvee  AAllmmaannyyaa''ddaa  üürreettiilleenn  flfl››kk,,  kkuullllaann››flfl--
ll››  ssppoorr  ee¤¤iittiimm  eekkiippmmaannllaarr››  oollaann  BBllaacckkrroollll''uunn  ddüüzzeennllii
kkuullllaann››mm››yyllaa  bbiirrlliikkttee  hhaarreekkeettlleerrddee  eessnneekklliikk  vvee  ppeerrffoorr--
mmaannss  aarrtt››flfl››  ssaa¤¤llaanndd››¤¤››  ggöözzlleemmlleennmmiiflflttiirr..  BBllaacckkrroollll''uunn
vvüüccuutt  ffoonnkkssiiyyoonnllaarr››nn››  ddüüzzeennlleeddii¤¤ii  vvee  yyaannll››flfl  dduurruuflfl  bboo--
zzuukklluukkllaarr››nn››  ddaa  ggiiddeerrddii¤¤ii  bbiilliinnmmeekktteeddiirr..  BBllaacckkrroollll  kkuull--
llaann››llaarraakk  yyaapp››llaann  aannttrreennmmaannllaarr  iillee    ggrruupp    eeggzzeerrssiizzlleerrii
aarrtt››kk  ddaahhaa  kkeeyyiiffllii  vvee  ddaahhaa  ssaa¤¤ll››kkll››  hhaallee  ggeelliiyyoorr..  HHeerr
yyaaflflttaann  kkaatt››ll››mmcc››nn››nn  pprrooffeessyyoonneell  ee¤¤iittmmeenn  eeflflllii¤¤iinnddee  rraa--
hhaattççaa  uuyygguullaayyaabbiilleeccee¤¤ii  sseerrii  hhaarreekkeettlleerrddeenn  oolluuflflaann  bbuu
eeggzzeerrssiizzlleerr,,  TTüürrkkiiyyee''nniinn  öönnccüü  ssppoorr  kkuullüüpplleerriinnddeenn  CCoo--
lliisseeuumm''ddaa  ssppoorr  sseevveerrlleerrllee  ppaayyllaaflfl››llaaccaakk..

S por Meydan› için ilk köfle yaz›m›, do¤um günümde yazabil-
menin heyecan›n› yafl›yorum. K›fl sporlar›n›n ülkemizde h›z-

la geliflimini, uluslararas› arenada milli sporcular›m›z›n pod-
yumlarda ki yükselifllerini ve 2026 K›fl Olimpiyatlar›'n›n ülkemiz-
de düzenlenmesinin haberlerini, yine bu köflede sizlerle paylafla-
bilmek en büyük hayalim...

Bugün, 1896 y›l›nda ilk kez Atina'da düzenlenmifl olan; mo-
dern olimpiyatlar›n 120. y›l dönümü kutlanmaktad›r. ‹lk K›fl
Olimpiyat Oyunlar› ise, 1924 y›l›nda Fransa'n›n Chamonix ken-
tinde, 16 ülkeden 258 sporcunun kat›l›m› ile düzenlenmifl ve her
4 y›lda bir düzenlenmeye devam etmifltir.‹lk okul y›llar›mda, k›fl
olimpiyatlar›n› televizyonlardan bir rüya gibi seyrederdim. 

90 yafl›na yeni giren babam Adnan Erden'in; Türkiye Aletli
Jimnastik fiampiyonu olmas›, Galatasaray Lisesi'nde ki genç-
lik y›llar›nda yürüyerek ve kat›rlarla Uluda¤'a ç›karak kayak
sporuna tutku ile ba¤lanmas›; a¤abeyimin ve benim do¤du¤u-
muz y›llardan itibaren sporun hayat›m›z›n vazgeçilmez parça-
s› olarak büyümemizin bafll›ca sebebidir. Yüzme ve kayak
sporlar›na bafllad›¤›m y›llar soruldu¤u zaman cevap vereme-
memin sebebi ise; yürümeye Uluda¤'da karlar üzerinde bugün-
kü Beceren pistinde bafllamamd›r.

‹lk okul y›llar›mda, kar ya¤d›¤› günlerde,babam›n  tahta k›-
zak ile saatlerce beni çekerek gezdirmesi ise hayat›m›n en keyif-
li anlar› ve unutamad›¤›m y›llard›r. Uluda¤'da ise babam, Cev-
det hoca, rahmetli Saffet Bozkurt ve can dostum Leyla Bozkurt
Nikravan ile a¤açlar›n aras›nda bol karda kayak kayman›n zev-
ki ve  ay›lar ç›kabilir korkusunu hala hissedebiliyorum.

K›fl aylar›nda, da¤larda ve kar ile yap›lan sporlar›n tümü ço-
cuklar›n an›lar›nda yer alan unutulmaz hat›ralara sebep olur.
‹lerleyen y›llarda tutkuya dönüflür. Profesyonel yaflamda kazan›-
lan baflar›lar, madalyalar ise kiflinin flahs› ve de ülkesi için
önem büyük önem tafl›r. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklar›n› 2,
3 yafllar› itibariyle kar ile tan›flt›rmalar› ve sevdirmeleri çok
önemlidir. Kayak sporunda olimpiyat madalyas› alan sporcular
3 ila 5 yafllar›nda kayak sporuna bafllam›fllard›r. 

Orta okul y›llar›mda ise; ülkemizde artistik buz patenini bafl-
latan ve ilk buz pateni kulübünü kurmufl olan 

Sn Fehmi Tekelio¤lu'nun Uluda¤'a getirmifl oldu¤u birkaç
buz pateni ile zor flartlarda paten kaymaya bafllad›k. Fehmi ho-
ca, Büyük Otel'in havuzunu geceleri hortumla sulayarak sabah-
lar› buz tutmas›n› sa¤l›yordu. Her sabah erkenden 8 ila 10 ara-
s›nda kayak öncesi ve sonras›nda bizlere buz pateni kaymas›n›
ö¤retiyordu. Buz pateni bizler için çok e¤lenceli bir tutku haline
gelmiflti ancak flartlar oldukça zordu. Kaymakta oldu¤umuz ha-
vuz çok küçüktü. Ankara'da Kurtulufl Park› içinde Fehmi hocan›n
yo¤un çabalar› ile aç›lm›fl olan ilk buz pateni sahas›n›n ilk ö¤-
rencileriydik. TED Ankara Koleji'ne yak›n olmas› sebebi ile okul-
dan ç›kar ç›kmaz koflarak gidip saatlerce paten kay›yorduk. Bu-
gün dünya flampiyonalar›na haz›rlanmakta olan buz pateni
sporcular›n› izledikçe gurur duyuyor ve ne kadar flansl› oldukla-
r›n›n fark›nda olup olmad›klar›n› düflünüyorum.

Kayak sporu için ülkemiz,166 tane 2000 mt üzerinde, 137 ta-
ne 3000 mt üzerinde ve 4 tane 4000 mt üzerinde ki da¤lar› ile
büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye Kayak Federasyonu Bafl-
kan› Sn Erol Yarar'›n vizyonu ve yo¤un çabalar› ile kayak sporu-
nun k›sa bir sürede büyük bir s›çray›fl ile ilerleyece¤ine, dünya
kupalar› ile flampiyonalar›nda Türk sporcular›m›z›  görerek gu-
rurlanaca¤›m›za olan inanc›m›z sonsuzdur.

Sn Erol Yarar'›n, 19 Nisan 2014 tarihinde Baflkan seçilmesin-
den günümüze kadar geçen iki y›ll›k süre içinde, ülkemizde pek
çok ilkler yaflanm›fl, FIS Kayseri Snowboard Avrupa Kupas›, BigA-
irSnowboard Dünya Kupas› ve Kayseri Snowboard PGS Dünya Ku-
pas› düzenlenmifltir. 1936 y›l›nda kurulmufl olan Türkiye Kayak
Federasyonu bu y›l 80. Y›l›n› kutlamaktad›r. Tüm kayak camiam›-
z›n 80. Y›l›n› kutlar, baflar›larla dolu nice y›llar dilerim.

nurerden@spormeydani.org

K›fl Sporlar›

KÖfiEME HOfiGELD‹N‹Z...

NUR
ERDEN

Nina Heinemann
Coliseum Acarkent’te!

MMUUZZAAFFFFEERR BBAATTUUMMLLUU

Baflkan M. Erol Yarar, Belek'de yap›lan toplant›da 80. Y›l logosunu 
tan›t›p, Kayak Federasyonu'nun 100. Y›l hedefini aç›klad›; 
“Türkiye'nin en büyük, en güçlü federasyonu olmak için çal›flaca¤›z.”

M‹LL‹ cciimmnnaassttiikkççiilleerr  ÜÜmmiitt  fifiaa--

mmiilloo¤¤lluu  vvee  ‹‹bbrraahhiimm  ÇÇoollaakk,,

ddüünnyyaa  kkuuppaass››  mmüüssaabbaakkaallaarr››nn--

ddaa  11  aalltt››nn  vvee  11  ggüümmüüflfl  mmaaddaallyyaa

kkaazzaanndd››..  HH››rrvvaattiissttaann''››nn  OOssii--

jjeekk  kkeennttiinnddee  ddüüzzeennlleenneenn

mmüüssaabbaakkaallaarrddaa    ÜÜmmiitt  fifiaammii--

lloo¤¤lluu  bbaarrffiikkss  aalleettiinnddee  1155..222255

ppuuaannllaa  aalltt››nn,,    ‹‹bbrraahhiimm  ÇÇoollaakk  iissee

hhaallkkaa  aalleettiinnddee  1155..667755  ppuuaannllaa

ggüümmüüflfl  mmaaddaallyyaann››nn  ssaahhiibbii  oolldduu..  

CCiimmnnaassttiikkttee
11  aalltt››nn,,  11  ggüümmüüflfl  mmaaddaallyyaa

RUSYA’NIN Kazan kentinde düzenlenen Büyükler Judo
Avrupa fiampiyonas›'n› bir alt›n, iki bronz madalya ile

kapatan Türkiye, 1999'dan sonra ilk kez bir Avrupa fiampiyo-
nas›'nda üç madalya birden kazand›. +78 kiloda alt›n madal-
ya kazanan Kayra Sayit, en son 2004'te Avrupa flampiyonu
ç›karan Türkiye'nin alt›n madalya hasretine son verirken,
Türkiye'nin kad›nlarda ilk Büyükler Avrupa flampiyonlu¤una
imza koydu. Ayn› s›klette bronz madalya elde eden Belk›s
Zehra Kaya ise 2012, 2013 ve 2015'ten sonra bir kez daha Av-
rupa üçüncüsü oldu. Belk›s Kaya, 23 Nisan'da kazand›¤› ma-
dalyay› flehit çocuklar›na arma¤an etti¤ini belirtti.

Judo’nun alt›n k›zlar›


