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KÖﬁEME HOﬁGELD‹N‹Z...
por Meydan› için ilk köﬂe yaz›m›, do¤um günümde yazabilmenin heyecan›n› yaﬂ›yorum. K›ﬂ sporlar›n›n ülkemizde h›zla geliﬂimini, uluslararas› arenada milli sporcular›m›z›n podyumlarda ki yükseliﬂlerini ve 2026 K›ﬂ Olimpiyatlar›'n›n ülkemizde düzenlenmesinin haberlerini, yine bu köﬂede sizlerle paylaﬂabilmek en büyük hayalim...
Bugün, 1896 y›l›nda ilk kez Atina'da düzenlenmiﬂ olan; modern olimpiyatlar›n 120. y›l dönümü kutlanmaktad›r. ‹lk K›ﬂ
Olimpiyat Oyunlar› ise, 1924 y›l›nda Fransa'n›n Chamonix kentinde, 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 gençlik y›llar›nda yürüyerek ve kat›rlarla Uluda¤'a ç›karak kayak
sporuna tutku ile ba¤lanmas›; a¤abeyimin ve benim do¤du¤umuz y›llardan itibaren sporun hayat›m›z›n vazgeçilmez parças› olarak büyümemizin baﬂl›ca sebebidir. Yüzme ve kayak
sporlar›na baﬂlad›¤›m y›llar soruldu¤u zaman cevap veremememin sebebi ise; yürümeye Uluda¤'da karlar üzerinde bugünkü 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 keyifli anlar› ve unutamad›¤›m y›llard›r. Uluda¤'da ise babam, Cevdet hoca, rahmetli Saffet Bozkurt ve can dostum Leyla Bozkurt
Nikravan ile a¤açlar›n aras›nda bol karda kayak kayman›n zevki ve ay›lar ç›kabilir korkusunu hala hissedebiliyorum.
K›ﬂ aylar›nda, da¤larda ve kar ile yap›lan sporlar›n tümü çocuklar›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 baﬂlatan 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 hoca, Büyük Otel'in havuzunu geceleri hortumla sulayarak sabahlar› buz tutmas›n› sa¤l›yordu. Her sabah erkenden 8 ila 10 aras›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 havuz 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 okuldan ç›kar ç›kmaz koﬂarak gidip saatlerce paten kay›yorduk. Bugün dünya ﬂampiyonalar›na haz›rlanmakta olan buz pateni
sporcular›n› izledikçe gurur duyuyor ve ne kadar ﬂansl› olduklar›n›n fark›nda olup olmad›klar›n› düﬂünüyorum.
Kayak sporu için ülkemiz,166 tane 2000 mt üzerinde, 137 tane 3000 mt üzerinde ve 4 tane 4000 mt üzerinde ki da¤lar› ile
büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye Kayak Federasyonu Baﬂkan› Sn Erol Yarar'›n vizyonu ve yo¤un çabalar› ile kayak sporunun k›sa bir sürede büyük bir s›çray›ﬂ ile ilerleyece¤ine, dünya
kupalar› ile ﬂampiyonalar›nda Türk sporcular›m›z› görerek gururlanaca¤›m›za olan inanc›m›z sonsuzdur.
Sn Erol Yarar'›n, 19 Nisan 2014 tarihinde Baﬂkan seçilmesinden günümüze kadar geçen iki y›ll›k süre içinde, ülkemizde pek
çok ilkler yaﬂanm›ﬂ, FIS Kayseri Snowboard Avrupa Kupas›, BigAirSnowboard Dünya Kupas› ve Kayseri Snowboard PGS Dünya Kupas› 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.

S

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.”
TÜRK‹YE Kayak Federasyonu y›l alan sporcular›n›n resimlerini asacak
sonu de¤erlendirme toplant›s› Be- kadar çok madalya kazanm›ﬂlar. Ama
lek'de yap›ld›. 4 gün süren toplant›ya bizim 1 tane dahi Olimpiyatta kazan›Türkiye Kayak Federasyonu'nun il lan alt›n madalyam›z yok.”
temsilcileri, kayak sporunun
duayenleri ve milli sporcular
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kat›ld›. Spice Otel'de ki top“Bunun üzerine kendi kenlant›n›n son gecesi verilen gadime söz verdim. Öyle bir çal›la yeme¤inde Kayak Federasﬂal›m ki 100. Y›l›m›z› kutlaryonu'nun 80. Y›l logosunu taken duvarlar›m›z olimpiyat
n›tan baﬂkan Mehmet Erol
madalyalar›n› kazanan sporcuYarar, federasyonun 100, y›l
lar›m›z›n resmi ile dolsun. 100.
hedefini aç›klad›. Baﬂar›l› MUZAFFER BATUMLU Y›lda ayn› manzara ile karﬂ›laﬂisimlere plaketle ödüllendimak istemiyoruz. Bu nedenle
ren Yarar, “Türkiye Kayak Federasyo- 80. Y›l yazarken 8'in yan›na ay-y›ld›z›
nu'nun tüm ferdi 100. Y›l hedefimiz koyduk logomuzda. Logomuzu 5 y›liçin çal›ﬂacak. Baﬂar› için kenetlenip d›z ile taçland›rmak istedik.”
çok çal›ﬂacak” mesaj›n› vererek gecede özetle ﬂunlar› söyledi;
HEDEF 100. YILDA Z‹RVE
“Beﬂ tane branﬂ›m›z var; Alp DisipB‹R ALTINIMIZ YOK
lini, kayakl› koﬂu, Biathlon, Kayakla
“80. y›l› düﬂünerek Amerikan Ka- atlama ve snowboard.. ‹ﬂte bu 5 y›ld›yak Federasyonu'na sordum; “Ne za- z›m›z› da inﬂallah yüzüncü y›lda o
man kuruldunuz?” diye “1974 y›l›n- da¤›n, kaya¤›n zirvesine oturtmak
da” kurulmuﬂlar. Biz eski olmakla gu- düﬂüncesiyle 80. Y›l› 5 y›ld›zla taçrur duyduk ama üzücü olan ﬂu ki, on- land›rd›k. Kayak Federasyonu'nun
lar 30-40 senenik tarihlerinde fede- 100 y›l hedefini sizlerle paylaﬂmakrasyonlar›n›n duvar›na sadece alt›n tan büyük mutluluk duyuyorum.”

EN GÜÇLÜSÜ OLACA⁄IZ
“Kayak federasyonunun burada
bulunan ailesine ﬂunu belirtmek isterim; Biz Türkiye sporunda ﬂunu baﬂarmam›z laz›m; sadece Türkiye Kayak Federasyonu olarak sportif hedeflerimizle kaya¤›n birinci olmas› için
de¤il. Bütün spor federasyonlar içinde Türkiye'nin en iyi çal›ﬂan, en güçlü 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›¤› zaman hepimiz Türkiye'nin en büyük
federasyonunun içinde oldu¤unun
bilinciyle çal›ﬂmal›. Herkes bu bilinçle çal›ﬂ›rsa tabii ki biz di¤er federasyonlara benzemeyece¤iz.”

‹ﬁTE ÜÇ TEMEL HEDEF‹M‹Z
Üç temel hedefimiz var. 1- Bilim ile
kaya¤› birleﬂtirece¤iz. ‹çinde bilim olmayan hiç bir sporun bir yere gitmesi
mümkün de¤ildir. Bilim adamlar› ile,
bütün üniversitelerimizle kaya¤› zirveye taﬂ›maya çal›ﬂaca¤›z. 2- ‹çinde ekonomik de¤eri olmayan hiçbir spor bugün süreklili¤ini sa¤layamaz. Mutlaka
içine ekonomik de¤eri çekmeli, ekonomik de¤eri sa¤lamal›d›r. Bunu sa¤lamayan hiçbir federasyonun ayakta kalmas› da mümkün de¤ildir. Sporda süreklili¤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 arkas›nda asl›nda bir profesyonellik bar›nd›rmaktad›r. Kayak Federasyonunun
12 y›ll›k hedeflerinin içinde bütün gelirlerini sponsorlar›yla oluﬂturan bir federasyon hedefimiz var. Bu da bizim
ekonomik hedefimizdir. 3- Sporcudan
beklenen adalet ve ahlak duygusuna sahip bir federasyon olmal›y›z. Hilenin
yap›lmad›¤›, bak›n bir çok sporda hileden bahsediliyor. Ne tür hileden bahsediliyor? Dopingden bahsediliyor. Maçlar›n ayarlanmas›ndan bahsediliyor.
Biz kayak federasyonunun kar gibi temiz olmas› için mücadele edece¤iz. 12
y›ld›r bunun mücadelesini yapt›k herkes emin olsun ki bundan sonra da bunun mücadelesini yapaca¤›z”
‹NﬁALLAH HEP‹M‹Z
100. YILI GÖRÜRÜZ
Baﬂkan M. Erol Yarar gecede sözlerini ﬂöyle tamamlad›, “Türkiye'nin bir
numara federasyonu sadece say›sal anlamda de¤il baﬂar›lar›yla ortaya koyan
hedefini bugün itibar› ile koymuﬂ bulunuyoruz. Bu gece bütünleﬂme, kardeﬂlik, baﬂar› için kenetlenmiﬂlik gecesidir. Hepimizin 100. Y›l› görmesini Allah nasip eylesin.”

Nina Heinemann
Coliseum Acarkent’te!
Judo’nun alt›n k›zlar›
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 ﬁampiyonas›'nda üç madalya birden kazand›. +78 kiloda alt›n madalya 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 Avrupa üçüncüsü oldu. Belk›s Kaya, 23 Nisan'da kazand›¤› madalyay› ﬂehit çocuklar›na arma¤an etti¤ini belirtti.

Cimnastikte
1 alt›n, 1 gümüﬂ madalya
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ÜNLÜ Alman Master Trainer Nina Heinemann, 6 May›s 2016'da Acarlar ﬁirketler Toplulu¤u bünyesindeki Coliseum
Sports Club'ta Blackroll'u tan›tt›.
“Dopinge ve uyuﬂturucuya hay›r!” slogan›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 ard›ndan Coliseum Acarkent'te yap›lan
workshop'ta Blackroll'un faydalar›n› birebir göstermesiyle devam etti.

BLACKROLL...
Do¤ru hareketler yoluyla vücut sa¤l›¤›n›n korunmas›na yard›mc› olan ve Almanya'da üretilen ﬂ›k, kullan›ﬂl› spor e¤itim ekipmanlar› olan Blackroll'un düzenli
kullan›m›yla birlikte hareketlerde esneklik ve performans art›ﬂ› sa¤land›¤› gözlemlenmiﬂtir. Blackroll'un
vücut fonksiyonlar›n› düzenledi¤i ve yanl›ﬂ duruﬂ bozukluklar›n› da giderdi¤i bilinmektedir. Blackroll kullan›larak yap›lan antrenmanlar ile grup egzersizleri
art›k daha keyifli ve daha sa¤l›kl› hale geliyor. Her
yaﬂtan kat›l›mc›n›n profesyonel e¤itmen eﬂli¤inde rahatça uygulayabilece¤i seri hareketlerden oluﬂan bu
egzersizler, Türkiye'nin öncü spor kulüplerinden Coliseum'da spor severlerle paylaﬂ›lacak.

