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Prof.Dr. Uğur Erdener

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı
President, Turkish Olympic Committee

Sevgili Olimpiyat Dünyası okurları,

Dear readers of the Olympic World,

Brezilya’da 5-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen Rio de Janeiro 31.
Yaz Olimpiyat Oyunları ve Norveç’in Lillehammer kentinde 12-21 Şubat
tarihlerinde düzenlenen Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları dolayısıyla 2016,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi için çok hareketli bir yıl oldu.

2016 has been a very active year for the Turkish Olympic Committee
(TOC) as it was an Olympic Year with the 31nd Olympic Summer Games
held in Rio de Janeiro, Brazil on 5 – 21 August and the Winter Youth
Olympic Games in Lillehammer, Norway, from 12 to 21 February.

Rio Oyunları, sıkıntılı günler yaşayan dünyamızda tüm ülkeleri
birleştiren yegane global etkinliğin Olimpiyatlar olduğunu bir kez daha
gösterdi. Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na, tarihte ilk kez oluşturulan
Mülteci Olimpiyat Takımı ve yeni kurulan devletler Kosova ve
Güney Sudan dahil, 206 Ulusal Olimpiyat Komitesi’nden 11 bin 303
sporcu katıldı.

Rio once again proved that the Olympic Games are truly the only global
event in a troubled world where the whole world comes together. With
the inclusion of Kosovo and South Sudan plus the first-ever Refugee
Olympic Team, 11.303 athletes from 206 NOCs participated at Rio 2016.

Olimpiyat Programında yer alan tüm spor dallarında mücadele eden
kadın sporcular, toplam sporcu sayısının yüzde 45’inden fazlasını
oluşturarak yeni bir rekora imza attı. 27 Dünya ve 91 Olimpiyat
rekorunun kırıldığı Rio 2016, müthiş bir sportif başarıya tanıklık etti.
Rio 2016, rekor seviyede TV ve dijital yayın saati ile ana akım ve sosyal
medyada tarihin en çok izlenen Olimpiyat Oyunları oldu. 350 bin yayın
saati ile Londra 2012’ye kıyasla yüzde 75 oranında bir artış yakalandı.
500’den fazla TV kanalının yayımladığı Oyunlar, dünya nüfusunun yarısı
tarafından izlendi. Resmi video içerikleri 250’den fazla dijital sosyal
medya platformunda 7 milyar kez görüntülendi.
2016 Olimpiyat Oyunları, Rio de Janeiro için arkasında güçlü bir miras
bıraktı. Şehrin bazı geri kalmış bölgelerinin tekrar canlandırılmasının
yanı sıra yeni ve yüksek kaliteli toplu taşıma altyapısı da Rio sakinlerinin
hizmetine sunuldu.
İkonik sporcular, ikonik tesisler, organizasyon, şehir ve ülkeye
sağlanan kalıcı faydalar, ulaşım, konaklama, açılış ve kapanış törenleri
ile gönüllülerin verdiği samimi hizmetler, tüm katılımcı ülkeler
tarafından Rio 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları’nın büyük bir başarı olarak
değerlendirilmesini sağladı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
Thomas Bach’ın ifadesiyle, “Harikulade bir şehirde, harikulade Oyunlar.”
Türkiye, Rio Olimpiyat Oyunları’na bugüne kadarki en yüksek sayı olan
21 spor dalında katıldı. 48 kadın ve 55 erkek sporcudan oluşan 103
kişilik Türk takımı; 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 8
madalya kazandı. Türkiye Rio Oyunlarını toplam madalya sıralamasında
34’üncü, altın madalya sıralamasında ise 41’inci olarak tamamladı. Bu
sonuçlar tatmin edici mi? Devletin yaptığı spor yatırımlarının seviyesini
ve genç nüfusumuzun potansiyelini düşündüğümüzde elbette değil.

Competing in every sport on the Olympic Programme, women’s
participation reached an all-time high with more than 45 percent
of the participating athletes. Rio 2016 witnessed stunning sporting
achievements by athletes breaking 27 world records and 91
Olympic records.
Rio 2016 has become the most watched Olympic Games in history.
There was more media coverage than ever before, with record numbers
for TV and digital broadcast hours. Produced 350,000 broadcast
hours showed 75 percent increase over London 2012. Half the world’s
population watched coverage of the Games in more than 500 TV
channels. Moreover, there were 7 billion video views of official content
on more than 250 digital social media platforms.
2016 Olympic Games have left behind a strong legacy for the city of Rio
de Janeiro. In addition to revitalization of parts of the city, the new and
high quality public transport infrastructure provided threefold access
for its citizens.
Rio 2016 Summer Olympic Games were assessed by all participating
countries as a great success in terms of the iconic athletes and iconic
venues, organization, permanent benefits of the games to the city
and the nation, transportation, accommodation, opening and closing
ceremonies and earnest service of the volunteers. ‘Marvelous Games in
the Marvelous City’, as summarized by IOC President Thomas Bach.
Turkey participated at the Rio Olympic Games in a record number
of 21 sports. Comprising of 48 women and 55 men, the 103-strong
Turkish Team won 8 medals in total, with 1 gold, 3 silver and 4 bronze
medals. Turkey finished the Rio Games at the 34th place in overall medal
ranking and at the 41st place in gold medal ranking. Are these results
satisfactory? Taking into consideration the level of investments by the

Umuyor ve inanıyorum ki Türkiye 2020 Tokyo Olimpiyatları’na daha
büyük bir takımla katılacak ve daha da büyük başarılar elde edecek.
TMOK Türk sporunun sürdürülebilir başarılar elde etmesi için, başta
Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Türkiye’deki tüm paydaşları
ile iş birliği içerisinde, çalışmaya devam edecektir.
TMOK aynı zamanda dopingle mücadelesini de büyük bir kararlılıkla
sürdürecektir. Bu noktada, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay
Kılıç’ın dopingle mücadelede uyguladığı “Sıfır tolerans” politikasının
getirdiği olağanüstü sonuçlara değinmeden geçemeyeceğim. Dönem
içerisinde yapılan müsabaka içi ve dışı kontrol sayılarının büyük oranda
artmış olmasına rağmen kural ihlalleri, 2013’teki yüzde 11,1 oranından
2016’da yüzde 0,9’a düşmüş bulunmaktadır. Sayın Bakan Kılıç’ı hem bu
başarısı, hem de hak ettiği üzere, Avrupa Konseyi’ni temsilen Dünya
Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi
dolayısıyla tebrik ederim.
Yılın bir diğer önemli gelişmesi de, Erzurum’un 2017 Avrupa Gençlik
Olimpik Kış Festivali’ne (EYOF) ev sahipliği yapacak olmasıydı. Bosna
Hersek Olimpiyat Komitesi’nin kendisinin düzenleyeceği 2017 EYOF
hazırlıklarını vaktinde tamamlayamayacağının anlaşılması üzerine
Türkiye, büyük bir iş birliği örneği göstererek, 2017 EYOF’u planlanandan
iki yıl önce düzenlemeye karar verdi. Ülkemizin Erzurum’da unutulmaz
ve heyecan verici bir Kış EYOF düzenleyeceğine inancım tamdır.
Olimpiyat Dünyası’nın bu sayısında TMOK’un 2016’da gerçekleştirdiği
birçok başka faaliyetleri hakkında da bilgiler bulacaksınız. Burada
Ana Sponsorumuz Koç Holding, “Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı”
sponsorumuz Samsung, “Olimpik Anneler Projesi” sponsorumuz
Procter & Gamble, “Aktif Çocuklar Projesi” sponsorumuz Nike, “Ücretsiz
Spor Okulları Projesi” sponsorumuz Coca Cola, ulaşım destekçimiz BP
ve lojistik destekçimiz Hyundai’ye teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu
yoğun ve başarılı faaliyetler, onlar olmaksızın mümkün olmazdı.
Bu vesile ile sizlere mutlu ve barışçıl bir yeni yıl dilerim.
Saygılarımla,

State in sports and the potential of our young population, the answer
is ‘No!’. I hope and believe that Turkey will participate at the 2020 Tokyo
Olympic Games with a bigger team, attaining greater achievements.
TOC will continue to work for the sustainable success of Turkish sport,
maximising synergies with, foremost the Ministry of Youth and Sports
and all the other stakeholders in Turkey.
TOC will also pursue its fight against doping with great determination.
I cannot pass without mentioning the outstanding outcomes of our
Minister of Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç’s “zero tolerance” policy
towards doping in Turkey. Despite a great increase in the number of inand-out-of competition controls, the percentage of anti-doping rule
violations has fallen from 11,1 % in 2013 to 0,9 % in 2016. I congratulate
Minister Kılıç for his well-deserved election to the World Anti-Doping
Agency (WADA) Board as a member representing Council of Europe.
Another salient development of the year was Erzurum’s hosting the
2017 European Youth Olympic Winter Festival (EYOF). After concerns
were expressed by the Bosnia and Herzegovina National Olympic
Committee over whether they could deliver the 2017 EYOF on time, in a
show of cooperation Turkey decided to step in and host the 2017 EYOF,
two years earlier than originally planned. I am confident that Turkey will
deliver a memorable and exciting Winter EYOF in Erzurum.
In this edition of The Olympic World, you find information on many other
activities of the TOC in 2016. I thank our Main Sponsor Koç Holding,
Bosphorus Cross-Continental Swimming Race Sponsor Samsung,
‘Olympic Mothers Project’ Sponsor Procter & Gamble, ‘Active Kids
Project’ Sponsor Nike, ‘Free Sports Schools Project’ Sponsor CocaCola, as well as our transportation supporter BP and logistic supporter
Hyundai, without whom such excellent work would not be possible.
I would like to take this opportunity to wish you all a happy and
peaceful new year
Best Regards,

Karnaval Ülkesinde Olimpiyat
Olympics at the Land of Carnivals

Brezilya’nın Rio de Janeiro kenti 5-21 Ağustos tarihleri arasında 31. Yaz Olimpiyat
Oyunları’na ev sahipliği yaptı. 206 ülkeden 11 bin 303 sporcuyu buluşturan Oyunlara 21
dalda 48 kadın, 55 erkek, toplam 103 sporcuyla katılan Türkiye, bir altın, üç gümüş, dört
bronz madalya kazandı. 19 gün süren sportif mücadelenin ardından kapanışta, IOC Başkanı
Thomas Bach Olimpiyat bayrağını 2020 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan
Tokyo’nun Valisi Yuriko Koike’ye devretti.
The Summer Games of the XXXI Olympiad was held in Rio de Janeiro, Brazil, on August
5-21 August 2016. Turkey participated at the Games with 48 women and 55 men, a total
of 103 athletes in 21 sports and won 1 Gold, 3 Silver and 4 Bronze medals. IOC President
Thomas Bach passed the Olympic Flag to Tokyo Governor Yuriko Koike after the 19 days of
competitions.
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Yaz Olimpiyat
Oyunları’nın 31’incisi 5-21 Ağustos tarihleri arasında Brezilya’nın
Rio de Janeiro kentinde gerçekleşti. Güney Amerika’da düzenlenen ilk Olimpiyat Oyunları olma
özelliğine sahip Rio 2016’ya 206
ülke, ‘Bağımsız Olimpik Sporcular’ ve ‘Mülteciler Olimpiyat
Takımı’ndan 11 bin 303 sporcu katıldı. Müsabakalar kentin 4 bölgesi
ve futbol için başka kentlerdeki 5
stat da dahil olmak üzere toplam
37 spor tesisinde gerçekleştirildi.
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na
katılan ve yüzde 45’i kadınlardan oluşan sporcular, 28 spor
dalının 42 disiplininde toplam 306
madalya için mücadele verdiler.
Sporculara 6.000’e yakın antrenör,
yönetici, teknik personel, sağlık
görevlisi eşlik etti. Yaklaşık 40.000
gönüllünün yer aldığı Oyunlarda
25.000’den fazla akredite edilmiş
basın mensubu ve Oyunların güvenliği için 85,000 civarında asker,
polis ve özel güvenlikçi görev
yaptı. Oyunlar sırasında 5.000’den
fazla doping kontrolü yapıldı.
Madalya sıralamasında ABD 46
altın, 37 gümüş, 38 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken, Büyük
6 Olimpiyat Dünyası

31st Summer Olympic and Paralympic Games, world’s largest international multi-sport event held
every four years, was organized
in Brazil’s renowned city Rio de
Janeiro during 5-21 August 2016.
11.303 athletes from 206 countries and Olympic Refugee Team &
The Independent Olympic Athletes
participated at the first Games
held in South America. Athletes
competed in 42 disciplines of 28
sports for 306 sets of medals in
37 venues. Over 6.000 officials
including administrators, technical
people, referees and specialists
in a variety of fields supported the
athletes during the Games. More
than 25.000 accredited media
members covered the Games
where some 40.000 volunteers
and 85.000 security personnel
were involved. Over 5.000 doping
tests were conducted.
The United States was the winner
in the medal count with 46 gold,
37 silver and 38 bronze medals
above Great Britain with 27 gold,
23 silver and 17 bronze and China
with 26 gold, 18 silver and 26
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Britanya 27 altın, 23 gümüş, 17
bronz madalya ile ikinci, Çin 26 altın, 18 gümüş, 26 bronz madalya
ile üçüncülüğü aldı. Ev sahibi Brezilya ise 7 altın, 6 gümüş, 6 bronz
madalyayla Oyunları 13. sırada
tamamladı. Rio 2016 Olimpiyat
Oyunları’nda 19 Dünya, 65 Olimpiyat rekoru kırıldı. ABD’li yüzücü
Michael Phelps, Rio’da elde ettiği
5 altın 1 gümüş ile altın madalya
sayısını 23’e ve toplam madalyalarını 28’e yükselterek erişilmesi
çok güç olan bir rekora ulaştı. 100,
200 ve 4x100 bayrakta üst üste 3
Olimpiyatta altın madalya kazanan
Jamaika’lı atlet Usain Bolt ve çok
uzun bir süreden sonra madalya
sıralamasında 2’nci sırayı elde
eden Birleşik Krallığın başarısı Rio
Olimpiyat Oyunlarına damgasını
vurdu.
Türkiye, Oyunlar programında
yer alan 28 spor dalından 21’inde
katılım hakkı elde etti. Tenis, Kano
ve Modern Pentatlon ilk kez katıldığımız spor dalları olurken, Rio
8 Olimpiyat Dünyası

bronze medals respectively. Brazil,
the hosts, finished in the 13th
place with 7 gold, 6 silver and 6
bronze medals. 65 Olympic and 19
World records were broken. Michael Phelps, winning 5 gold and
1 silver medal in Rio, finished a
career that spanned five Olympics
with 28 medals, 23 of them gold.
Usain Bolt from Jamaica claimed
an unprecedented ‘triple triple’
and his ninth gold as he won the
100, 200 and 4x100 relay in Rio.
Turkey competed at the Rio
Games in a record number of 21
sports. Of the 21 sports Turkey
had qualified in tennis, canoeing
and modern pentathlon made
their Olympic debut. Turkish
Olympic Team of 103 athletes, 48
women and 55 men, comprised
of: Archery (4 men), Athletics (20
men, 11 women), Badminton (1
woman), Basketball (12 women),
Equestrian (1 man), Cycling (2

2016 tarihimizde en fazla sayıda
spor dalında katılım hakkı elde
ettiğimiz Olimpiyat Oyunları oldu.
Türkiye Rio Olimpiyat Oyunlarına
Atıcılık (4 erkek), Atletizm (20
erkek, 11 kadın), Badminton
(1 kadın), Basketbol (12 kadın),
Binicilik (1 erkek), Bisiklet (2
erkek), Boks (6 erkek), Cimnastik (1 erkek, 1 kadın), Eskrim (1
kadın), Güreş (9 erkek, 5 kadın),
Halter (1 erkek, 3 kadın), Judo (1
erkek, 3 kadın), Kano (1 kadın),
Kürek (2 erkek), Masa Tenisi (1
erkek, 1 kadın), Modern Pentatlon
(1 kadın), Okçuluk (1 erkek, 1
kadın), Taekwondo (1 erkek, 1
kadın), Tenis (1 kadın), Yelken (4
erkek, 2 kadın), Yüzme (1 erkek, 3
kadın) dallarında 48’i kadın, 55’i
erkek olmak üzere toplam 103
sporcu ile katıldı. Türk kafilesinde
ayrıca 65 antrenör, sağlık görevlisi
ve idareci yer aldı.
19 gün süren mücadeleler sonunda sporcularımız 1 altın, 3 gümüş
ve 4 bronz olmak üzere toplam

sekiz madalya kazandı. Türkiye
bu sonuçla Rio 2016’yı genel
sıralamada 34’üncü, altın madalya
sıralamasında 41’inci sırada
tamamladı. Toplam madalya
sayısı açısından 2016 Rio, 1948
Londra (12), 2004 Atina (11) ve
1960 Roma’dan (9) sonra en çok
madalya kazandığımız oyunlar
olarak tarihe geçti.
Türkiye’nin kazandığı 8 madalyanın beşi güreşten geldi. Tek altın
madalyamızı serbest güreş 125
kiloda Taha Akgül kazandırdı. Grekoromen güreş 130 kiloda Rıza
Kayaalp, serbest güreş 86 kiloda
Selim Yaşar ve halter 69 kiloda
Türkmenistan asıllı sporcumuz
Daniyar İsmayilov gümüş, serbest
güreş 74 kiloda Soner Demirtaş,
grekoromen güreş 96 kiloda Cenk
İldem, taekwondo kadınlar 67
kiloda Nur Tatar ve atletizm 400
metre engellide Küba asıllı sporcumuz Yasmani Copello Escobar
bronz madalya elde etti.

men), Boxing (6 men), Gymnastics (1 man, 1 woman), Fencing
(1 woman), Wrestling (9 men, 5
women), Weightlifting (1 man, 3
women), Judo (1 man, 3 women),
Canoe (1 woman), Rowing (2
men), Table Tennis (1 man, 1
woman), Modern Pentathlon (1
woman), Archery (1 man, 1 woman), Taekwondo (1 man, 1 woman),
Tennis (1 woman), Sailing (4 men,
2 women) and Swimming (1 man,
3 women). Turkish Team also
included 65 officials, coaches and
technical people.
With 1 gold, 3 silver and 4 bronze,
Turkey won 8 medals in Rio and
came in the 41st place in the gold
medal ranking and 34th place
in total medal rankings. With 8
medals won, Rio 2016 Olympic
Games were the fourth most successful Olympic Games for Turkey
in terms of its total numbers of
medals after 1948 London (12),

2004 Athens (11) and 1960 Rome
(9).
Five of the eight medals were
won in wrestling. The only gold
medal was won by Taha Akgül
(125kg) freestyle wrestling. 3
silver medals came from Rıza
Kayaalp (130 kg) Greco-Roman
wrestling, Selim Yaşar (84kg)
freestyle wrestling and Daniyar
İsmayilov (69kg) weightlifting.
Soner Demirtaş (74kg) freestyle
wrestling, Cenk İldem (96kg)
Greco-Roman wrestling, Nur Tatar
(67kg) taekwondo and Yasmani
Copello Escobar in 400m hurdles
athletics were the bronze medal
winners.

Colourful Opening
Ceremony
The opening ceremony of the
2016 Summer Olympics took
place on the evening of Friday
5 August 2016 in the Maracanã
Olympic World 9

Renkli Açılış
2016 Rio Olimpiyat Oyunları,
5 Ağustos akşamı Maracana Stadyumu’nda ev sahibi
Brezilya’nın kültür ve tarihi ile
doğa temalı gösterilere sahne
olan Açılış Töreni ile başladı. Resmi açılışını Brezilya’nın Geçici Devlet Başkanı Michel Temer’in yaptığı Maracana Stadı’ndaki törende
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Ban Ki-moon, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İtalya
Başbakanı Matteo Renzi, Hollanda
Kralı Willem-Alexander, Arjantin
10 Olimpiyat Dünyası

Devlet Başkanı Mauricio Macri,
İsviçre Konfederasyon Başkanı
Johann Schneider-Ammann’ın
da aralarında bulunduğu birçok
devlet adamı hazır bulundu.
Törene Türkiye’yi temsilen Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç,
Müsteşar Faruk Özçelik, Müsteşar
Yardımcısı Kamuran Özden, IOC
Asbaşkanı ve TMOK Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener, TMOK Başkan
Yardımcısı ve EOC Yönetim Kurulu
üyesi Hasan Arat ve Türkiye’nin
Brezilya Büyükelçisi Hüseyin

Stadium, Rio de Janeiro, featuring
presentations of the history and
culture of Brazil, as well as the
topics of environmental conservation and climate change. The
Games were officially opened by
Acting President of Brazil Michel
Temer. UN Secretary-General Ban
Ki-moon, President of France
François Hollande, Italian Prime
Minister Matteo Renzi, King of the
Netherlands Willem-Alexander,
President of Argentina Mauricio
Macri, Prime Minister of Italy Matteo Renzi, President of the Swiss

Confederation Johann SchneiderAmmann as well as other heads
of state and government were
also in attendance.
Turkey’s Minister of Youth and
Sport HE Akif Çağatay Kılıç, Undersecretary Faruk Özçelik, Deputy Undersecretary Kamuran Özden,
Turkish Olympic Committee (TOC)
President and IOC Vice-President
Prof. Dr. Uğur Erdener, TOC Vice
President and EOC Executive
Committee member Hasan Arat
and Turkish Ambassador to Brazil
Hüseyin Diriöz were present at the

Diriöz katıldılar. Sayın Gençlik ve
Spor Bakanımız hem Olimpiyat
Köyü’nde sporcularımızı ziyaret
ederek, hem de yarışmalarda
sporcularımızı izleyerek destek ve
motivasyon verdi. Kafileye daha
sonra Gençlik ve Spor Bakan
Yardımcısı Abdürrahim Boynukalın
ve Genel Müdür Yardımcısı Nesrin
Erdoğan da katıldı. Türkiye Olimpiyat kafilesinin başkanlığını yapan
Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan ile TMOK Genel Sekreteri
Neşe Gündoğan ise, sahadaki
yürüyüş ve seremonide yer aldılar.

Brezilya Kültürü ve
Tarihi Sergilendi
Kreatif direktörlüğünü City of God
(Tanrı Kent) filminin yönetmeni
Fernando Meirelles’in yanı sıra
Andrucha Waddington ve Daniela
Thomas’ın üstlendiği, koreografisini ise Debroah Colker’ın yaptığı
açılış töreninde Brezilyalı modeller
Gisele Bündchen ve Lea T de yer
aldı. Chico Buarque, Elza Soares,
Gilberto Gil, Caetano Veloso,
Anitta, Wilson das Neves, Gang do
Electro, Karol Conka, MC Soffia,

stadium. Sports General Director -whose most famous work is the
2002 film “City of God”-, Daniela
and Chef de Mission of Turkish
Thomas and Andrucha WaddingOlympic Team Mehmet Baykan
ton where Deborah Colker was
and TOC Secretary General Neşe
the choreographer. Brazilian top
Gündoğan paraded with the Turkmodels Gisele Bündchen and
ish Olympic Team in the stadium.
Lea T as well as Chico Buarque,
Deputy Minister of Youth and
Elza Soares, Gilberto Gil, Caetano
Sports Abdürrahim Boynukalın
Veloso, Anitta, Wilson das Neves,
and Deputy Sports General Director Nesrin Erdoğan later joined the Gang do Electro, Karol Conka,
MC Soffia, Marcelo D2, Zeca
Turkish Team.
Pagodinho, Cristian do Passinho,
History and Culture of Lelezinha and Ludmilla were the
Brazil Presented
star attractions of the ceremony
watched live by 78.000 spectators
The creative directors for the cerin the Maracanã Stadium.
emony were Fernando Meirelles
Olympic World 11
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Marcelo D2, Zeca Pagodinho,
Cristian do Passinho, Lelezinha ve
Ludmilla sahneye çıktı.
Farklı müzik ve dans türleri
eşliğinde sahnelenen gösterilerde,
Brezilya’daki yaşam tarzının yıllar
içindeki gelişimi, yağmur ormanlarındaki yerlilerden başlayarak,
keşfinin ardından Asya, Avrupa,
Orta Doğu ve Afrika’dan göç alan
Brezilya’nın modernleşmesi konu
alındı. Küresel ısınma sorunlarına
da dikkat çekilen törende, modern
dünya şartlarının doğaya verdiği
zararlar, çeşitli gösteriler ve video
gösterimleriyle sunuldu.
Töreni dünya genelinde yaklaşık
3 milyar kişi izledi. Yaklaşık 78
bin kişinin tribünlerini doldurduğu
ünlü Maracana Stadı’ndaki Açılış
Töreninde sergilenen gösterilerde
35 binden fazla kişi görev yaptı. 12
samba okulunun dahil olduğu törende, yaklaşık 5 bin 500 kostüm
kullanıldı.

Açılışta Bayrağımızı
Rıza Kayaalp Taşıdı
Gösterilerin ardından katılımcı
ülkelerin geçit töreni düzenlendi.
206 ülke, Mülteciler ve Bağımsız
Olimpik Sporcular takımlarından
sporcular, Olimpiyatların kurucu
ülkesi Yunanistan’ın ardından alfabetik sıraya göre geçit törenine
katıldı. Stada 193’üncü sırada
giren Türk kafilesinin önünde
Türk bayrağını, Dünya şampiyonu ve 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp
taşıdı. Bu bölümde, geçit törenine
çıkan sporcular alanda bulunan
aynaların üzerine yerleştirilen
tüplere attıkları tohumlarla, Rio
de Janeiro’da 207 farklı çeşitte 11
bin ağacın yer alacağı Sporcular
Ormanı’nın oluşumuna katkı
sağladı.
14 Olimpiyat Dünyası

On the performance side of the
ceremony Brazil’s history, culture
and natural beauty was showcased. Brazil’s indigenous peoples
were celebrated and the cultures
of European and African nations
were highlighted for their role in
creating the cultural melting pot
the modernized country is today.
Portions of the ceremony were
dedicated to the topics of environmental conservation and climate
change. Environment issues like
dangers of global warming were
put to the forefront with videos
and graphic projections. Broadcasted to an estimated audience
of three billion, the show was
the work of 35,000 professionals
and roughly 12,000 volunteers. It
featured 12 samba schools and
required 5,500 costumes.

Rıza Kayaalp Bears
the Turkish Flag at the
Opening Ceremony
During the Parade of Nations
within the Rio de Janeiro 2016
Summer Olympics opening
ceremony, athletes and officials
from each participating country
marched in the Maracanã Stadium preceded by their flag bearer.
In keeping with Olympic traditions, Greece entered the stadium
first, while the host nation Brazil
went last, following the Olympic
Refugee Team & The Independent
Olympic Athletes. Other countries
entered in an alphabetical order,
all receiving a standing ovation.
World Champion and London
2012 Olympic Games bronze
medallist wrestler Rıza Kayaalp
proudly beared the Turkish Flag.
A seed and a cartridge with soil,
“Seeds of Hope” were handed out
to all the parading athletes who
symbolically planted the 207
different tree seeds in mirrored
towers which would later be used

Rio 2016’da ilk defa oluşturulan
Mülteciler Olimpiyat Takımı da
son sırada geçit törenine çıkan
ev sahibi Brezilya’nın önünde
Olimpiyat bayrağıyla geçiş yaptı.
Tribünlerden büyük destek alan
takımın bayrağını, Sudan asıllı kadın atlet Rose Nathike Lokonyen
taşıdı. Olimpiyatlarda ilk kez boy
gösteren Kosova ve Güney Sudanlı sporcular da geçit törenindeki
yerlerini aldı.
Geçit töreninin ardından, Rio
Olimpiyat Oyunları Düzenleme
Komitesi Başkanı Carlos Nuzman
ile IOC Başkanı Thomas Bach birer
konuşma yaptı. Bach, Brezilyalıların oyunlara layıkıyla ev sahipliği
yapan Rio de Janeiro şehriyle
gurur duyması gerektiğini söyledi.
Nuzman ise Brezilya’nın tüm
ülkelerden insanları kucaklayarak
bir araya getirdiğini vurguladı.
Eski orta, uzun mesafe koşucusu
ve Kenya Milli Olimpiyat Komitesi
Başkanı Kipchoge Keino’ya, IOC
Başkanı tarafından ‘Olimpiyat
Onur Ödülü’ verildi. Keino, bu
ödülü alan ilk sporcu unvanına
erişti. Daha sonra Brezilya’nın Geçici Devlet Başkanı Michel Temer,
Olimpiyat Oyunları’nın resmen
başladığını duyurdu.

Meşaleyi De Lima
Yaktı
Olimpiyat bayrağını ülkenin yıldız
kadın futbolcusu Marta Vieira,
Brezilya’da Yargıtay Mahkemesine
seçilen ilk kadın Ellen Gracie, plaj
voleybolcuları Sandra Pires Tavares ve Emanuel Rego, basketbolcu Oscar Schmidt, atlet Joaquim
Cruz, kardiyoloji uzmanı Rosa
Celia Pimentel ile yelkenci Torben
Grael taşıdı. Bayrak daha sonra
Maracana Stadı’nda göndere çekildi. Olimpiyat Andı, ‘More Project’
isimli çocuklara yardım vakfının
seçtiği 40 çocuktan oluşan koro
tarafından okundu.

to create an Athletes’ Forest in
the city. The first-ever Refugee
Olympic Team’s flag-bearer was
Rose Nathike Lokonyen who had
fled war in South Sudan. Kosovo
and South Sudan marched into
the opening ceremony for their
first Olympic participations.
Following the Parade of Nations,
President of the Brazilian Olympic
Committee and head of the Rio
2016 Organizing Committee
Carlos Nuzman and IOC President
Thomas Bach addressed the
people. Bach said all Brazilians
can be very proud of Rio for organizing Olympic Games so well and
Nuzman stating that Brazil gathered and embraced people from
all over the world and said “a new
world is born today.” The Olympic
Laurel was then awarded to the
Kipchoge Keino, the legendary
Kenyan distance runner and the
first athlete to receive the award.
Finally, the Acting President of
Brazil Michel Temer declared the
Games open.

Vanderlei de Lima Lit
the Olympic Cauldron
The Olympic flag was carried into
the stadium by Marta Vieira (star
woman footballer), Ellen Gracie
(first woman appointed to the
Supreme Court in Brazil), Sandra
Pires Tavares (Beach volleyball),
Oscar Schmidt (Basketball), Joaquim Cruz (Athletics), Rosa Celia
Pimentel (Cardiologist), Torben
Grael (Sailing) and Emanuel
Rego (Beach volleyball) and was
hoisted at Maracana Stadium. The
Olympic hymn was sung by a
choir of 40 children from Projeto
More, an NGO which provides
support for children.
Having clocked over 26,000 km
and passed through 325 Brazilian
cities in 95 days, and having
been carried by around 12,500
torchbearers, the flame arrived in
Olympic World 15

Teniste eski dünya 1 numaralarından Gustavo Kuerten, stada
getirdiği meşaleyi eski kadın
basketbolcu Hortencia Marcari’ye
verdi. Meşaleyi, Marcari’den
teslim alan eski atlet Vanderlei
Cordeiro De Lima yaktı. Meşaleyi
yakması beklenen Brezilya’nın
efsane futbolcusu Pele ise sağlık
sorunları nedeniyle törende yer
alamadı. De Lima’nın yaktığı
meşale, stat çatısı altına konan
ve enerji kaynağı güneşi temsil
eden spiral şeklindeki düzeneğe
yerleştirildi. Meşalenin yakılmasının ardından dört saat süren tören
havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Olimpiyat Köyü’nde
Bayrak Töreni
Türkiye Olimpiyat Kafilesi, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
tarafından 1 Ağustos akşamı Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’nde
verilen akşam yemeğinin ardından
2 Ağustos’ta THY’ye ait özel
uçakla Rio’ya gitti. Bakanlığımız
tarafından sağlanan imkanlarla
Kosova Kafilesi de Rio’ya gidiş ve
dönüşlerini Türk Kafilesi ile aynı
uçaklarda yaptı.
Türkiye’nin Olimpiyat Köyü’ndeki
bayrak çekme töreni oyunların
açılışından iki gün önce 3 Ağustos
günü yapıldı. Törene TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Kamuran Özden, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan ve
Türkiye Olimpiyat Kafilesi katıldı.
Törende Türk bayrağı göndere
çekilerek İstiklal Marşı okundu
ve bayrağımız Rio 2016 Oyunları
süresince Olimpiyat Köyü’nde
dalgalanmaya başladı.
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the Maracana carried by former
#1 ranking tennis player Gustavo
Kuerten. Kuerten passed the torch
to basketball great Hortencia
Marcari who then passes it to
Brazilian marathoner Vanderlei
de Lima to light the Olympic
Cauldron. Iconic soccer player
Pelé who had been favoured to
light the cauldron could not attend
the ceremony for health reasons.
The flame was housed in a giant
sculpture, with spirals to represent the sun. Opening Ceremony
ended with a spectacular show of
fireworks.

Flag Ceremony at the
Olympic Village
Minister of Youth and Sport HE
Akif Çağatay Kılıç gave a dinner
to the Turkish Olympic Team on
the evening of 1 August and the
Team left for Rio on a private THY
plane next morning also hosting
the Team Kosovo on the flight and
back.
Turkish delegation held its
flag-raising ceremony on August
3rd at the Rio Olympic Village.
The ceremony was attended by
Turkish Olympic Committee TOC
President and IOC Vice President
Prof. Dr. Uğur Erdener, deputy
undersecretary of the Ministry
of Youth and Sport Kamuran
Özden, General Director of Sports
Mehmet Baykan and the Turkish
Team. National Anthem was sung
as the Turkish Flag was hoisted
for the duration of the Games.
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Olimpiyat Bayrağı
Tokyo’da
2016 Rio Olimpiyat Oyunları
21 Ağustos’ta yine Maracana
Stadyumu’nda düzenlenen
Kapanış Töreni’nin ardından sona
erdi. Üç saat süren ve Brezilya
kültüründen kesitler sunan
törenin sanat direktörlüğünü Rosa
Magalhaes yaptı. Lapa Su Kemeri,
Kesmeşeker ve Corcovado Dağları
gibi Rio de Janeiro kentinin simge
yerleri ile Olimpiyat halkasının
koreografik şekilde sergilenmesiyle başlayan törende, oyunlara
katılan 206 ülkenin bayrakları
sporcuları tarafından stada
getirildi. Türkiye’nin bayrağını
güreşte altın madalya kazanan
milli sporcumuz Taha Akgül taşıdı.
Oyunların son madalya töreni, erkekler maratonda dereceye giren
sporcular için gerçekleştirildi.
Yerel dans ve müziklere yer
verilen törende Martinho Da Vila,
Roberta Sa, Kygo, DJ Dolores, DJ
Mika Mutti, Julia Michaels, Luis
18 Olimpiyat Dünyası

Olympic Flag in Tokyo
Rio Olympics ended with a spectacular carnival-inspired closing
ceremony. The colourful ceremony, directed by Rosa Magalhaes
and lasted almost three hours,
celebrated Brazil’s arts culture in
the Maracana stadium. Dancers
formed in the shape of the arches
of Lapa, a popular area of Rio akin
to Roman ruins, then morphed
to make the shape of iconic
Sugarloaf before quickly changing
again, this time to the official 2016
symbol. The Parade of Flags took
place where the Turkish Flag was
carried by Olympic gold medal
winner wrestler Taha Akgül. The
Games’ final medal awards for
the men’s marathon were presented. Artists including Martinho
Da Vila, Roberta Sa, Kygo, DJ
Dolores, DJ Mika Mutti, Julia
Michaels, Luis Gonzaga, Lenine

Gonzaga, Lenine ve Mariene De
Castro gibi sanatçılar performanslarını sergiledi.
Rio de Janeiro Belediye Başkanı
Eduardo Paes, Olimpiyat bayrağını IOC Başkanı Thomas Bach’a
teslim etti. Bach ise bayrağı
2020 Olimpiyat Oyunları’na ev
sahipliği yapacak Japonya’nın
başkenti Tokyo’nun Valisi Yuriko
Koike’ye devretti. Bayrak Devir
Töreninden sonra Japonya’nın
milli marşı çalındı ve Japonya
kendi gösterisini sundu. Gecenin
en ilginç anlarından biri, Japonya
Başbakanı Shinzo Abe’nin, yeşil
bir boru içinden bilgisayar oyunu
kahramanı Super Mario kostümüyle çıkması oldu.
Rio 2016 Organizasyon Komitesi
Başkanı Carlos Arthur Nuzman,
kapanış töreninde yaptığı konuşmada, oyunlara başarılı bir şekilde
ev sahipliği yaptıklarını belirterek
Brezilya halkına gösterdikleri
ilgiden dolayı teşekkür etti. IOC

Başkanı Thomas Bach da Rio de
Janeiro’yu kutlayarak, ‘’Olimpiyat
oyunları ev sahipliğini başarıyla yerine getiren Brezilya’ya
teşekkür ediyorum. Brezilya, bu
başarıyla gurur duyabilir. Hepimize ilham kaynağı oldunuz. Teşekkürler Rio, tebrikler Brezilya’’
ifadelerini kullandı. Konuşmaların
ardından 17 gündür statta yanan
Olimpiyat meşalesi söndürüldü ve
oyunlar resmen sona erdi. Tören,
samba ve havai fişek gösterileriyle tamamlandı.
Sayın Bakanımız Akif Çağatay
Kılıç’ın da katıldığı Kapanış
Töreni’ni takiben 22 Ağustos’ta
özel uçakla Türkiye’ye dönen Kafilemiz Atatürk Havalimanı Devlet
Konukevi’nde Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından düzenlenen
özel törenle karşılandı.
Rio de Janeiro kenti daha sonra
7-18 Eylül tarihleri arasında da
2016 Paralimpik Oyunları’na ev
sahipliği yaptı.

and Mariene De Castro performed
at the Ceremony.
The ceremony featured the symbolic handover of the Olympic flag.
Rio mayor Eduardo Paes returned
it to IOC president Bach, before
it was passed to Tokyo governor
Yuriko Koike. That was followed
by the national anthem of Japan
and an impressive showcase of
Tokyo, which included Japan’s
Prime Minister Shinzo Abe’s
star turn, emerging from a large
green pipe in homage to Nintendo
character Super Mario.
Rio 2016 Organizing Committee
President Carlos Nuzman thanked
the Brazilian people and said “Rio
has made history. The city displayed not only its beauty, but also
its capacity to host the biggest
sporting event in the world. Rio
has been renovated, transformed.
I am proud of my country, proud

of my city, proud of my people.”
In his official closing address,
IOC President Thomas Bach
congratulated Brazil on hosting a
Games that has inspired the world
and said “Thank you for your
warm hospitality. You have many
reasons to be proud. These were
a marvellous Olympic Games in
the marvellous city. These Games
are leaving a legacy for generations to come.” Bach then officially
closed the 31st Olympic Games
and the Olympic flame was extinguished. The ceremony ended
with a samba show and fireworks
display.
After the Closing Ceremony, also
attended by Minister of Youth and
Sport Akif Çağatay Kılıç, Turkish
Olympic Team returned to Turkey
to receive a hero’s welcome.
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RIO 2016 Sporcu ve Sonuç Listesi
RIO 2016 Athletes and Result List
Sporcu
Athlete

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

1

Yavuz İlnam

Atıcılık
Shooting

Trap

2

Erdinç Kebapçı

Atıcılık
Shooting

Trap

3

4

Yusuf Dikeç

İsmail Keleş

5

Sultan Haydar

6

Esma Aydemir

7

Meryem Erdoğan

8

Yasemin Can

Atıcılık
Shooting

Atıcılık
Shooting
Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics

Atletizm
Athletics

10m Havalı Tabanca
10m Air Pistol
50m Tabanca
50m Pistol
10m Havalı Tabanca
10m Air Pistol
50m Tabanca
50m Pistol
Maraton
Marathon
Maraton
Marathon
Maraton
Marathon
5000m

10000m

9

Meryem Akdağ

Atletizm
Athletics

3000m Engelli
3000m Hurdles

Sonuçlar
Results
İlk gün elemelerinde; ilk turda 24, ikinci turda 23 ve üçüncü
turda 24 atarak toplamda 71 atış ile altıncı sırayı aldı. İkinci
gün elemelerinde; ilk turda 24, ikinci turda 23, üçüncü turda 24,
dördüncü turda 20 ve beşinci turda 24 atarak toplamda 115 atış
ile 13’üncü oldu ve elendi.
Placed 6th in the first day qualifications with 24 in Round 1, 23
in Round 2, 24 in Round 3 and total 71 hits. Placed 13th and
eliminated in the second day qualifications with 24 hits in Round
1, 23 in Round 2, 24 in Round 3, 20 in Round 4, 24 in Round 5 and
total 115 hits.
İlk gün elemelerinde ilk turda 24, ikinci turda 18, üçüncü turda 24
atarak toplamda 66 atışla 24’üncü oldu. İkinci gün elemelerinde;
ilk turda 24, ikinci turda 18, üçüncü turda 24, dördüncü turda 22
ve beşinci turda 20 atarak toplamda 108 atış ile 29’uncu oldu ve
finale yükselemedi.
Placed 24th in the first day qualifications with 24 hits in Round
1, 18 in Round 2, 24 in Round 3 and a total of 66. hits Placed 29th
and eliminated in the second day qualifications with 24 hits in
Round 1, 18 in Round 2, 24 in Round 3, 22 in Round 4, 20 in Round
5 and totally 108 hits.
Elemelerde 576 puan ile 21’inci sırayı aldı finale yükselemedi.
Placed 21st with 576 points in the qualifications and eliminated.
Elemelerde 550 puanla 22’nci olarak finale yükselemedi.
Placed 22nd with 550 points in the qualifications and eliminated.
Elemelerde 575 puan ile 24’üncü sırayı aldı ve finale yükselemedi.
Placed 24th with 575 points in the qualifications and eliminated.
Elemelerde 544 puanla 29’uncu olarak finale yükselemedi.
Placed 29th with 544 points in the qualifications and eliminated.
2:53:57 süresi ile 111’inci oldu
Placed 111th with 2:53:57 time
2:39:59’luk süresi ile 58’inci oldu,
Placed 58th with 2:39:59 time
2:54:04’lük süresi ile 112’nci oldu
Placed 112th with 2:54:04 time
15:19.50’lik süresiyle serisinde 2’nci, genel sıralamada 8’inci
olarak finale kaldı. Finalde 14:56.96’lık süresi ile 6’ncı oldu.
Placed 2nd in her heat with 15:19.50 and advanced to the finals.
Placed 6th in the final with 14:56.96 time.
30:26.41‘lik süresi ile 7’nci oldu, finale yükselemedi.
Placed 7th with 30:26.41 time and eliminated.
Elemelerde 9:50.28’lik süresiyle serisinde 14’üncü, genel
sıralamada 43’üncü oldu, finale yükselemedi.
Placed 14th in her heat and 43rd in overall ranking with 9:50.28
time.

Altın
Gold

Gümüş Bronz
Silver Bronze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Sporcu
Athlete

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

10 Tuğba Güvenç

Atletizm
Athletics

3000m Engelli
3000m Hurdles

11 Özlem Kaya

Atletizm
Athletics

3000m Engelli
3000m Hurdles

12 Karin Melis Mey

Atletizm
Athletics

Uzun Atlama
Long Jump

13 Kıvılcım Kaya Salman

Atletizm
Athletics

Çekiç Atma
Hammer Throw

14 Emel Dereli

Atletizm
Athletics

Gülle Atma
Shot Put

15 Tuğçe Şahutoğlu

Atletizm
Athletics

Çekiç Atma
Hammer Throw

Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics

Maraton
Marathon
Maraton
Marathon
Maraton
Marathon

Atletizm
Athletics

10000m

16 Bekir Karayel
17 Ercan Muslu
18 Kaan Kigen Özbilen

19 Ali Kaya

Atletizm
Athletics

5000m

200m
20 Ramil Guliyev

Atletizm
Athletics
4x100m Bayrak
4x100m Relay

22 Olimpiyat Dünyası

Sonuçlar
Altın
Results
Gold
Elemelerin üçüncü serisinde 9:49.93’lük süresiyle seride 14’üncü,
genel sıralamada 41’inci sırada yer aldı.
0
Placed 14th in her heat and 41st in overall ranking with 9:49.93
time
Elemelerin ilk serisinde 9:32.03’lik süresiyle serisinde 9’uncu,
genel sıralamada 20’nci oldu, finale yükselemedi.
0
Placed 9th in her heat and 20th in overall ranking with 9:32.03 time.
İlk hakkında 6.49, ikinci hakkında 6.43 ve üçüncü hakkında 6.40
metre atlayarak grubunda 8’inci, genel sıralamada 14’üncü oldu.
0
Placed 8th in her group and 14th in overall ranking with 6,49m in
her first ,6.43m in second and 6.40m in her third attempt.
Elemelerde ilk iki hakkında faul yaptıktan sonra üçüncü hakkında
64.79 atarak, yer aldığı A Grubu’nda 14’üncü, genel sıralamada
26’ncı oldu.
0
After two fouls in her first two attempts, with 64.79 m in her third
trial placed 14th in group A and 26th in overall ranking.
Elemelerde A Grubu’nda ilk hakkında attığı 17.01’lik atışı ile
grubunda 11’inci, genel sıralamada 24’üncü olarak elendi. İkinci
hakkında 16.86 metre atarken, üçüncü hakkında faul yaptı.
0
Placed 11th in Group A and 24th in overall ranking throwing 17.01m
in her fist attempt. Second attempt 16.86m and fouled in her third.
Elemelerde ikinci hakkında 67.05 atarak, B Grubu’nda 10’uncu,
genel sıralamada 21’inci oldu, finale yükselemedi. İlk hakkında
ise 65.47 attı.
0
With 64.79 m in her second attempt placed 10th in group B and
21st in overall ranking. First attempt was 65.47m.
2:31:27’lik süresi ile 126’ncı oldu.
0
Placed 126th with 2:31:27 time
2:18:40’lık süresi ile 51’inci oldu
0
Placed 51st with 2:18:40 time
2:14:11’lik süresi ile 17’nci oldu
0
Placed 17th with 2:14:11 time
Yarışı tamamlayamadı
DNF
14:05.34’lük süresiyle serisinde 19’uncu, genel sıralamada
39’uncu olarak elendi.
Placed 19th in his series and 39th in overall ranking with 14:05.34
time.
20.23’lük süresiyle serisinde 2’nci, genel sıralamada 9’uncu olarak
yarı finale kaldı. Yarı final ikinci seride 20.09 ile dördüncü, genel
sıralamada 7’nci olarak finale kaldı. Finalde 20.43’lük derecesi ile
8’inci oldu.
Advanced to the semi-finals placing 2nd in his series and 9th in
overall ranking with 20.23 time. Advanced to the finals placing 4th
in his heat and 7th in overall ranking with 20:09. Placed 8th with
20.43 time in the finals.
İlk turda 38.30’luk süreleri ile serilerinde 4, genel sıralamada
10’uncu olarak finale kalamadılar.
Placed 4th and 10th in overall ranking in the first round with 38.30
time and eliminated.
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Sporcu
Athlete
21 İlham Tanui Özbilen

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

Atletizm
Athletics

1500m

100m
22 Jak Ali Harvey

Atletizm
Athletics

200m

23 Halil Akkaş

24 Tarık Langat Akdağ
25 Aras Kaya

26

Yasmani Copello
Escobar

27 Mert Atlı
28 Ersin Tacir
29 Emre Zafer Barnes
30 Polat K. Arıkan
31 Şeref Osmanoğlu

32 Eşref Apak

Atletizm
Athletics

3000m Engelli
3000m Steeplechase

Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics

3000m Engelli
3000m Steeplechase
3000m Engelli
3000m Steeplechase

Atletizm
Athletics

400 m Engelli
400m Hurdles

Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics
Atletizm
Athletics

20 km Yürüyüş
20 km Race Walk
20 km Yürüyüş
20 km Race Walk
100m

Atletizm
Athletics

Çekiç Atma
Hammer Throw

Ramil Guliyev,
Emre Zafer Barnes, Jak
33
Atletizm
Ali Harvey, İzzet Safer,
35
Athletics
(C. Umutcan Emektaş,
Furkan Şen)

10000m
3 Adım Atlama
Triple Jump

4x100 Bayrak Takımı
4x100 Relay Men

Sonuçlar
Altın
Results
Gold
3:49.02 süresi ile serisinde 13’üncü, genel sıralamada 35’inci
olarak elendi.
0
Placed 13th in his series and 35th in overall ranking with 3:49.02
time and eliminated.
Elemelerin ilk turunda 6’ncı seride 10.14’lük süresi ile serisini
ikinci sırada bitirerek yarı finale yükseldi. Genel sıralamada da
13’üncü sırayı aldı. Yarı finalde ilk seride 10.03’lük süresi ile
dördüncü, genel sıralamada 10’uncu sırayı alarak finale kalamadı.
0
Advanced to semi-finals placing 2nd in his heat and 13th in overall
ranking at the qualifications with 10.14 time. Eliminated in the
semi-finals placing 4th in the his heat and 10th in the overall
ranking with 10.03 time.
20.58’lik süresiyle serisinde 6’ncı, genel sıralamada 31’inci olarak
elendi
0
Placed 6th in his series and 31st in overall ranking with 20.58 time
and eliminated.
8:33.12’lik süresi ile serisinde 7’nci, genel sıralamada 23’üncü
oldu ve elendi.
0
Placed 7th in his series and 23rd in overall ranking with 8:33.12
time and eliminated.
Yarışı tamamlayamadı
0
DNF
8:33.35’lik süresiyle 21’inci oldu ve elendi.
0
Placed 21st with 8:33.35 time and eliminated.
Eleme turlarının ikinci serisinde 49.52’lik süresi ile serisini ilk
sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Genel sıralamada 21’inci
oldu. Yarı finalde 48.61’lik süresiyle 3’üncü, genel sıralamada
6’ncı olarak finale yükseldi. Finalde 47.92’yle üçüncü oldu ve
bronz madalya kazandı.
0
Advanced to semi-finals coming in first and 21st in overall ranking
with 49.52 time in the qualification round. Advanced to the finals
with 48:61 time in the semis placing 3rd in his heat and 6th in
overall ranking. Ranked 3rd in the final and won the bronze medal.
1:31.36 ile 62’inci sırada tamamladı.
0
Placed 62nd with 1:31.36 time.
1:22.53 süresi ile 30’uncu oldu.
0
Placed 30th with 1:22.53 time
Yarışmadı
0
DNS
En iyi derecesini yaparak 27:35.50 ile 13’üncü oldu.
0
Placed 13th with his personal best time, of 27:35.50
Elemelerde üç hakkında da faul yaparak elendi.
0
Fouled in his three attempts and eliminated.
Eleme turunda ilk iki hakkında faul yaptıktan sonra üçüncü
hakkında 70.08 atarak yer aldığı B Grubu’nda 15, genel sıralamada
24’üncü olarak elendi.
0
Eliminated placing 15th in group B and 24th in overall ranking with
70.08 in his last attempt after two fouls.
İlk turda 38.30’luk süreleri ile serilerinde 4, genel sıralamada
10’uncu olarak finale kalamadılar.
Placed 4th in their series and 10th in overall ranking with 38.30
time and eliminated.
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24 Olimpiyat Dünyası

Olympic World 25

Sporcu
Athlete

36 Özge Bayrak

Tuğçe Canıtez, Tilbe
Şenyürek, Şebnem
Nezahat Kimyacıoğlu,
Şaziye
İvegin Üner, Olcay
37
Çakır, Nevriye Yılmaz,
48 Lara Sanders, Işıl Alben,
Esra Ural, Birsel Vardarlı
Demirmen, Bahar Çağlar,
Ayşe Cora

Spor Dalı
Sport

Badminton
Badminton

Kadın
Basketbol
Takımı
Women’s
Basketball
Team

49 Ömer Karaevli

Binicilik
Equestrian

50 Onur Balkan

Bisiklet
Cycling

51 Ahmet Örken

Bisiklet
Cycling

52 Onur Şipal

Boks
Boxing

53 Mehmet Nadir Ünal

Boks
Boxing

54 Ali Eren Demirezen

Boks
Boxing

55 Batuhan Gözgeç

Boks
Boxing

56 Selçuk Eker

Boks
Boxing

26 Olimpiyat Dünyası

Disiplini
Discipline

Sonuçlar
Altın
Results
Gold
I Grubu ilk maçında karşılaştığı İtalyan Jeannine Cicognini’yi 2-0
(21-14, 21-9) mağlup etti, ikinci maçında karşılaştığı Güney Koreli
Yeonju Bae’ye 2-0 (21-11, 21-7) yenilerek grubunu ikinci sırada
Tekler
tamamladı ve 16’lı eleme turuna yükselmedi.
0
Defeated her Italian opponent Jeannine Cicognini 2-0 (21Singles
14, 21-9) in the first match of group I. Losing to her Korean
opponent Yeonju Bae 2-0 (21-11, 21-7) in the second match and
eliminated.
A Grubu’ndaki ilk maçında Fransa’ya 55-39, ikinci maçında
Avustralya’ya 61-56 yenildi üçüncü maçında Japonya’yı 76-62,
dördüncü maçında Belarus’u 71-74, beşinci ve son maçında ev
sahibi Brezilya’yı normal süresi 60-60 bittikten sonra 70-70’de
ikinci uzatmaya giden karşılaşmada 79-76 mağlup etti. Çeyrek
12 Takımlı Turnuva
finalde İspanya’ya 64-62 yenilerek elendi. Genel sıralamada 6’ncı
0
12 Team Tournament oldular.
Lost its first two matches 55-39 to France and 61-56 to Australia.
Defeated Japan 76-62 in the third match, Belarus 74-71 in the
fourth match, and Brazil 79-76 in the fifth and last match. Lost
to Spain 64-64 in the quarter-finals and eliminated. Placed 6th in
overall rankings.
12 engel ve 1 zaman cezası ile ilk eleme yarışında toplamda 13
Engel Atlama
ceza puanı alarak 61’inci oldu.
0
Jumping Individual
Placed 61st with a total of 13 penalty points.
Yol Yarışı
Yarışı tamamlayamadı.
0
DNF
Road Race
Yol Yarışı
Yarışı tamamlayamadı.
0
DNF
Men’s Road Race
Zamana Karşı
1:27:37.41 dakikası ile 34’üncü oldu.
0
Road Men’s Time Trial Placed 34th with 1:27:37.41 time
İlk ön eleme maçında Bulgar rakibi Simeon Chamov›a 3-0
kaybederek elendi.
0
69kg
Eliminated in the first pre-qualification match losing to his
Bulgarian opponent Simeon Chamov 3-0.
32’li eleme turunda erkekler rakibi Faslı Hassan Saada sahaya
çıkmadığı için doğrudan 16’lı Eleme Turu’na yükseldi. 16’lı eleme
turunda Kübalı Julio Cesar La Cruz’a 3-0 yenilerek elendi.
0
81kg
Ünal reached Round of 16 with w/o Moroccan Hassan Saada. Lost
3-0 to Cuban opponent Julio Cesar La Cruz and eliminated.
16’lı eleme turunda Hırvatistan’dan Filip Hrgovic’e 3-0 yenilerek
elendi.
0
(+91kg)
Lost 3-0 to his Croat opponent Filip Hrgovic and eliminated in the
Round of 16.
32’li Eleme Turu’nda Kamerunlu Smaila Mahaman’ı 3-0 mağlup
ederek son 16’ya kaldı. 16’lı eleme turunda Brezilyalı Joedison
Teixeira’ yı 3-0 mağlup etti ve çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde
Alman Artem Harutyunyan’a 3-0 mağlup oldu ve elendi.
0
64kg
Defeated his Cameroonian opponent 3-0 in Round of 32, beat his
Brazilian opponent Joedison Teixeira 3-0 in Round of 16. Eliminated
losing to his German opponent Artem Harutyunyan 3-0 in the
semi-finals.
32’li eleme turunda Çinli Jianguan Hu’ya 2-1 kaybederek elendi.
0
52kg
Lost to his Chinese opponent Jianguan Hu 2-1 in the Rounf of 32
and eliminated.
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Sporcu
Athlete

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

57 Önder Şipal

Boks
Boxing

75kg

58 Tutya Yılmaz

Cimnastik
Gymnastics

Artistik Cimnastik
Women’s Artistic
Gymnastics

59 Ferhat Arıcan

Cimnastik
Gymnastics

Artistik Cimnastik
Men’s Artistic
Gymnastics

60 İrem Karamete

Eskrim
Fencing

Flöre
Women’s Foil
Individual

61 Elif Jale Yeşilırmak

Güreş
Wrestling

62 Buse Tosun

Güreş
Wrestling

(69kg) Serbest
(69kg) Women’s
Freestyle

63 Yasemin Adar

Güreş
Wrestling

(75kg) Serbest
(75kg) Women’s
Freestyle

64 Hafize Şahin

Güreş
Wrestling

(63kg) Serbest
(63kg) Women’s
Freestyle

(-58kg) Serbest
(-58kg) Women’s
Freestyle

Sonuçlar
Altın
Results
Gold
32’li Eleme Turu’nda Zambiyalı rakibi Muziyo Benny Muziyo’yu
2-1 yenerek son 16’ya kaldı. 16’lı Eleme Turu’nda Hindistan’dan
Krishan Vikas’a 3-0 yenilerek elendi.
0
After beating his Zambian opponent Muziyo Benny Muziyo 2-1 in
the Round of 32, lost 3-0 to his Indian opponent Krishan Vikas in
Round of 16 and eliminated.
Elemelerde atlamada 13.733, asimetrik barda 12.166, denge
aletinde 14.500 ve yer alıştırmalarında 12.733 puan alarak beşinci
sırayı aldı. Toplamda 53.132 puanla genel sıralamada 42’nci olarak
finale çıkamadı.
0
Collected 13.733 points in women’s vault, 12.166 points in uneven
bars, 14.500 points in balance beam and 12.733 in floor exercise,
placed 5th in the eliminations. Placed 42nd in overall ranking with
53.132 total points.
Yarıştığı ilk grupta paralel barda 14.733, barfikste 13.633, yer
hareketlerinde 13.133, kulplu beygirde 13.866, sabit halkada
13.733 ve atlamada 13.533 puan alarak 13’üncü, toplamda 82.631
puanla genel sıralamada 41’inci olarak finale çıkamadı.
0
Earning 14.733 points in parallel bars, 13.633 points in horizontal
bar, 13.133 points in floor exercise, 13.866 points in pommel
horse, 13.733 points in rings and 13.533 points in vault, placed
13th in his group and 41st in overall ranking,
64’lü eleme turunu bay geçtikten sonra, 32’li eleme turu
mücadelesinde Fransız Ysaora Thibus’a 15-6 elendi.
0
Reached Round of 32 with bye in 64, lost to her French opponent
Ysaora Thibus 15-6 and eliminated.
1/8 turunda karşılaştığı Kanadalı rakibi Michelle Cristina Fazzari’yi
3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Japon Kaori
Icho’ya 3-1 yenildi. Repesaj karşılaşmasında Tunus’tan Marwa
Amri’ye 3-1 elendi.
0
Advanced to quarterfinals by beating her Canadian opponent
Cristina Michelle Fazzari 3-1 in the 1/8 finals. Lost 3-1 to her
Japanese opponent Kaori Icho in the quarterfinals and 3-2 to
Tunisian opponent Marwa Amri in the repechages and eliminated.
Elemelerde yenerek Polonyalı Wieszczec Kordus’u 6-0 yendi. 1/8
turunda Japon Sara Dosho’ya 4-0 kaybetti. Repesajda Ukraynalı
Stadnike’yi 3-1 yenmesine rağmen Kanadalı Dorothy Erzsebet’e
3-1 yanilerek elendi.
0
Defeated Polish Wieszczec Kordus 6-0 in the qualifications. Lost
4-0 to Sara Dosho from Japan in the quarterfinals. Defeated
Ukrainian Stadnike 3-1 and lost to Canadian Dorothy Erzsebet in
the repechages and eliminated.
Eleme turunda karşılaştığı Ukraynalı rakibi Alla Cherkasova’yı 3-1
yenerek 1/8 turuna yükseldi. 1/8 turunda Rus Ekaterina Bukina’ya
3-1 yenilerek elendi.
0
Advanced to 1/8 finals by beating her Ukrainian opponent Alla
Cherkasova 3-1 in the qualifications. Lost 3-1 her Russian
opponent Ekaterina Bukina and eliminated.
Eleme turunda karşılaştığı Brezilyalı Lais Nunes De Oliveira’yı 5-0
yenerek 1/8 turuna yükseldi. 1/8 turunda Rus Inna Trazhukova’ya
3-1 yenilerek elendi.
0
Advanced to 1/8 finals by defeating Brazilian opponent Lais Nunes
De Oliveira 5-0 in the qualifications and lost 3-1 to Russian Inna
Trazhukova iand eliminated
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Sporcu
Athlete
65 Bediha Gün

66 Selim Yaşar

67 Taha Akgül

68 İbrahim Bölükbaşı

69 Soner Demirtaş

28 Olimpiyat Dünyası

Spor Dalı
Sport
Güreş
Wrestling

Disiplini
Discipline
(53kg) Serbest
(53kg) Women’s
Freestyle

Güreş

(-86kg) Serbest

Wrestling

(-86kg) Men’s
Freestyle

Güreş

(-125kg) Serbest

Sonuçlar
Results
1/8 turunda karşılaştığı Myong Suk Jong’a (Kuzey Kore) 4-0 yenildi
ve elendi.
Eliminated by losing 4-0 to her North Korean opponent Myong
Suk Jong n the 1/8 finals,
1/8 turunda karşılaştığı Porto Rikolu rakibi Jaime Espinal’i 3-1 (teknik
puanla: 5-2) yenerek çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Kübalı Reineris
Salas Perez’i 3-1 (teknik puanla: 5-2), yarı finalde de Amerikalı J’den
Michael Tbory Cox’u 3-1 (teknik puanla 2-1) mağlup etti. Altın madalya
müsabakasında Rus Abdulrashid Sadulaev’e 3-0 (teknik puanlarla: 5-0)
yenilerek gümüş madalya kazandı.
Advanced to the 1/4 finals by defeating Puerto Rican Jaime Espinal 3-1
(with technical point: 5-2) in the 1/8 finals. Defeated Cuban Reineris
Salas Perez 3-1 (with technical point: 5-2) in the ¼ finals and American
Michael Tbory Cox 3-1 (with technical point: 3-1) in the semi-finals.
Lost 3-0 (with technical points: 5-0) to Russian Abdulrashid Sadulaev
in the final match and won the silver medal.

(-125kg) Men’s
Freestyle

Güreş

(97kg) Serbest

Wrestling

(97kg) Men’s Freestyle Lost 4-0 to Iranian Reza Mohammad Ali Yazdani in the
qualifications and eliminated.

(74kg) Serbest

Wrestling

(74kg) Men’s Freestyle

0

1/8 turunda karşılaştığı Moğolistan’dan Unurbat Purevjav’ı 3-1
(teknik puanlarla 4-2) mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Çeyrek
finalde İran’dan Hassan Aliazam Yazdanicharati’ye 3-0 (teknik
puanlarda 7-0) yenilse de rakibi finale çıktığı için repesaj
hakkı kazandı. Repesaj karşılaşmasında Haiti’den Asnage
Castellana’yı 4-0 (tenik puanlarda 12-0) mağlup ederek bronz
madalya karşılaşması oynama hakkı kazandı. Bronz madalya
müsabakasında Kazak Galymzhan Usserbayev’i 3-0 (teknik puan:
6-0) kazanarak bronz madalya kazandı.
Advanced to the ¼ finals by beating Mongolian Unurbat
Purevjav’ı 3-1 (with technical points: 4-2). Despite losing
3-0 (with technical points: 7-0) to Iranian Hassan Aliazam
Yazdanicharate, Demirtas acquired a right to bout in repechages
as Yazdanicharate advanced to the final. Demirtas defeated 4-0
(with technical points: 12-0) his Haitian opponent and in the third
place match he beat Kazakhistani Galymzhan Usserbayev 3-0
(with technical point: 6-0) and won the bronze medal.
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0

0

Advanced to the ¼ finals beating 4-0 (with technical point: 10-0)
in the 1/8 finals. Defeated Byelorussian Ibrahim Saidau 4-0 (with
technical point:11-0) in the ¼ finals, Armenian Levan Berianidze
3-1 (with technical point: 8-1) in the semi-finals. Won the gold
medal prevailing over Iranian Komeil Nemat Ghasemi 3-1 in the
final match.
Eleme turunda İranlı Reza Mohammad Ali Yazdani’ye 4-0 (teknik
puanla: 10-0) yenilerek elendi.

Gümüş Bronz
Silver Bronze

0

1/8 turunda Moğol Chuluunbat Jargalsaikhan’ı 4-0 (teknik puanla:
10-0) yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Belarus’tan
Ibrahim Saidau’yu 4-0 (teknik puanla:11-0), yarı finalde ise
Ermeni Levan Berianidze’yi 3-1 (teknik puanla 8-1) mağlup
ederek finale çıktı. Altın madalya müsabakasında İranlı Komeil
Nemat Ghasemi’yi 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Wrestling

Güreş

Altın
Gold

Sporcu
Athlete
70 Mustafa Kaya

71 Süleyman Atlı

72 Rıza Kayaalp

73 Selçuk Çebi

74 Cenk İldem

75 Mehtap Kurnaz

76 Assiya İpek

77 Duygu Aynacı

78 Daniyar İsmayilov

79 Dilara Lokmanhekim

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

Güreş

(65kg) Serbest

Wrestling

(65kg) Men’s Freestyle Lost 5-0 (with technical point: 4-4) to Cuban Alejandro Enrique
Valdes Tobier in the qualifications and eliminated.
1/8 turunda karşılaştığı Rumen Ivan Guidea’ya 3-1 (teknik
(57kg) Serbest
puanlarda 8-3) yenildi ve elendi.
(57 kg) Men’s
Lost 3-1 (with technical point: 8-3) to Romanian Ivan Guidea in
Freestyle
the qualifications and eliminated.
1/8 turunda Venezuelalı Erwin Jose Caraballo Cabrera’yı 4-0
mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve Azeri Sabah Shariati
ile eşleşti. Çeyrek finalde Azeri rakibini 5-0 yenerek yarı finale
çıktı. Yarı finalde Alman Eduard Popp’u 4-0 mağlup etti ve finale
130 kg / Grekoromen çıktı. Finalde Kübalı Mijain Nunez Lopez’e 3-0 yenilerek gümüş
madalyanın sahibi oldu.
Greco-Roman

Güreş
Wrestling

Güreş
Wrestling

Güreş

75 kg / Grekoromen

Wrestling

Greco-Roman

Güreş

98 kg / Grekoromen

Wrestling

Greco-Roman

Halter
Weightlifting

Halter
Weightlifting

Halter
Weightlifting

Halter
Weightlifting

Judo

63 kg

69 kg

69 kg

69 kg

48 kg women’s

Sonuçlar
Results
Eleme turunda Kübalı Alejandro Enrique Valdes Tobier’e 5-0 (teknik
puanla 4-4) yenilerek elendi.

Altın
Gold

Gümüş Bronz
Silver Bronze

0

0

0

0

0

0

0

0

Advanced to the ¼ finals by beating Venezuelan Erwin Jose
Caraballo Cabrera 4-9 in the 1/8 finals. Defeating Azerbaijani
Sabah Sahariati 5-0 and German Eduard Popp 4-0, he lost 3-0 to
Cuban Mijain Nunez Lopez in the final to win the silver medal.
1/8 turunda Hırvat Bozo Starcevic’e 3-1 elendi.
Lost 3-1 to Croatian Bozo Starcevic in the 1/8 finals and
eliminated.
1/8 turunda Hindistanlı Hardeep Singh’i 3-1 yenerek çeyrek finale
çıktı. Çeyrek finalde Rus İslam Magomedov’u 3-1 mağlup ettikten
sonra yarı finalde Ermeni Artur Aleksanyan’a 4-0 yenildi. Bronz
madalya karşılaşmasında Romanyalı Alin Alexuc Ciurariu’yu 3-0
mağlup etti.
Advanced to semi-finals beating Indian Hardeep Singh 3-1 in
the 1/8 tour, Russian Islam Magomedov 3-1 in the quarter-finals.
İldem won the bronze beating Romanian Alin Alexuc Ciurariu 3-0
after losing 4-0 to Armenian Artur Aleksanyan in the semi-finals.
Koparmada 81 kilo, silkmede 100 kilo kaldırarak toplamda 181
kilo ile grubunda 7’nci, genel sıralamada 13’üncü oldu.
Placed 7th in his group and 13th in overall ranking lifting 81 kg in
snatch, 100 kg in clean and jerk, 181 kg total.
Koparmada 83 kilo, silkmede 103 kilo kaldırarak toplamda 186
kilo ile grubunda 6’nci, genel sıralamada 13’üncü oldu.
Placed 6th in the group and 13th in overall ranking lifting 83 kg in
snatch, 103 kg in clean and jerk and 186 kg in total.
Koparmada 90 kilo, silkmede 110 kilo kaldırarak toplamda 200
kilo ile grubunda 4’üncü genel sıralamada 9’uncu oldu.
Placed 4th in the group, 9th in overall ranking lifting 90 kg in snatch,
110 kg in clean and jerk and 200 kg in total.
Koparmada 163 kilo, silkmede 188 kilo, toplamda ise 351 kilo kaldırarak
gümüş madalya kazandı.
Won the silver medal lifting 163 kg in snatch, 188 kg in clean and jerk
and 351 kg in total.
32’li eleme turunda Meksikalı rakibi Edna Carillo’ya mağlup olarak
elendi.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lost 100-0 to Mexican Edna Carillo in Round of 32 and eliminated.
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Sporcu
Athlete

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

80 Kayra Sayit

Judo

(+78 kg) women’s

Sonuçlar
Results
Eleme turunda Porto Rikolu Melissa Mojica’yı mağlup ederek çeyrek
finale yükseldi. Çeyrek finalde Çinli Song Yu’ya cezalarda 2-2 eşitlik
varken son 10 saniyede yuko düştükten sonra osaekomi’de ippon ile
kaybetti. Repesaj karşılaşmasında Tunuslu Cheikh Rouhou’yu ipponla
mağlup ederek bronz maçında Japon Kanae Yamabe’ye waza-ari ile
yenildi Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda 5’inci oldu.

81 Büşra Katipoğlu

82 Bekir Özlü

Judo

Judo

Kano
Canoe

84 Hüseyin Kandemir -

Kürek

85 Cem Yılmaz

Rowing

86 Melek Hu
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Masa Tenisi
Table Tennis

Gümüş Bronz
Silver Bronze

0

0

0

63 kg

Advanced to the quarter-finals beating Puerto Rican Melissa Mojica
102s1 – 0s1 in the Round of 16. Lost 102s2 –0s2 to Chinese Song Yu.
Defeated Tunisian Cjeikh Rouhou 100-0 in the repechage match but
lost to Japanese Kanae in the bronze medal contests and placed 5th
in the overall ranking.
32’li eleme turunda karşılaştığı Makedon rakibi Katerina
Nikoloska 2-1 shido ile yenip, 16’lı eleme turuna yükseldi. 16’lı
eleme turunda Fransız Clarisse Agbegnenou’ya, ipponla yenilerek,
elendi.

0

0

0

60 kg

After beating Macedonian Katerina Nikoloska 2-1 in the Round of
32 she was eliminated by losing to French Clasrisse Agbegnenou
in the Round of 16.
32’li eleme turunda Büyük Britanyalı rakibi Ashley McKenzie’ye
mağlup olarak elendi.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1 500 m

83 Lasma Liepa

Altın
Gold

Lost in the Round of 32 to British Ashley McKenzie and eliminated.
Elemeleri 5’inci bitirdi ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde 2:08.450
ile kendi grubunda 7’nci, genel sıralamada 21’inci oldu.

Canoe Sprint Women’s
Advanced to the semifinals placing 5th in the heats. Placed 7th in
Kayak Single 500m
the group and 21st in overall ranking with 2:08.450.
Elemelerin üçüncü serisini 41.760 ile 4’üncü sırada bitirdi ve
yarı finale yükseldi. Yarı finalde 41.866 ile 7’nci sırada yer alarak
K1 200 m
elendi. Genel sıralamada 19’uncu oldu.
Canoe Sprint Women’s
Advanced to semi-finals placing 4th in the heats with 41.760.
Kayak Single 200m
Placed 7th in the semi-finals and 19th in overall ranking with
41.866
Cem Yılmaz ile 6:41.67›lik dereceleri ile ilk elemelerde beşinci,
genel toplamda 18’inci sırayı alarak repesaj yarışına kaldılar.
Repesaj genel toplamında 9›uncu sırayı alarak C/D 2 grubu yarı
finali çekmeye hak kazandılar. C/D2 yarı finalinde 7:24.71›lik
süreleri ile ikinci olarak C finaline yükseldiler. C finalinde 6:47.06
Hafif Kilo İki Çifte
ile dördüncü, genel sıralamada 16’ncı oldular.
Lightweight Men’s
They obtained the right to compete in the repechage placing 5th in
Double Sculls
their heath and 18th in overall ranking with 6:41.67 time. Placing
9th in repechage overall ranking, qualified to semi-finals C/D. In C/
D2 semi-finals, they came in second and reached the final with
7:24.71 time. They placed 4th in Final C and 16th in overall ranking
with 6:47.06.
Elemelerin üçüncü turunda karşılaştığı Tayvanlı rakibi Szu-Yu
Chen’e; 10-12, 6-11, 7-11 ve 8-11’lik setlerle 4-0 mağlup oldu
Tekler
ve elendi.
Singles
Lost 4-0 (10-12, 6-11, 7-11, 8-11) to Taiwanese Szu-Yu in the
Round 3 and eliminated.

Sporcu
Athlete
87 Ahmet Li

Spor Dalı
Sport

Disiplini
Discipline

Masa Tenisi

Tekler

Table Tennis

Singles

Modern
Pentathlon
88 İlke Özyüksel

89 Yasemin Ecem Anagöz

90 Mete Gazoz

91 Nur Tatar

Modern
Pentathlon

Bireysel
Women’s Individual

Okçuluk

Kadınlar Bireysel

Archery

Women’s Individual

Okçuluk

Erkekler Bireysel

Archery

Men’s Individual

Taekwondo

-67 kg

Sonuçlar
Results
Elemelerin ikinci turunda karşılaştığı Kanadalı Eugene Wang’a;
7-11, 9-11, 7-11 ve 4-11’lik setlerle 4-0 yenilerek elendi.

Altın
Gold

Gümüş Bronz
Silver Bronze

Lost 4-0 (7-11, 9-11, 7-11 ,4-11) to Canadian Eugene Wang in
the Round 2 and eliminated.
İlk gün gerçekleşen eskrim sıralamasında 10 galibiyet, 25 yenilgi
alarak 160 puanla 34’üncü sırayı aldı. Eskrim bonus turundan
puan alamazken, 2:17.79’luk süresi ile yüzmeyi serisinde 5’inci
olarak tamamlayarak 287 puan aldı. Binicilik bölümünde puan
alamadı. Koşu ve atıcılığın birlikte yapıldığı bölümü 12:49.98’lik
süresi ile 12’nci sırada tamamlayarak 531 puan aldı. Toplamda
978 puanla genel sıralamada 35’inci oldu.

0

0

0

0

0

0

Placed 34th with 160 points in fencing ranking tour with no points
in Bonus Round. Placed 5th in swimming Heat 4 with 2:17.79
time and 287 points. Eliminated in Riding with no points. Placed
12th getting 531 points in the Combined Running/Shooting with
12:49.98 time. Placed 35th in overall ranking with 978 points in
total.
Bireysel sıralamada 638 puanla 25. sırada yer aldı. 1/32 eleme
müsabakasında karşılaştığı Polonyalı Karina Palka-Lipiarska’yı;
26-22, 23-23, 22-23, 30-27, 26-27 ve 9-6’lık setlerle 6-5
yenerek 1/16 turuna yükseldi. 1/16 turunda Meksikalı Alejandra
Valencia’ya; 28-28, 26-28, 28-28, 28-27, 26-26 ve 9-10’luk
setlerle 6-5 yenilerek elendi.

0

0

0

Placed 25th with 638 points in individual ranking. Round Advanced
to 1/16 Round defeating Polish Karina Palka-Lipiarska 6-5 (2622, 23-23, 22-23, 30-27, 26-27, 9-6’) in the 1/32 Round. Lost 5-6
(28-28, 26-28, 28-28, 28-27, 26-26, 9-10) to Mexican Alejandra
Valencia and eliminated.
Erkekler Bireysel sıralama mücadelesini 661 puanla 29’uncu
sırada tamamladıktan sonra 1/32 eleme müsabakasında
karşılaştığı Fransız Pierre Plihon’u; 21-25, 23-26, 27-26, 23-23,
25-23 ve 9-6’lık setlerle 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
1/16 eleme turunda Hollandalı Sjef Van Den Berg’e; 29-29, 28-27,
25-26, 27-28 ve 25-28’lik setlerle 3-7 yenilerek elendi

0

0

0

Placed 29th with 661 points in individual Ranking. Defeated French
Pierre Plihon 6-5 (21-25, 23-26, 27-26, 23-23, 25-23, 9-6) in the
1/32 eliminations. Lost 3-7 (29-29, 28-27, 25-26, 27-28, 25-28)
to Dutch Sjef Van Den Berg in the 1/16 qualification tour and
eliminated.
16’lı eleme turunda karşılaştığı Avustralyalı Carmen Marton’u
11-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman Rabia
Guelec’i 5-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde
Fransız Haby Niare’ye altın vuruşla 4-0 mağlup olduktan sonra
bronz karşılaşmasında Tayvanlı Chia-Chia Chuang’ı 7-3 mağlup
ederek bronz madalya kazandı.

0

0

Advanced to the quarterfinals beating Australian Carmen Marton
11-1 in Round of 16. Defeated German Rabia Guelec 5-1 in the
quarterfinals. After losing to French Haby Niare 4-0 with golden
point, defeated Taiwanese Chia-Chia Chuang 7-3 in the bronze
medal contest to win the medal.
Olympic World 33

34 Olimpiyat Dünyası

Olympic World 35
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Spor Dalı
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Disiplini
Discipline

92 Servet Tazegül

Taekwondo

-68 kg

93 Çağla Büyükakçay

Tenis
Tennis

Tekler
Women’s Singles

94 Nazlı Çağla Dönertaş

Yelken
Sailing

Lazer Radial
Laser Radial Women

95 Deniz Çınar 96 Ateş Çınar

Yelken
Sailing

470 sınıfı
470 Class

97 Alican Kaynar

Yelken
Sailing

Finn sınfı
Finn Men

98 Dilara Uralp

Yelken
Sailing

Rüzgar Sörfü RS:X
sınıfı
RS:X Women
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Sonuçlar
Results
16’lı eleme turunda karşılaştığı Şilili Ignacio Morales’i 14-1 yenerek
çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rus Alexey Denisenko’ya
19-6 yenilse de rakibi finale çıkınca repesaj karşılaşması oynamaya
hak kazandı. Repesajda Venezuealı Edgar Contreras’a altın vuruşla
5-4 elendi.
Advanced to the quarterfinals beating Chilean Ignacio Morales 14-1
in Round of 16. He lost 19-6 to Russian Alexey Danisenko, who
later advanced to the final. In the repechage match he lost 5-4 to
Venezuelan Edgar Contreras with golden point and eliminated.
Tek kadınlarda ilk turda Rus Ekaterina Makarova’ya 6-3, 0-6,
6-7’lik setlerle 2-1 yenilerek elendi.
Lost 2-1 (6-3, 0-6, 6-7) to Russian Ekaterina Makarova in the first
round and eliminated.
İlk yarışını 16’ncı, ikinci yarışını 20’nci sırada, üçüncü yarışını 7’nci,
dördüncü yarışını 9’uncu, beşinci yarışını 19’uncu, altıncı yarışını
10’uncu, yedinci yarışını 5’inci, sekizinci yarışını 28’inci, 9’uncu
yarışını 12’inci, 10’uncu yarışını 28’inci sırada tamamladı. Genel
sıralamada 15’nci oldu.
Placed 16th in the first, 20th in the second, 7th in the third, 9th in the
fourth, 19th in the fifth, 10th in the sixth, 5th in the seventh, 28th in the
eighth, 12th in the ninth, 28th in the tenth Race of the Opening Series
and finished in the15th place in overall results with 127 net points.
İlk yarışlarını 14, ikinci yarışlarını 19, üçüncü yarışlarını 18,
dördüncü yarışlarını 12’inci, beşinci yarışlarını 7’nci sırada, 6’ncı
yarışlarını 15’inci sırada, 7’nci yarışlarını 12’nci sırada, 8’inci
yarışlarını 18’inci sırada, 9’uncu yarışlarını 21’inci sırada ve
10’uncu yarışlarını ise 5’inci tamamladılar. 10 yarış sonrası genel
sıralamada 15’inci sırada yer aldılar.
Placed 14th in the first, 19th in the second, 18th in the third, 12th in
the fourth, 7th in the fifth, 15th in the sixth, 12th in the seventh, 18th
in the eighth, 21st in the ninth, 5th in the tenth Race of the Opening
Series and finished in the 15th place in overall results with 120 net
points.
İlk yarışını ikinci sırada, ikinci yarışını beşinci sırada, üçüncü yarışını
altıncı sırada, dördüncü yarışını 19’uncu sırada, beşinci yarışını
19’uncu sırada, altıncı yarışını ise 13’üncü, yedinci yarışını 8’inci
sırada, sekizinci yarışını 17’nci sırada, 9’uncu yarışını 12’inci sırada,
10’uncu yarışını ise 11’inci sırada tamamladı. 10 yarış sonrası genel
sıralamada 13’üncü sırada yer aldı.
Placed 2nd in the first, 5th in the second, 6th in the third, 19th in the
fourth, 19th in the fifth, 13th in the sixth, 8th in the seventh, 17th in the
eighth, 12th in the ninth, 11th in the tenth Race of the Opening Series
and finished in the 13th place in overall results with 93 net points.
İlk yarışı 20, ikinci yarışı 19, üçüncü yarışı 23›üncü sırada,
dördüncü yarışı 24’üncü, beşinci yarışı 20’nci, altıncı yarışı
ise 21’inci sırada tamamladı. Yedinci yarışını tamamlayamadı,
sekizinci yarışı 21’inci, dokuzuncu yarışı 20’nci, 10’uncu yarışını
20’nci, 11’inci yarışı 24’üncü, 12’nci yarışı ise 19’uncu sırada
tamamladı. Genel sıralamada 22’nci oldu.
Placed 20th in the first 19th in the second, 23rd in the third, 24th in
the fourth, 20th in the fifth, 21st in the sixth, DNF in the seventh,
21st in the eighth, 20th in the ninth, 20th in tenth, 24th eleventh, 19th
in the twelfth Race of the Opening Series and finished in the 22nd
place in overall results with 230 net points.

Altın
Gold

Gümüş Bronz
Silver Bronze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Sonuçlar
Results

Rüzgar Sörfü RS:X
sınıfı
RS:X Men

İlk yarışı 21:25’lik süresi ile 31’inci sırada, ikinci yarışı 25:01’lik
süresi ile 32’nci sırada tamamladı. Üçüncü yarışında “U”
bayrağı cezası aldığı için yarışamadı. Dördüncü yarışı 34’üncü,
altıncı yarışı 30’uncu sırada tamamlarken beşinci yarışını
tamamlayamadı. Yedinci yarışı 23’üncü sırada tamamladı.
Sekizinci yarışını tamamlayamadı. Dokuzuncu yarışı 33’üncü
sırada, 11’inci yarışı 33’üncü sırada tamamlarken, 10’uncu ve
12’nci yarışlarını tamamlayamadı. Genel sıralamada 35’inci oldu.
Placed 31st in the first, 32nd in the second, 34th in the fourth, 30th
in the sixth, 23rd in the seventh, 33rd in the ninth, and 33rd in the
eleventh Races of the Opening Serie4s. DNF in the 3rd, 5th, 8th, 10th
and 12th Races. Finished in the 35th place in overall results with
363 net points.

0

0

0

100 m Kurbağalama
100m Breaststroke

Eleme turunda 1:07.14’lük süresi ile 15’inci sırayı aldı ve yarı
finale yükseldi. Yarı finalde 1:07.41’lik süresi ile 14’üncü olarak
finale yükselemedi.
Advanced to semifinals ranking 15th with 1:07.14 time in the heats.
Placed 14th with 1:07.41 time in the semifinals 2 and eliminated.

0

0

0

200 m Kurbağalama
200m Breaststroke

Elemelerde yüzdüğü 02:23.83 dakikasıyla serisinde ikinci genel
sıralamada yedinci olarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde
2:23.49’lık süresi ile genel sıralamada 9’uncu olarak finale
yükselemedi.
Advanced to semifinals ranking 7th with 02:23.83 time in the heats.
Placed 9th in overall ranking with 2:23.49 time in the semifinals 2
and eliminated.

0

0

0

400 m Karışık
400m Individual
Medley

Elemelerde 4:41.79’luk süresi ile 18’inci sırayı aldı ve finale
yükselemedi.
Placed 18th with 4:41.79 time in heats and eliminated.

0

0

0

101 Nida Eliz Üstündağ

Yüzme
Swimming

200 m Kelebek
200m Butterfly

Eleme turlarında 2:10.02’lik derecesi ile kendi serisini birinci
sırada bitirse de genel sıralamada 22’nci olarak elendi.
Despite coming in first in her group with 2:10.02 time, placed 22nd
in overall ranking and eliminated.

0

0

0

102 Ekaterina Avramova

Yüzme
Swimming

200 m Sırtüstü
200m Backstroke

Elemelerde 2:12.98 ile serisinde birinci, genel sıralamada 21’inci
olarak elendi.
Despite coming in first in her group with 2:12.98 time, placed 21st
in overall ranking and eliminated.

0

0

0

103 Nezir Karap

Yüzme
Swimming

Eleme turlarında 3:58.37’lik süresi ile genel sıralamada 43’üncü
400 m. Serbest
sırayı aldı ve finale yükselemedi.
Men’s 400m Freestyle Placed 43rd in overall ranking with 3:58.37 time in the heats and
eliminated.

0

0

0

1

3

4

99 Onur Cavit Biriz

100 Viktoria Zeynep Güneş

Toplam Madalya Sayısı
Medals Total

Spor Dalı
Sport

Yelken
Sailing

Yüzme
Swimming

Altın
Gold

Gümüş Bronz
Silver Bronze
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Olympic World 39

Rio’da Kürsüye Çıkan Sporcularımız
Turkish Athletes on the Podium
Taha AKGÜL
31. Olimpiyat Oyunları’nda
Türkiye’ye tek altın
madalyayı kazandıran
sporcumuz Taha Akgül’dü.
Serbest güreş 125 kiloda
rakiplerine minderi adeta
dar eden Akgül, tüm maçlarını
zorlanmadan kazandı. İlk turu maç
yapmadan geçen, ikinci turda Moğol
Chuluunbat Jargalsaikhan’ı 4-0 yenen
Taha Akgül, çeyrek finalde Belarus’tan
Ibrahim Saidau’ya 4-0, yarı finalde ise
Ermeni Levan Berianidze’ye 3-1 üstünlük
sağlayarak finale adını yazdırdı. Finalde
2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın bronz
madalyalı ismi İranlı Komeil Nemat Ghasemi
ile karşılaşan son iki yılın dünya şampiyonu
sporcumuz, karşılaşmayı 3-1 kazanarak altın
madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül won the only gold medal for Turkey in the 31st Olympic Games in Rio. At the 125 kg freestyle
wrestling competition Akgül received a bye in the qualification round and won 4-0 against Chuluunbat
Jargalsaikhan in the second round. Akgül advanced to the finals by defeating Ibrahim Saidau from Belarus
4-0 in the quarterfinals and Armenian Levan Berianidze 3-1 in the semis. Taha Akgül won the Olympic gold
medal by defeating London 2012 bronze medallist Komeil Nemat Ghasemi of Iran 3-1.
Born November 22, 1990 in Sivas Taha Akgül took up wrestling in 2003 at the ASKI Sports Club.
In freestyle 125kg weight category, Akgül won the bronze medal at the 2013 World Wrestling
Championships in Budapest, Hungary. The same year, he won the gold medals at the Universiade
Games in Kazan and the 17th Mediterranean Games in Mersin. He became the European Champion
three times in a row at the 2012 European Wrestling Championships held in Belgrade, Serbia, the
2013 European Wrestling Championships in Tbilisi, Georgia and the 2014 European Wrestling
Championships in Vantaa, Finland. He also won the gold medal at the first European Games in
Baku. He became the World Champion
at the 2014 World Wrestling
Championships in Tashkent,
Uzbekistan and 2015 World
Wrestling Championships
in Las Vegas, U.S.

22.11.1990 tarihinde Sivas’ta doğan Taha Akgül,
Ankara’da ASKİ Spor Kulübü’nün sporcusu. Serbest stil
125 kiloda 2013 yılında Budapeşte’te Dünya üçüncüsü olan
Akgül, aynı yıl Kazan’da düzenlenen Üniversite Oyunları’nda
ve Mersin’deki 17. Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.
İstikrarlı bir başarı grafiğine sahip olan milli sporcu, 2012
yılında Belgrad, 2013 yılında Tiflis ve 2014 yılında Vantaa’da üst
üste üç kez Avrupa şampiyonu, 2015 yılında Bakü’de Avrupa
Oyunları şampiyonu, 2014 yılında Taşkent’te ve 2015 yılında Las
Vegas’ta Dünya şampiyonu oldu.
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Rıza KAYAALP
10.10.1989 tarihinde Yozgat’ta doğan Rıza Kayaalp, grekoromen güreş 130
kiloda dünyanın en önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Dünya ve Avrupa
Şampiyonu sporcumuz, kariyerine Olimpiyat altın madalyası eklemek için
mindere çıktığı Rio’da belki bu amaca ulaşamadı ama parlak kariyerini
Olimpiyat gümüş madalyası ile zenginleştirdi.
Kilosunda dünya sıralamasında 1 numara gösterilen son dünya şampiyonu
ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nın bronz madalyalı güreşçisi Kayaalp,
finale kadar rakiplerini rahat bir şekilde yenmeyi başardı. İlk maçında
Venezuelalı Caraballo Cabrera’yı (9-0) teknik üstünlükle yenen sporcumuz,
çeyrek finalde Azerbaycanlı Sabah Shariati’yi tuşla, yarı finalde de Alman
Eduard Popp’u 1 dakika 53 saniyede teknik üstünlükle yendi ve finale çıktı.
Şampiyonumuzun finaldeki rakibi, 2015 Dünya Şampiyonası finalinde
mağlup ettiği Kübalı Mijain Nunez Lopez’di. Çok kötü bir hakem
yönetimine sahne olan karşılaşmada rakibine 6-0 yenilen Kayaalp,
Rio’dan gümüş madalyayla ayrıldı. Rıza Kayaalp’in madalya
seremonisinde Dünya Güreş Birliği Asbaşkanı, eski Dünya ve
Olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık da yer aldı.
Ankara’da ASKİ Spor Kulübü’nün sporcusu olan Rıza Kayaalp’in
kariyeri önemli başarılarla dolu. 2011 yılında İstanbul’da, 2015
yılında Las Vegas’ta Dünya şampiyonu oldu. 2010’da Bakü’de,
2012’de Belgrad’da, 2013’te Tiflis’te, 2014’de Vantaa’da Avrupa
şampiyonluğuna ulaştı. 2015 yılında Bakü’deki Avrupa Oyunları
ile 2009 Pescara ve 2013 Mersin Akdeniz Oyunları’nda da
altın madalyayı boynuna taktı. 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları’nda bronz madalya kazanan Kayaalp ayrıca,
2013’te Budapeşte’de ve 2014’te Taşkent’te
Dünya ikincisi, 2009’da Herning’de ve 2010’da
Moskova’da Dünya üçüncüsü, 2011’de
Dortmund’da Avrupa ikincisi oldu.

Rıza Kayaalp, born 10 October 1989 in Yozgat, is a world and European
champion wrestler competing in the 130 kg division of Greco-Roman
wrestling. Aiming to add an Olympic gold medallist title to his successful
career in Rio 2016, Kayaalp had to be contented with a silver medal.
Acknowledged as #1 wrestler in his weight category, the last World Champion
and bronze medallist of the London 2012 Olympic Games easily defeated
his opponents on his way to the final match in Rio. He was victorious over
Venezuelan Caraballo Cabrera with technical superiority in the qualifications,
Sabah Shariati of Azerbaijan by fall in the quarterfinals and Eduard Popp from
Germany again with technical superiority in 1:53 in the semis respectively. His
opponent in the final was Cuban Mijain Nunez Lopez whom he had beaten at
the 2015 World Championships. Losing 6-0 to Lopez, Kayaalp had to leave Rio
with the silver medal. Former Olympic and World champion wrestler
and United World Wrestling (UWW) Vice President Ahmet Ayık
took part in his medal ceremony.
An athlete of ASKİ Sports Club, Rıza Kayaalp’s career
harbours great achievements. He became the World
Champion at the 2011 World Wrestling Championships in
Istanbul, Turkey and 2015 World Wrestling Championships
in Las Vegas, U.S. He won the European Champion title at
the European Championships in Baku 2010, Belgrade 2012,
Tbilisi 2013 and Vantaa 2014. He won the gold medal at
2015 European Games and the Mediterranean Games
of 2009 Pescara and 2013 Mersin. Bronze medallist
of London 2012 Olympic Games, Rıza Kayaalp
had also won the silver medals at 2013 World
Wrestling Championships in Budapest and
2014 World Wrestling Championships
in Tashkent, bronze medals at World
Championships of Herning in
2009 and Moscow in 2010. He
won the silver medal at the
2011 Dortmund European
Wrestling Championship.
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Selim YAŞAR
20.02.1990 doğumlu olan Dağıstan asıllı milli güreşçi Selim Yaşar,
Rio’da gümüş madalya kazanan
iki güreşçimizden biriydi. Carioca
Arena’da serbest stil 86 kiloda
mindere çıkan Yaşar ilk turu maç
yapmadan geçti. İkinci turda Porto
Rikolu Jaime Yusept Espinal’i 3-1,
çeyrek finalde Kübalı Reineris
Salas Perez’i 5-2, yarı finalde ise
Amerikalı Michael Tbory Cox’u 2-1
yenerek finalist oldu. Altın madalya için finalde Rus Abdulrashid
Sadulaev ile karşılaşan Selim
Yaşar, karşılaşmayı 3-0 kaybetti
ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor Kulübü sporcusu olan Selim
Yaşar’ın, 2014 yılında Taşkent’te
Dünya üçüncülüğü, 2015 yılında
Las Vegas’ta dünya ikinciliği
bulunuyor.

42 Olimpiyat Dünyası

Born 20 February 1990 in
Ingushetia Selim Yaşar was one
of the two silver medal winner
Turkish freestyle wrestlers in Rio
2016. Yaşar received a bye in the
qualification round of the 86kg
competition and went on to defeat
Jaime Yusept Espinal from Puerto
Rico 3-1 in the second round,
Cuban Reineris Salas Perez 5-2
in the quarterfinals and American
Michael Tbory Cox 2-1 semifinals. He lost 3-0 to Russian
Abdulrashid Sadulaev in the final
to claim the silver medal.
An athlete of the İstanbul
Metropolitan Municipality Sports
Club, Selim Yaşar won the bronze
medal in 2014 World Wrestling
Championships in Tashkent and
the runner-up in the 2015 Las
Vegas World Wrestling Championships.

Daniyar İSMAYİLOV
03.02.1992 doğumlu olan Türkmenistan asıllı milli halterci Daniyar
İsmayilov, 31. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya alan bir diğer
sporcumuz oldu. Riocentro’da düzenlenen halter müsabakalarında
erkekler 69 kiloda yarışan İsmayilov, koparmada ilk hakkında 156,
ikincide 160, üçüncüde 163 kilo kaldırdı. Silkmede ise ilk hakkında 181,
ikincide 185, üçüncüde 188 kilo kaldırarak toplamda 351 kiloya ulaştı
ve bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu kiloda altın madalya, koparmada 162, silkmede 190 olmak üzere toplamda
352 kilo ile 36 yaşındaki Çinli halterci Shi Zhiyong’un oldu. Koparmada 151, silkmede 188 kilo ile toplamda 339 kilo yapan
Kazakistanlı Izzat Artykov ise bronz madalya aldı.
2012 Londra Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkmenistan adına
yarışan Daniyar İsmayilov toplamda 310 kiloluk kaldırışı
ile 13. sırayı almıştı. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçen
İsmayilov, 2015 yılında Tiflis’te ve 2016 yılında Forde’de
Avrupa şampiyonu, 2015 yılında Houston’da Dünya şampiyonu oldu. Daniyar İsmayilov sporculuk yaşamını İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde sürdürüyor.

Born on 3 February 1992 in Turkmenistan, weightlifter Daniyar
İsmayilov was another silver medal winner for Turkey at the Rio 2016
Games. Competing in 69kg division, İsmayilov lifted 156, 160 and 163
kilos in his three respective attempts in snatch. In clean&jerk, he lifted
181, 185 and 188 kilos to reach the total of 351 kilos and the Olympic
silver medal. Shi Zhiyong of China won the gold medal with 352
kilos where Izzat Artykov from Kyrgyzstan won the
bronze with 339.
İsmayilov had competed for Turkmenistan at the
2012 Summer Olympic Games in London and was
placed 13th with a total of 310 kilos. Changing
his nationality to Turkish, İstanbul Metropolitan
Municipality Sports Club’s athlete Daniyar İsmayilov
became the European champion in the 2015 Tbilisi
and 2016 Førde Wuropean Weightlifting Championships and the World champion at the 2015 Houston
World Championships.
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Nur TATAR
16.08.1992 Van doğumlu milli sporcumuz Nur Tatar, 2012 Londra’da
olduğu gibi 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda da şeref kürsüsüne çıktı.
Taekwondoda kadınlar 67 kiloda Türkiye’yi temsil eden Tatar, Carioca
Arena’daki ilk maçında Avustralyalı Carmen Marton’u 11-1, çeyrek
finalde Türk asıllı Alman rakibi Rabia Güleç’i 5-1 yendi. Yarı finalde
Fransız Haby Niare’ye altın vuruşla 4-0 kaybeden sporcumuz, üçüncülük
maçında Tayvanlı Chia-Chia Chuang karşısında ilk rauntta 3-0 geriye
düşmesine rağmen, son rauntaki etkili mücadelesiyle skoru 7-3 lehine
çevirmeyi bildi ve bronz madalyaya uzandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcusu olan Nur
Tatar daha önce 2012 yılında Manchester’daki Avrupa Şampiyonası’nda
şampiyon oldu. Aynı yıl Londra Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya
kazandı. Milli taekwondocu ayrıca, 2010 yılında St. Petersburg’da, 2014
yılında Bakü’de Avrupa üçüncülüğünü, 2013 yılında Mersin’de Akdeniz
Oyunları şampiyonluğunu, 2016 yılında Montrö’de Avrupa ikinciliğini elde
etti. 2015 Bakü Avrupa Oyunları’nda bronz madalya aldı.
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Nur Tatar, born on 16 August 1992 in Van, Turkey made it to the podium
in Rio 2016 as she did in London 2012 Olympic Games. Representing
Turkey in women’s taekwondo 67 kg weight category, Tatar won her first
match at the Carioca Arena 11-1 against Carmen Marton from Australia.
After defeating German of Turkish descent Rabia Güleç 5-1 in the quarterfinals, she lost 4-0 by golden point to Haby Niare from France. In the
bronze medal contest she won the bronze medal with a great comeback
from 0-3 to 7-3.
İstanbul Metropolitan Municipality Sports Club’s athlete Nur Tatar won
the silver medal at the 2010 European Taekwondo Championships held
in Saint Petersburg, Russia. She became the European champion at
the 2012 European Championships in Manchester. She won the silver
medal at 67 kg in the 2012 London Summer Olympics. She was the gold
medalist at the 2013 Mediterranean Games in Mersin, Turkey. In 2015
Tatar won the bronze medal at the inaugural European Games and the
silver at the 2016 European Championships in Montreux.

Cenk İLDEM
05.01.1986 tarihinde İstanbul’da doğan Cenk İldem, 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları’nda ülkemize madalya kazandıran sekiz sporcudan biriydi.
Grekoromen stil güreşte 98 kiloda mindere çıkan İldem ilk turu maç
yapmadan geçti, ikinci turda Hintli Hardeep Hardeep’e ve çeyrek finalde
de Rus Islam Magomedov’a aynı skorla 3-1 üstünlük sağladı. Yarı
finalde Ermeni Artur Aleksanyan’a teknik üstünlükle kaybeden Cenk
İldem, Rumen Alin Alexuc Ciurariu ile yaptığı üçüncülük mücadelesini
4-0 kazanarak bronz madalyaya uzandı.
Sporculuk yaşamını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde sürdürmekte olan
Cenk İldem, daha önce 2011’de İstanbul’da ve
2014’te Taşkent’te Dünya üçüncüsü, 2010’da
Bakü’de, 2013’te Tiflis’te ve 2016’da Riga’da
Avrupa üçüncüsü oldu. 2015 Bakü Avrupa
Oyunları’nda da kürsünün üçüncülük basamağına çıktı. İldem’in kariyerinde ayrıca 2006
yılında Guatemala’da Dünya gençler şampiyonluğu, 2005 yılında Macaristan’da
ve 2006 yılında Polonya’da Avrupa
gençler şampiyonluğu da
bulunuyor.

Born in İstanbul on 5 January 1986, Greco-Roman style wrestler Cenk
İldem was among the 8 Turkish medalists at the 2016 Rio Olympic
Games.
Receiving a bye in the first round of 98 kg competitions defeated both
Hardeep Hardeep from India and Islam Magomedov from Russia 3-1 by
points. After losing to Artur Aleksanyan of Armenia by technical superiority İldem won the third place match 4-0 against Alin Alexuc Ciurariu
from Romania to claim the bronze medal.
İstanbul Metropolitan Municipality Sports Club’s athlete Cenk İldem
was the bronze medal winner at the World Wrestling Championships
in Istanbul in 2011 and Tashkent in 2014. He won the bronze medals
at the European Championships held in Baku 2010, Tbilisi 2013 and
Riga 2016 and a silver in Vantaa 2014. He also was on the podium as
the bronze medalist of the 1st Baku European Games. He had won the
gold medals at the World Junior Wrestling Championships in 2006 held
in Guatemala City, Guatemala and the 2005 European Junior
Wrestling Championships held in Hungary and again in
2006 in Poland.
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Soner DEMİRTAŞ
25.06.1991 tarihinde Tokat’ta doğan milli güreşçimiz Soner Demirtaş,
Rio’da serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. İlk turu
maç yapmadan geçen Demirtaş, ikinci turda Moğolistan’dan Unurbat Purevjav’ı 3-1 mağlup etti, çeyrek finalde İranlı Hassan Aliazam
Yazdanicharati’ye 3-0 yenildi. İranlı’nın finale kalmasıyla repesaj
turunda mücadele etme hakkı kazanan sporcumuz, önce Haitili Asnage
Castelly’yi 4-0’la geçti, ardından çıktığı bronz madalya maçında Kazak
Galymzhan Usserbayev’i 3-0 yenerek Olimpiyat üçüncüsü oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Soner
Demirtaş, 2010 yılında Budapeşte’de Gençler Dünya Şampiyonası’nda
ikinci, 2013 yılında Mersin’de Akdeniz Oyunları’nda şampiyon, 2015
yılında Bakü’de Avrupa Oyunları’nda ikinci, 2013 yılında Vantaa’da
Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü ve son olarak bu yıl Riga’da Avrupa
Şampiyonası’nda şampiyon oldu.
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Born on 25 June 1991 in Tokat, Turkey’s 74 kg division freestyle
wrestler won the bronze medal at the Rio Olympic Games.
After a bye in the first round Demirtaş defeated Mongolian Unurbat
Purevjav 3-1 but lost 3-0 to Hassan Aliazam Yazdanicharati from Iran
in the quarterfinals. As the Iranian wrestler made it to the finals, Soner
Demirtaş won 4-0 against Asnage Castelly from Haiti in the repechage
match and eventually defeated Kazakh Galymzhan Usserbayev 3-0 in
the third place match and won the Olympic bronze medal.
A member of the İstanbul Metropolitan Municipality Sports Club,
Demirtaş debuted at the 2010 Junior World Championships held in
Budapest, Hungary, where he won the silver medal. He won the gold
medal at the 2013 Mediterranean Games in Mersin. Demirtaş became
silver medalist at the 2015 European Games in Baku,
Azerbaijan, the bronze medalist at the 2014 European
Championships in Vantaa, Finland

Yasmani Copello ESCOBAR
15.04.1987 yılında doğan Küba asıllı milli sporcumuz Yasmani Copello
Escobar, Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi atletizm erkekler 400
metre engelli dalında temsil etti. Elemelerde 49:52’lik derecesiyle
serisinde birinci, genel sıralamada 21. olarak yarı finale çıkan Escobar,
yarı finalde de 48:61’lik derecesiyle serisinde üçüncü, genel sıralamada
altıncı oldu ve adını finale yazdırdı. Oyunların 400 metre engelli finalinde
47:92’lik derecesiyle üçüncü olan Yasmani Copello Escobar, bu oyunlarda atletizmdeki tek madalyamızı kazandırdı. Bu dalda birinciliği 47:73 ile
Amerikalı Kerron Clement, ikinciliği 47:78 ile Kenyalı Mucheru Boniface
Tumuti elde etti.
Sporculuk yaşantısını Fenerbahçe Spor Kulübü’nde sürdürmekte
olan Escobar, daha önce Beijing’de düzenlenen 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası’nda aynı dalda altıncı oldu.

Cuban-born on 15 April 1987 Yasmani Copello Escobar represented
Turkey at the Rio 2016 Games in men’s 400m hurdles.
Copello crossed the finish line in 49:52 seconds winning his series and
placing 21st, he advanced to the semi-finals. He finished his series in
semis in the third place with a time of 48:61 to move on to the finals
as the sixth best. Yasmani Copello Escobar won Turkey’s only medal
in athletics placing 3rd with his time of 47:92. Kerron Clement from US
won the gold medal with 47:73 and Kenyan Mucheru Boniface Tumuti
claimed the silver with 47:78.
Affiliated to Fenerbahçe Sports Club, Escobar had placed 6th
with 48:96 at the men’s 400 metres hurdles of the 2015
World Athletics Championships held in Beijing.
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0

0

0

0

1 0

Kongo

0

0

0

0

10

Britanya Vir in Adaları

0

0

0

0

1 1

Kongo C

0

0

0

0

105

Brunei

0

0

0

0

1 2

Kosta ika

0

0

0

0
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No Ülke / Medal Table

No Ülke / Medal Table
1 3

aos

0

0

0

0

1 5

1

esotho

0

0

0

0

1 6

1 5

etonya

0

0

0

0

1

1 6

iberya

0

0

0

0

1

ibya

0

0

0

1 8

ihtenştayn

0

0

1 9

übnan

0

150

üksemburg

151

0

0

0

0

0

0

0

0

Saint Kitts ve evis

0

0

0

0

1 8

Saint ucia

0

0

0

0

0

1 9

Samoa

0

0

0

0

0

0

180

San Marino

0

0

0

0

0

0

0

181

S o Tom ve Pr ncipe

0

0

0

0

0

0

0

0

182

Senegal

0

0

0

0

Madagaskar

0

0

0

0

183

Seyşeller

0

0

0

0

152

Makedonya

0

0

0

0

18

Sierra eone

0

0

0

0

153

Malavi

0

0

0

0

185

Solomon Adaları

0

0

0

0

15

Maldivler

0

0

0

0

186

Somali

0

0

0

0

155

Mali

0

0

0

0

18

Sri anka

0

0

0

0

156

Malta

0

0

0

0

188

St. Vincent ve Grenadinler

0

0

0

0

15

Marshall Adaları

0

0

0

0

189

Sudan

0

0

0

0

158

Mauritius

0

0

0

0

190

Surinam

0

0

0

0

159

0

0

0

0

191

Suriye

0

0

0

0

Mikronezya

192

0

0

0

Monako

0

0

0

0

Suudi Arabistan

0

160

193

0

0

0

Moritanya

0

0

0

0

Svaziland

0

161

0

0

0

0

162

Mozambik

0

0

0

0

163

Mülteci Olimpiyat Atletleri

0

0

0

0

16

Myanmar

0

0

0

0

165

amibya

0

0

0

166

auru

0

0

16

epal

0

168

ikaragua

19

Peru
uanda

ili

195

Tanzanya

0

0

0

0

196

Togo

0

0

0

0

19

Tonga

0

0

0

0

0

198

Tuvalu

0

0

0

0

0

0

199

Türkmenistan

0

0

0

0

0

0

0

200

ganda

0

0

0

0

0

0

0

0

201

mman

0

0

0

0

169

Orta Afrika Cumhuriyeti

0

0

0

0

202

ruguay

0

0

0

0

1 0

Pakistan

0

0

0

0

203

Vanuatu

0

0

0

0

1 1

Palau

0

0

0

0

20

Yemen

0

0

0

0

1 2

Panama

0

0

0

0

205

Yeşil Burun Adaları

0

0

0

0

1 3

Papua Yeni Gine

0

0

0

0

206

ambiya

0

0

0

0

1

Paraguay

0

0

0

0

20

imbabve

0

0

0

0
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TMOK Olimpik Hazırlıklar ve
Destek Programları
TOC Olympic Preparations and
Support Programmes

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan
sporcularımıza ve takımlarımıza ‘Olimpik Dayanışma’ desteği verdi. Oyunlara katılma ve
dereceye girme potansiyeli bulunan 16 milli sporcuya son iki yılda toplam 188.000 USD
finansal destek sağlayan TMOK, basketbol kadın milli takımımız için de aynı süreçte
toplam 150.000 USD finansal katkıda bulundu.
The Turkish Olympic Committee (TOC) provided financial support to Turkish athletes and
teams, who had qualified or had a potential to qualify for Rio 2016 Olympic Games, to
assist their preparations for Rio through Olympic Solidarity.
Rio 2016 Olimpiyat
Oyunları
TMOK, 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları öncesinde olduğu gibi,
2016 Rio Olimpiyat Oyunları öncesinde de milli sporcularımıza ve
milli takımlarımıza finansal destek sağladı. TMOK ayrıca, Olimpik
Dayanışma Antrenör Gelişim
Seminerleri ve Destek Programları kapsamında antrenörlerimize
de finansal destek verdi.
31. Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılma ve dereceye girme potansiyeli
bulunan 16 sporcuya 1 Eylül 2014
tarihinden itibaren kişi başına her
ay 500 USD finansal destek sağlayan TMOK, dörder aylık dönemlerde ödenen bu destek programını
31 Ağustos 2016 tarihine kadar
sürdürdü. 2014 yılında 32.000
USD, 2015 yılında 91.000 USD,
2016 yılında 60.000 USD olarak
sağlanan sporcu destek programı,
toplamda 183.000 USD olarak
noktalandı. TMOK ayrıca, Rio 2016
baraj yarışmalarına katılan sporcuların katılım masraflarına katkı
olarak da 5.000 USD ek yardımda
bulundu.
TMOK, bireysel olarak yarışan
sporcular dışında milli takımlarımız için de önemli destek verdi.

Rio 2016 Olympic Games

Kadın Basketbol Milli Takımımızın
2016 Rio Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına yardımcı olmak amacıyla,
‘Olimpik Dayanışma Takım Destek
Programı’ çerçevesinde Türkiye
Basketbol Federasyonu’na dört
aşamada toplam 150.000 USD
destek sağladı. Bu destek, 2014
FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası
için 33.000 USD, 2015 Avrupa
Basketbol Şampiyonası Hazırlık
Kampı ve Eurobasket için 31.000
USD, 13-20 Haziran 2015 tarihleri
arasında Fransa’nın Nantes kentinde yapılan Olimpiyat Elemeleri
Hazırlık Kampı için 36.000 USD
ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na
kadar kalan süreçteki hazırlıklar
için 50.000 USD olarak gerçekleşti.

Through its ‘Olympic Athletes
and Team Support Programme’,
TOC provided 500 USD monthly
financial assistance (scholarships)
to 16 athletes for two years,
from 1.9.2014 to 31.8. 2016, to
a total of 183.000 USD. TOC also
contributed 5.000 USD to help
financing expenses related to the
participation of some athletes in
Rio qualification tournaments. TOC
similarly made available 150.000
USD to the Turkish Basketball
Federation for the preparations of
the women’s national basketball
team.

Lillehammer 2016 Kış
Gençlik Olimpiyat Oyunları

Lillehammer 2016 Winter
Youth Olympic Games

TMOK, 12-21 Şubat 2016 tarihleri
arasında Norveç’in Lillehammer
kentinde düzenlenen 2. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’na Kızak,
Alp Disiplini ve Curling dalında
katılan sporcularımızın hazırlık
kampları için ilgili federasyonlara
toplam 14.500 USD tutarında
finansal destek sağlamıştır. Bu
kapsamda; Oyunlara Kızak
dalında hazırlanan sporcularımızın 3-11 Ağustos 2015 tarih-

TOC provided 14.500 USD
financing to the relevant national
federations for the training camps
of our athletes to compete in Luge,
Curling and Alpine Discipline at
the 2016 Winter Youth Olympic
Games held in Lillehammer,
Norway, during 12-21 February
2016. 5.000 USD was allocated for
the Luge training camp in Bosnia
& Herzegovina, 4.500 USD for the

Alpine
Discipline
camp in New
Zealand and 5.000
USD for the Curling
training camp and qualification
tournament in Basel, Switzerland.

PyeongChang 2018 Winter
Olympic Games
TOC is assisting the Turkish
athletes who have qualified
or has a potential to qualify
for the PyeongChang 2018
Winter Olympic Games in South
Korea. From 1 November 2016
to 28 February 2018, TOC will
be providing monthly financial
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leri arasında Bosna Hersek’te
gerçekleştirilen hazırlık kampı için
5.000 USD ve Alp Disiplini dalında
hazırlanan sporcularımızın 26
Temmuz–7 Eylül tarihleri arasında
Yeni Zelanda’da gerçekleştirdikleri
hazırlık kampı için 4.500 USD
katkıda bulunulmuştur. Curling
dalında hazırlanan sporcularımızın 6 – 7 Şubat 2016 tarihlerinde İsviçre’nin Basel kentinde
gerçekleştirilen hazırlık kampı ve
baraj yarışması için Türkiye Buz
Pateni Federasyonu’na 5.000 USD
finansal imkan sağlanmıştır.

PyeongChang 2018 Kış
Olimpiyat Oyunları

TMOK 9-25 Şubat 2018 tarihleri
arasında Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenecek
olan 23. Kış Olimpiyat Oyunları’na
katılma ve dereceye girme potansiyeli bulunan 15 sporcumuza
1 Kasım 2016 tarihinden itibaren
kişi başına her ay 600 USD
finansal destek sağlamaktadır.
Dört aylık dönemlerde ödenmekte
olan bu mali destek programımız
28 Şubat 2018 tarihine kadar
sürdürülecektir.

Antrenör Gelişim
Seminerleri ve Destek
Programları
Senkronize yüzme
TMOK ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen
‘Senkronize Yüzme Gelişim
Programı’ tamamlandı.
Senkronize yüzme dalında sporcuların ve antrenörlerin gelişimine yardımcı olmak amacıyla
52 Olimpiyat Dünyası

Sırbistan’dan getirilen Senkronize
Yüzme Antrenörü Marija Senica
Jovovic, 4 Aralık 2015 - 4 Mayıs
2016 tarihleri arasını kapsayan
dönemde 13-15 yaş küçük ve 1518 yaş genç kız milli takımlarımız
ile çalıştı. Bu süreçte, Tokyo 2020
Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan
milli takımımız için yeni koreografiler üretildi, kamplar ve ileriye
dönük planlamalar yapıldı. 7 ve
8 Mayıs’ta İsviçre’nin Cenevre
şehrinde Swiss Open Senkronize
Yüzme Şampiyonası’na katılan
combo (15 yaş ve altı) takımımız
ikinci olarak gümüş madalya
kazandı. Altı ay süren programın
tüm masrafları TMOK tarafından
karşılandı.
Antrenör Jovovic, ‘Senkronize
Yüzme Antrenör Gelişim Programı’
çerçevesinde ayrıca Eskişehir’de
ve İstanbul’da antrenörlerimize
seminer verdi. Bu seminerlerde,
senkronize yüzme sporcularında
bulunması beklenen özellikler,
branş hakkındaki temel bilgiler,
başlangıç seviyesindeki temel
hareketler ve koreografilerin
hazırlanmasına yönelik bilgilerin yanı sıra yüzme havuzunda
kara antrenmanları, senkronize
yüzmeye özel esneklik çalışmaları
ve havuzda izlenmesi gereken
metotlar anlatıldı. İstanbul’da
yaptığı antrenmanları ayda bir kez
bütün antrenörlere açan Jovovic,
katılımcıların bu sayede senkronize yüzme tekniklerini geliştirmelerine yardımcı oldu.
TMOK, altı ay süren program
kapsamında 25.000 USD finansal
destekte bulunarak, antrenör Marija Senica Jovovic’in ve projenin
tüm masraflarını karşıladı.

Eskrim

Eskrim Antrenörü Cansu Tor
Kadıoğlu, TMOK Antrenör Gelişim
Seminerleri ve Destek Programları çerçevesinde, 31 Temmuz – 08
Ağustos 2016 tarihleri arasında
Amerika Birleşik Devletleri’nin
Kaliforniya eyaletinde yer alan
Golubitsky Eskrim Merkezi’nde

assistance of 600 USD to 15
athletes, payable every four
months.

“Coaches Development and
Support Programme”
Supported by IOC Olympic
Solidarity TOC, through its
Coaches Development and
Support Programme, continues to
invite expert coaches from abroad
and organize training courses
for the technical development of
Turkish coaches and also send
Turkish coaches abroad for their
training. The Programme, aiming
to contribute to the technical
development, performance and
capacities of our coaches, is
planned, implemented, developed
and later evaluated in close
cooperation with our national
Federations.

Synchronised Swimming
Within the framework of its
Coaches Development and
Support Programme, TOC
provided 25.000 USD financial
support of to the Turkish
Swimming Federation for the
organization of the ‘Synchronised
Swimming Development
Programme’ executed in different
cities of Turkey for six months.
Expert Synchronized Swimming
coach Marija Senica Jovovic
from Serbia worked with the
13-15 and 15-18 synchronized
swimming national teams from
4 December 2015 to 4 May
2016. New choreographies were
produced, camps and plans for
future were made for the Turkish
teams preparing for Tokyo 2020
Olympic Games. Turkish U15
combo team placed second to win

organize edilen Eskrim Antrenörlüğü Eğitimi’ne katıldı.
Cansu Tor Kadıoğlu üç kez art
arda Dünya Şampiyonu olan
Ukrayna’lı Eskrim Antrenörü Sergei Golubitsky (1997 Güney Afrika,
1998 İsviçre, 1999 Kore Dünya
Şampiyonaları’nda) ile çalışma
imkanı elde etti. Kadıoğlu seminer
süresinde eskrim taktikleri, yeteneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi, antrenman planlaması
yaparken dikkat edilmesi gereken
unsurlar, eskrimde bireysel ders
teknikleri hakkında teknik ve
pratik bilgiler işlenen konular
arasında yer aldı. Bu eğitim sayesinde Türk sporunda kadının yeri
ve Türk Eskrimi için katkı sağlandı.
TMOK, tüm masrafları için finansal
destek sağladı.

Bisiklet
Bisiklet Antrenörü Salih Yalızat,
TMOK Antrenör Gelişim Seminerleri ve Destek Programları
çerçevesinde, Uluslararası Bisiklet
Birliği (UCI) tarafından 08 Ağustos
- 2 Eylül 2016 tarihleri arasında
İsviçre’nin Aigle şehrinde yer
alan Dünya Bisiklet Merkezi’nde
(UCI) organize edilen 2016 UCI
Antrenör Gelişim Programı’na
katıldı. Bisiklet Antrenör Gelişim
Programında; sporcunun başarı
için temel taşların belirlenmesi,
antrenman planlaması yaparken
nelere dikkat edilmesi gerektiği,
antrenman planlaması yaparken
sahip olunması gereken bilgi ve
tekniğin neler olduğu, sporcunun
bisiklete nasıl uyum sağlaması
gerektiği vb. gibi konular teknik ve
pratik olarak ele alındı. TMOK, tüm
masrafları için finansal destek
sağladı.
Yine UCI tarafından aynı merkezde
8 Ağustos 2016 – 06 Ekim 2016
tarihleri arasında “2016 Gençler
Yol Bisikleti Antrenman Kampı”na
davetli olarak katılan Yol Bisikleti
sporcumuz Batuhan Özgür’ün
ulaşım masrafları için finansal
destek sağladı.

the silver medal at Swiss Open in
Geneva, Switzerland held on 7-8
May, 2016.
Within the scope of the
Programme, Coach Jovovic also
gave seminars for the coaches
in Eskişehir and İstanbul. Basic
information on the discipline
and expected characteristics of
synchronized swimmers, basic
moves in the beginner level,
preparation of choreographies,
land training, flexibility exercises
of synchronized swimming and
the methods to be followed in the
pool were given to the attendees.

Fencing
Cansu Tor Kadıoglu took the
Coaching Course from July 31st
to August 8th at the Golubitsky
Fencing Center (GFC), USA, based
on Olympic Scholarships for
Coaches provided by Olympic
Solidarity of Turkish Olympic
Committee. Cansu Tor Kadıoglu
had the chance to work with
GCF’s head coach, Sergei
Golubitsky, who has won three
straight world championships
in Men’s Foil (1997 South Africa,
1998 Switzerland and 1999 Korea)
and is considered one of the best
foil fencers of the 20th century. By
reimbursing the related expenses
of the course around 5.000
USD, TOC contributed to Turkish
fencing and continued its works to
stimulate women’s participation
and involvement in sport by
creating more participation
opportunities at all planes of
sports.

Cycling
Turkish cycling coach Salih Yalızat
was enabled by the TOC’s Coaches
Development and Support
Programme to take the 2016 UCI
(Union Cycliste Internationale)
Coach Development Course from
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Basketbol
TMOK Antrenör Gelişim Seminerleri ve Destek Programları
çerçevesinde, 9 Ekim – 12 Kasım
tarihleri arasında ABD’nin Delaware Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Basketbolda Uluslararası Antrenörlük Stajı” na katılmak üzere
FIBA tarafından seçilen Basketbol
Antrenörü Funda Tahmaz’ın bu
eğitim programına katılabilmesi
için TMOK gerekli finansal desteği
sağlamıştır.

Judo

TMOK, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), IJF Akademi ve
Türkiye Judo Federasyonu iş birliği
ile 6 -13 Kasım 2016 tarihleri
arasında Ankara, Eryaman’da
bulunan Türkiye Olimpik Hazırlık
Merkezi’nde (TOHM) organize
edilen Judo 2. Kademe Antrenörlük kursuna 3’ü Türk 8 eğitmen ile
54 Olimpiyat Dünyası

19 yerli ve yabancı Judo antrenörü
katıldı. Judo alanındaki son eğitim
trendleri alanında uzman eğitmenlerden öğrenme şansı elde
eden antrenörler, kurs süresince
yapılan sınavlarda başarılı olarak
IJF Akademi belgeli 2. Kademe
Antrenör sertifikalarını aldılar
ve 3. Kademe Antrenör kursuna
katılma hakkı elde ettiler.
Judo Antrenörleri 2. Kademe
Antrenörlük kursundan önce
IJF Akademi tarafından organize
edilen ve üç ay süren online eğitime katıldılar. Online eğitimden
sonra online sınava katılıp başarılı
olarak 2. Kademe Antrenörlük
kursuna katılma hakkı elde ettiler.
TMOK, IJF Akademi 2. Kademe
Antrenörlük kursu kapsamında
Türkiye Judo Federasyonu’na
12.000 USD tutarında finansal
destek sağladı.

August 8th to September 2nd at
the UCI World Cycling Centre in
Aigle, Switzerland.
TOC also helped Batuhan Özgür
participating in the ‘2016 Juniors
Road Cycling Training Camp’
organized between August 8th to
October 6th again at the UCI World
Cycling Centre.

Basketball
TOC facilitated Turkish basketball
coach Funda Tahmaz to take
the International Coaching
Apprenticeship in Basketball
(ICAB) course, which provides
national-level coaches with
enriched basketball coaching
skills, held at the Delaware
University on 9-12 November
2016.

Judo
In association with International
Judo Federation (IJF) and IJF
Academy, Turkish Olympic
Committee (TOC) together with
Turkish Judo Federation organized
IJF Academy’s Judo Coach Level 2
training course on 6-13 November
at the Turkish Olympic Preparation
Centre in Eryaman, Ankara.
The course organized as part
of TOC’s “Coach-Development
Seminars and Support
Programme” was attended by
19 judo coaches from Turkey
and abroad tutored by 8 expert
instructors, 3 of which were
Turkish. Successful coaches
have become certified IJF
Coaches who will be assigned at
international judo competitions.
Graduate coaches also will be
able to attend the IJF Academy’s

Kayaklı Koşu

Olimpik Sporcu ve Antrenör
Sabahattin Oğlago’nun Kayak
Antrenörlüğü dalında kendisini
geliştirmesine ve kendi branşındaki
uluslararası platformda yenilikleri
yakından takip edebilmesi amacıyla
10 Temmuz 2016 – 10 Mayıs 2017
tarihleri arasında Erzincan’da katıldığı İngilizce dil kursunun masrafları
TMOK tarafından karşılandı.

Eğitmenliğini TMOK’tan aldığı
Olimpik Dayanışma bursu ile ISAF
(Uluslararası Yelken Federasyonu)
Antrenörü olan Emrah Sürmen’in
yaptığı kursun koordinatörlüğünü
Yelken Federasyonu’ndan Yrd. Doç.
Dr. Süleyman Moralı yürüttü. TMOK,
Yelken Federasyonu’na 3. Seviye
Teknik Kursu için 8.000 USD tutarında finansal destek sağladı.

Milli Takım Eğitim
Seminerleri ve Kamp
TMOK desteğiyle Yelken Federasyo- ziyaretleri

Yelken

nu tarafından düzenlenen 3. Seviye
Teknik Kursu (World Sailing Level
3 TCC), İzmir’in Çeşme ilçesinde
yapıldı. 19-24 Aralık tarihleri
arasında düzenlenen kursa 25
yelken antrenörü katıldı. Beslenme, fizyoloji ve yelken kullanım
teknikleri hakkında teorik ve su
üstü pratik çalışmaların yapıldığı
kursla birlikte antrenörler yeni bilgi
ve deneyimler edinme şansı buldu.

Judo Coach Level 3 course. TOC
provided 12.000 USD to the
Turkish Judo Federation for
implementation of the course.

Cross-country Skiing
Through its Coaches Development
and Support Programme, TOC
covered the expenses of the
eleven-month English Language
Course taken by Turkish Olympian
skier and coach Sabahattin
Oğlağo in Elazığ with a mind to
assist him to develop himself for
the international skiing coaching
courses he will later take.

Bunların dışında, TMOK yöneticileri
ve görevlileri son iki yıl içerisinde
çeşitli milli takım kamplarına
Sailing
ziyaretlerde bulunarak sporcular
ve antrenörler için eğitim amaçlı
With the assistance of TOC, the
sunumlar ve seminerler gerçekleş- Turkish Sailing Federation held the
tirdiler. Bu ziyaretlerde genel olarak ‘World Sailing Level 3 Technical
dopingle mücadele, beslenme,
Course for Coaches’ in Çeşme,
sakatlıktan korunma gibi konularda İzmir on 19-24 December where
bilgilendirme yapıldı.
25 coaches attended. Emrah

Sürmen, who had become an
ISAF Coach thanks to an Olympic
Solidarity scholarship he received
through TOC tutored the course.
TOC covered the 8.000 USD
expenses for the organization of
the course.

‘National Teams Seminars
at Preparation Camps
Programme’
TOC’s “Olympic Preparations
and Support Programmes” also
include the ‘National Teams
Seminars at Preparation Camps’
programme where TOC teams of
experts visit the training camps
of the national teams of different
sports and hold seminars for the
athletes and their coaches on
topics like fight against doping,
nutrition, sports psychology,
motivation techniques and career
planning.
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Onlar da Yarının Yıldızları
Stars of Tomorrow

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda, dereceye giremeseler
de gelecek için ümit veren genç sporcularımız vardı.
Cimnastikte Tutya Yılmaz ve okçulukta Mete Gazoz dünyanın
en iyi sporcularının buluştuğu Olimpiyat arenasında çok genç
yaşta güçlü rakiplerle mücadele ettiler ve deneyim kazandılar.
Tutya Yılmaz in gymnastics and Mete Gazoz in archery filled us with hope
for future despite not claiming any of the 8 medals Turkey won at the Rio 2016
Olympic Games. These young athletes competed well against their opponents, the
best of the best in the world, and gained valuable experience.
Toplam sekiz madalya ile tamamladığımız 2016 Rio Olimpiyat
Oyunları’nda dereceye giremeseler de, cimnastikte Tutya Yılmaz
ve okçulukta Mete Gazoz’a ayrı
birer paragraf açmak gerekir. Bu
sporcuların çok genç yaşta sahne
aldıkları ilk Olimpiyat sınavında
sergiledikleri performans gelecek
için ümit vericiydi. Dallarında
dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele eden çocuklarımız, iyi bir
planlama ve sunulacak olanaklar
doğrultusunda ileride neleri başarabileceklerini gösterdiler.
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The performances displayed by
these promising young talents,
Tutya Yılmaz in gymnastics and
Mete Gazoz in archery, is very
much worth mentioning considering it was their first Olympic
experience. Their struggle against
the best athletes in their sports
gave us a glimpse of what they
can achieve in future, given a
good planning and further
opportunities are
provided.

Mete GAZOZ
08.06.1999 İstanbul doğumlu Mete
Gazoz, İstanbul Okçuluk Gençlik ve
Spor Kulübü’nün sporcusu. Henüz
genç yaşında dünyanın en iyi okçuları arasında 14. sırada yer alan
Mete, Rio’da ‘Klasik Yay’ dalında
verdiği mücadelede, birinci turda
27 yaşındaki Fransız sporcu Pierre
Plihon ile karşılaştı. Başlangıçta
4-0 geriye düştüğü yarışmayı
büyük bir geri dönüşle tie-break
setine taşıdı ve bu bölümde rakibine üstünlük sağlayarak 6-5’lik
galibiyetle üst tura çıktı. Son 16’ya
kalma yolunda Mete Gazoz’un
önünde dişli bir rakip olan, dünyanın 5 numarası Hollandalı Sjef van
den Berg vardı. Mete, tecrübesizliğinin vermiş olduğu heyecanla,
Berg’e 7-3 kaybetti ve 31. Yaz
Olimpiyat Oyunları’nı ilk 32 sporcu
arasında tamamladı.
Mete Gazoz, 1991’den bu yana
okçuluk eğitimi veren, milli takım
antrenörlüğü ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapan Metin Gazoz’un oğlu. Babası, “Okçuluk,
azimli, kararlı, hırslı insanların
sporudur. Mete’yi buna göre yetiştirmeye çalıştık. El-göz koordinasyonu gelişsin diye piyano kursuna,
bakmakla-görmek arasındaki farkı
ayırabilsin diye resim kursuna
gönderdik. Bel kasları gelişsin diye
yüzmeye yolladık” diyor.
Ailesinin yönlendirmesiyle okçuluğa üç yaşında başlayan Mete Gazoz,
önemli başarılara sahip... 2014
Avrupa Şampiyonası yıldız erkek
takım ikinciliği, ferdi üçüncülüğü,
Klagenfurt 2015 Gençler Avrupa
Kupası ikinciliği, Ankara 2016
Dünya Okçuluk Şampiyonası genç
takım ikinciliği, Nottingham 2016
Avrupa Kıtası Olimpiyat Oyunları
Elemeleri birinciliği, Sofya 2016
Avrupa Kupası 1. ayak ikinciliği
gibi başarıların yanı sıra bugüne
kadar ulusal ve uluslararası alanda
50’den fazla madalya kazandı.

Born on 08.06.1999 in Istanbul,
Mete Gazoz is player of Istanbul
Archery Youth and Sports Club.
Placing 14th among the best archers of the world at this young age,
Mete competed against 27-yearsold French Pierre Plihon in the first
round of the Olympic competitions.
Despite falling behind 4-0 at the
beginning, Mete managed a great
comeback and defeated his rival
6-5 in tie-break. Mete’s next opponent was Dutch Sjef van den Berg,
# 5 archer in the world. Due to his
lack of experience and losing his
countenance, Mete lost 7-3 to his
rival and closed the 31st Summer
Olympic Games among the top 32.
Mete Gazoz is son of Metin
Gazoz, a physical education
teacher and coaching archery
since 1991 and a national
team coach. Metin Gazoz
says “Archery is a sport for
the determined, decided and
ambitious. We tried to raise
Mete accordingly. We sent him
to piano courses to improve
his hand-eye coordination, to
painting courses to allow him
to recognize the difference
between looking and seeing
and swimming to develop his
waist muscles.”
Starting archery at 3-yearsold with his family’s guidance,
Mete has significant successes
winning more than 50 medals
in national and international
competitions so far; including
the individual 2nd and team
3rd place at the 2014 European Championships, 2nd
placement at Klagenfurt 2015
Youth European Cup, placing
2nd with junior team at Ankara
2016 World Archery Championships, 1st place in Nottingham 2016 Continental Europe
Olympic Games Qualifications,
2nd at placement at Sofia 2016
European Cup First Round.
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Tutya YILMAZ

04.06.1999 İstanbul doğumlu
Gençlik Olimpiyat Oyunları ve
Tutya Yılmaz, kadınlar artistik
2015 Bakü Avrupa Oyunları’nda
cimnastik eleme turunda verdiği
da yer almıştı.
mücadelede genelde beklenenin
İTÜ spor kulübü sporcusu olan
üzerinde bir performans sergiledi.
ve ailesi tarafından büyük bir özYarıştığı ilk grupta, atlamada
veriyle desteklenen Tutya Yılmaz,
13.733, asimetrik barda 12.166,
“Rio’da yarıştıktan sonra adeta
denge aletinde 14.500 ve yer
gözlerim açıldı. ‘Artık madalyayı
alıştırmalarında 12.733 puan
hedeflemeliyim.’ dedim. Bunun
toplayan Tutya, toplamda 53.132
için çok çalışacağım” diyor ve
puanla grubunda beşinci, genel
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın
sıralamada 42’nci olarak finale
hazırlıklarına en kısa zamanda
çıkamadı.
başlayacağını belirtiyor.
Cimnastikte Olimpiyat Oyunları’na
katılan en genç Türk sporcu olan
Tutya Yılmaz, daha önce 2013
Utrecht Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, 2014 Nanjing

Born on 04.06.1999, Tutya Yılmaz
delivered a performance over
expectations in the qualification
tour of women’s artistic
gymnastics in Rio. With 13.733
points in vault, 12.166 points
uneven bars, 14.500 points in
balance beams and 12.733 points
floor exercise, Tutya placed 5th
in her group and 42nd in overall
ranking.
Now the youngest Turkish
gymnast to compete at the
Olympic Games, Tutya had
participated at the 2013 Utrecht
European Youth Olympic Summer

Festival, 2014 Nanjing Youth
Olympic Games and 2015 Baku
European Games before.
Devotedly supported by her
family and affiliated to Istanbul
Technical University (ITU) Sports
Club, Tutya Yılmaz said “My
eyes are wide open now after
competing at Rio. I thought I must
aim for an Olympic medal from
here onwards. I will work hard
to achieve that” and stated that
she will start her preparations
for 2020 Tokyo Olympic Games
immediately.

Akgül’ün Mayosu ‘Olimpiyatlar Sergisi’nde

Taha Akgül’s Singlet at the Olympics Exhibition of Turkey
P&G’nin TMOK iş birliğiyle hayata
geçirdiği ‘Olimpiyatlar Sergisi’,
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nda
Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan
Taha Akgül’ün altın madalya
kazandığı müsabakada giydiği
mayoyu sporseverler ile buluşturdu. P&G’nin ‘Teşekkürler Anne’
kampanyası kapsamında Rio
2016’da dünyada sponsor olduğu
50 sporcudan biri olan Taha Akgül,
annesi Gülbahar Akgül ile birlikte
‘Olimpiyatlar Sergisi’ni ziyaret ederek mayosunu sergiye armağan
etti. Akgül’ün mayosu, efsanevi
boksör Muhammed Ali’nin boks
eldiveni ve basketbolun majestesi
Michael Jordan’ın ayakkabısının da
aralarında bulunduğu pek çok özel
parça ile birlikte Eylül ayı sonuna
kadar ‘Olimpiyatlar Sergisi’nde
sergilendi.
Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
sporun, sporcuların ve annelerin
en büyük destekçisi olduklarını
belirten P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut
Turnaoğlu, “Olimpiyat Oyunları’nın
global sponsoru olarak markalarımızla birlikte yürüttüğümüz
‘Teşekkürler Anne’ kampanyası
kapsamında Taha Akgül gibi değerli sporculara ve Gülbahar Akgül
gibi bu değerli sporcuları yetiştiren
annelere sponsor olmaktan büyük
bir gurur duyuyoruz. Rio 2016
Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye
tek altın madalyayı kazandıran
Taha Akgül sadece ülkesine ve
ailesine büyük bir gurur yaşatmakla kalmadı, aynı zamanda,
inanıyoruz ki, birçok gencimiz için
Olimpiyatlara giden yolda önemli
bir ilham kaynağı oldu. Türkiye’deki değerli paydaşımız TMOK ile
birlikte çocuk ve gençlerimize spor
konusunda ilham verebilmek için
açtığımız Türkiye’nin ilk ‘Olimpiyatlar Sergisi’ne Taha Akgül’ün
altın madalya kazandığı mayoyu
armağan ediyor olması bizim için
çok değerli” diye konuştu.
P&G’ye Rio 2016 döneminde kendisine ve annesi Gülbahar Akgül’e
verdiği destekten dolayı teşekkür
eden Milli Güreşçi Taha Akgül ise,

“Madalya kazandığım mayomun,
Muhammed Ali’nin boks eldiveni
gibi değerli parçalarla birlikte
sergilendiğini görmek benim için
ayrı bir gurur kaynağı” dedi.
TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da bu konuda şöyle konuştu:
“TMOK olarak, P&G gibi değerli bir
şirketle iş birliği yapıyor olmaktan
büyük memnuniyet duyuyoruz.
Ülkemizde Olimpiyat değerlerinin
yaygınlaştırılması ve sporun desteklenmesi için çalışıyoruz. Bunu
yaparken P&G gibi çok değerli
paydaşlara sahibiz. Türkiye olarak
başarılı bir Olimpiyat Oyunları geçirdik. Milli sporcularımız Rio 2016
Olimpiyat Oyunları’nı, toplam madalya sayısı bakımından Türkiye’ye
en başarılı dördüncü Olimpiyatını
yaşattı. Olimpiyatlar tarihinde Rio
2016’ya kadar 38 altın, 24 gümüş
ve 24 bronz madalya kazanan
Türkiye, Rio’nun ardından bu sayıyı
94’e yükseltti. Tek altın madalyamız
da güreşten geldi. Milli güreşçimiz sevgili Taha Akgül, Rio 2016
Olimpiyat Oyunları’nda göğsümüzü
kabartan bir başarıya imza attı.
Taha, kendisi için çok özel anlamlara sahip, manevi değeri çok yüksek
olan bu mayoyu herkesin gelip
yakından görebilmesi için bizlere
emanet etti. Kendisine bu güzel
jesti için teşekkür ediyoruz. Bu
süreçte spora, sporcuya ve sporcu
annelerine destek olan P&G’ye
de çok teşekkür ederiz. P&G gibi
değerli bir sponsorun ülkemizde
Olimpiyat değerlerinin yaygınlaştırılması ve sporun desteklenmesi
için yanımızda olmasından büyük
bir mutluluk duyuyoruz.”

Procter & Gamble (P&G) in cooperation with the National Olympic
Committee of Turkey (TOC) created
the first Olympics Exhibition of Turkey.
P&G, global sponsor of the Olympic
Games, continues to be the “Proud
Sponsor of Moms” by re-launching
the “Thank You, Mom” campaign once
again for the Rio 2016 Olympic Games.
One of the 50 athletes P&G sponsored
with the Campaign and Turkey’s Rio
2016 Olympic Gold Medal winner in
wrestling Taha Akgül, together with
his mother Gülbahar Akgül, visited the
Olympics Exhibition of Turkey and donated the singlet he wore in the gold
medal match for exhibition. Olympics
Exhibition of Turkey exhibited Taha
Akgül’s singlet together with many
other special pieces including the
boxing gloves of legendary Muhammad Ali and His Majesty of basketball
Michael Jordan’s trainers until the end
of September.
Stating that P&G is the greatest supporter of athletes and their mothers
in Turkey and the world, CEO of
P&G Turkey and Caucasus Tankut
Turnaoğlu says “As a global sponsor of
the Olympic Games P&G is very proud
to sponsor praiseworthy athletes
like Taha Akgül and their mothers
who raised them within the context
of our ‘Thank You, Mom’ campaign.
We believe Taha Akgül, Turkey’s only
gold medallist at the Rio 2016 Olympic
Games, did not only made his mother
and his country proud but also inspired
many Turkish youngsters on their way
to future Olympics. It means a lot to us
his presenting the singlet he wore during the gold medal match he won to
the first ‘Olympics Exhibition of Turkey’
which we opened in collaboration

with our valuable stakeholder TOC to
inspire the Turkish youth.”
Thanking the P&G for its support
extended towards himself and his
mother Gülbahar Akgül during Rio
2016, Turkish international wrestler
Taha Akgül said “I take a particular
pride in seeing that the singlet I wore
winning the Olympic gold medal is
exhibited along with precious pieces
like Muhammad Ali’s boxing gloves.
In her speech, TOC Secretary General
Neşe Gündoğan said “Turkish Olympic
Committee is very happy to cooperate
with an esteemed corporation like
P&G. We are striving to propagate the
Olympic values and support sports in
Turkey and we have such invaluable
partners and stakeholders like P&G
in doing so. Turkey experienced
another successful Olympic Games
in Rio 2016. Our athletes gave us
the fourth most successful Olympic
Games with eight medals they won.
Turkey had collected 87 medals in total until the Rio games, now the tally
is 94 with 39 gold, 27 silver and 28
bronze medals. The only Gold medal
in Rio was in wrestling and won by
our dear Taha Akgül, making us swell
with pride with this achievement.
Dear Taha entrusts us this singlet of
a very high sentimental value and
meaning a lot to him for others to
see. We thank him for this lovely gesture. I would also like to thank P&G
a lot for supporting sports, athletes
and their mothers. We are so happy
to have our valuable sponsor P&G
by our side in promoting the Olympic
values and supporting sports in our
country. We express our thanks for
their support.”
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Sekiz Yıl Daha Minderdeyim

I’ll be on the Mat for Another 8 Years

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye
tek altın madalyayı kazandıran milli güreşçi
Taha Akgül, 2020 ve 2024’te de Olimpiyat
şampiyonu olarak Türk spor tarihinde özel
bir yer edinmek istiyor. Akgül, “Güreşte
Avrupa şampiyonluğu rekoru bende… Dünya
şampiyonluğu rekorunu kırabilmem içinse
üç şampiyonluk daha elde etmem gerekiyor.
Önümüzdeki yıllarda bunları başarmaya
çalışacağım” diyor.
Winner of Turkey’s only gold medal at the Rio
2016 Olympic Games, national wrestler Taha
Akgül wants to become an Olympic champion
also at the 2020 and 2024 Games to make
history. Akgül says “I hold the record for the
European championships. I need three more
championships to claim the World record in
World championships. Those are what I’ll try to
achieve in the years ahead.”

1990 Sivas doğumlu olan Taha
Akgül, 2004 yılında güreşe Sivas
Güreş Eğitim Merkezi’nde başladı.
İlk güreş temel eğitimini İbrahim
Üngör ve Yusuf Keskin’den aldı.
Miniklerde ve yıldızlarda hiç madalya kazanamasa da sürekli kilo
alarak güreş hayatını sürdürdü.
Liseyi bitirdikten sonra üniversite
için dershaneye yazıldı. Bu dönemde güreş çalışmaları aksadı.
2008 yılında 9 Eylül Üniversitesi
Türkçe bölümüne kaydını yaptırdı.
O yıl kendini derslerine verdi ve
antrenmanları bıraktı. İzmir’de
Güreş Milli Takımı Antrenörü,
eski Avrupa şampiyonu Remzi
Musaoğlu ile tanışması, onun
minderde adeta yeniden doğuşu
oldu. Antrenmanlarını düzenli bir
şekilde sürdürmeye başladı ve
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü adına güreşmeye başladı.
Çalışmalarının karşılığını Türkiye
üçüncüsü olarak aldığı 2009 yılında milli takım antrenörleri Adem
Bereket ve Ishak Irabayhanov’un
dikkatini çekti. Davet edildiği milli
takım kampında, onun 120 kiloda
güreşmesi kararlaştırıldı. Artık
tüm yurt içi ve yurt dışı kamplarda, turnuvalarda yer alıyordu.
2011 yılında Ankara’da ASKİ

Born on November 22, 1990 in
Sivas, Turkey Turkish freestyle
wrestler Taha Akgül took up
wrestling in 2004 at the Sivas
Wrestling Training Centre. His
first coaches were İbrahim Üngör
and Yusuf Keskin. He continued
to wrestle even though he did
not win any medals in cadets
and juniors. However, after he
graduated from the high-school
and went to Dokuz Eylul University
in İzmir, he gave up wrestling in
2008. Him meeting the former
European champion and National
Wrestling Team Coach Remzi
Musaoğlu led to his rebirth on the
mat. He joined the İzmir Metropolitan Municipality Sport Club and
wrestled his way to become the
bronze medallist of the Turkish
Wrestling Championships in 2009.
National Team coaches Adem
Bereket and Ishak Irabayhanov
called him to the team to wrestle
in 120kg division. Taking part in
all the domestic and international
tournaments, Akgül transferred to
ASKİ Sports Club in Ankara.
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Spor Kulübü’ne transfer oldu. İlk
hedefi, 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları’ydı.
Londra’daki ilk Olimpiyat deneyiminde birinci turda Ukraynalı
rakibini 2-0 yendikten sonra, ikinci
turda Rus rakibine 2-0 kaybetti ve
kürsüde yer alamadı ama aynı yıl
Belgrad’da, sonrasında üst üste iki
yıl Tiflis (2013) ve Vantaa’da (2014)
Avrupa Şampiyonu oldu. 2013
yılında Kazan’da düzenlenen Üniversite Oyunları’nda ve Mersin’de
17. Akdeniz Oyunları’nda altın madalyayı boynuna taktı. 2015 yılında
Bakü’de 1. Avrupa Oyunları’nda da
şeref kürsüsünün en üst basamağına çıktı. 2014 yılında Taşkent’te,
2015 yılında Las Vegas’ta iki kez
Dünya şampiyonluğuna ulaşan
Taha Akgül, kariyerindeki tek
eksik Olimpiyat altınını ise Rio
2016’da elde etti.

2012’den 2016’ya uzanan yaklaşık
dört buçuk yıllık süreçte güreşte
çok önemli başarılara imza atan
Taha Akgül’e parlak kariyer yolculuğu ve gelecekle ilgili sorular
yönelttik.
Taha Akgül, öncelikle örnek
sporcu kimliğinden ve üstün
başarından ötürü seni yürekten
kutluyoruz. 2012 yılından beri
sıkletinde adeta rakip tanımıyorsun. Nasıl geçti Olimpiyat?
“Güreşte, 2012 yılında Avrupa
şampiyonu olarak başladığım
madalya sürecinde bugüne kadar
sadece iki kez yenildim. Birinde
de sakat olduğum için kaybettim.
Dolayısıyla, Rio Olimpiyat Oyunları
öncesinde hemen herkesin benden altın madalya bekliyor olması
üzerimde bir baskı yaratmıştı.

He qualified for the London 2012
Olympics but after defeating his
Ukrainian opponent he was unable to advance to quarterfinals
losing to his Russian opponent
in the round of 16. However, he
became the European champion
same year at the 2012 European
Wrestling Championships held in
Belgrade. He defended his European champion title twice in Tbilisi
2013 and Vantaa 2014. He won the
gold medals at the 2013 Universiade in Kazan and then the 2013
Mediterranean Games in Mersin.
He won the World champion title
in the 125 kg division at the 2014
World Wrestling Championships
in Tashkent and 2015 World Wrestling Championships in Las Vegas.
He won the only missing title of

Olympic champion at the 2016 Rio
Olympic Games.
We asked Taha Akgül, who managed to accomplish so much in
wrestling within a span of four
years, about his future career
path.
Taha Akgül, first we heartily
congratulate you for your great
achievements since 2012 and
your exemplary athlete identity.
How was the Olympics?
I’ve lost only two matches, one
due to injury, since I became the
European champion in 2012. So, I
was under pressure as everybody
expected a gold medal from me at
the Olympic Games in Rio. I knew
that a silver medal would have

İkinciliğin başarısızlık olarak
kabul edileceğinin bilincindeydim.
Omzumdaki yük ağırdı. Rıza’nın
finalde kaybetmesi bu yükü daha
ağırlaştırdı. Final günü odama
kapandım. Yedi saat hiç çıkmadım. Kimseyle konuşmadım. Cep
telefonumu kapadım. Dünyayla
irtibatımı kestim. Bir nevi meditasyon uyguladım kendime. Her
zaman dua eden bir insanım, o
gün de finale bu şekilde çıktım.”
Rakiplerini önceden tanıyor
muydun? Seni zorlayacağına
inandığın bir isim var mıydı?
“Rakiplerimi iyi tanıyorum.
Maçlarını hep izlerim. Tanımadığım rakibimi de Youtube’da bulur
ve izlerim. Çekindiğim biri yoktu.
Çünkü iyi çalıştığım müddetçe
kimseden çekinmem. Yılda top-

lasan bir ay bile ara vermem, izin
günlerimde bile çalışırım. Sonuçta,
onların kuvvetli ve zayıf taraflarını
bilirim. Onlar da beni tanır ama
bazen bir şey yapamıyorlar işte.”
Gerçi altın madalyalara alışık
bir sporcusun ama Olimpiyat
şampiyonu olunca neler hissettin,
neler yaşadın?
“Şampiyon olduktan sonra kuş
gibi hafifledim. Çok mutlu oldum.
Sayın Cumhurbaşkanımız ve
devlet büyüklerimiz telefonla arayarak beni onore ettiler. Annem
ve babamın orada olması da çok
güzel bir duyguydu. Onları Rio’ya
getiren sponsorum P&G firmasına
bunun için ayrıca teşekkür ediyorum.”
Olimpiyat Oyunları öncesi
önemli bir sakatlık yaşadın.

been regarded as a failure. It was
a heavy burden on my shoulders.
It became even heavier after Rıza
(Kayaalp) lost the gold medal in
the finals. I cut off with the world,
retreated to my room for seven
hours, turned my mobile off and
spoke to no one before my final
match. It was a kind of a meditation, I think. I am a prayer and that
I did before I took the mat that day.
Did you know your opponents
well? Was there a name you
thought would be a challenge?
I knew all my opponents well. I
watched all their matches. And
those I didn’t, I found their matches and watched them on YouTube.
I feared none of them. Actually I

fear no one as long as I’ve worked
well. Actually I have a break only
a few days a year, I practice even
on off-days. I know the strengths
and weaknesses of my opponents.
And they know mine, but they just
can’t do anything.
You are used to gold medals
though, but how did it feel when
you won the Olympic Gold?
I felt as light as a feather when
I became the champion. I was so
happy. I was honoured to receive
the calls from our President and
other statesmen. It felt so good to
have my mother and father there. I
thank my sponsor P&G also for that.
You’ve had a serious injury
prior to the Olympics but you
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Yoğun bir tedavi dönemi geçirdin,
azmettin, başardın. Uzmanların
ifadesiyle, herkesin üstesinden
gelebileceği bir durum değildi bu…
“Evet, gerçekten önemli bir sakatlıktı. Baldırımda 19-20 santime
yakın bir yırtık vardı. Şubat ayı sonunda, Avrupa Şampiyonası’ndan
17 gün önce oldu bu sakatlık.
Buna rağmen Avrupa Şampiyonasına gittim. Çünkü ben hiçbir
turnuvayı kaçırmayan bir sporcuyum. Avrupa Şampiyonası’nda
bu yüzden güreşmek istedim.
Yani ülkemize bir altın madalya
daha kazandırmak istedim. Beni
eleştirenler oldu, büyüklerimizden
de eleştirenler oldu ama orada
güreştim. İlk turda kilomdaki
en güçlü rakiple karşılaştım,
müsabaka 8-8 bitti. Ondan sonra
da devam edemedim. Döndükten
sonra iki ay tedavi gördüm. O
günlerde ayağımla bir kiloyu
bile kaldıramıyordum. Tedavi
64 Olimpiyat Dünyası

sürecim çok başarılı geçti. Kolay
olmadı o sakatlığı yenip tekrar
şampiyon olabilmek. Maç eksiğim
oluşmuştu ve bu yüzden biraz
tedirginlik duyuyordum. Sonuçta,
hiçbir yerde güreşmeden direkt
Olimpiyat minderine çıktım. Allah
yüzümüze baktı ve ülkeme tek
altın madalyayı kazandırdım.”
Gelecekte elde edebileceğin
nice şampiyonluklar için önün
açık… Bundan sonraki hedeflerini
öğrenmek isteriz?
“İtiraf etmeliyim ki, Olimpiyat Şampiyonu olmasaydım,
yağlı güreşe, Kırkpınar’a devam
edecektim, şimdi durum farklı.
Bundan sonrası için en önemli
hedefim, 2020 ve 2024 Olimpiyat
Oyunları’nda da altın madalya
kazanarak Türk spor tarihine
geçebilmek. Olimpiyatlarda iki
kez şampiyonluğa ulaşmış değerli

persevered and made it after a
long treatment period. It wasn’t
something that anyone could
overcome, the experts say?
Yes. It was a serious injury. I
had a tear like 20 centimetres
in my calf. That had happened
in February, only 17 days before
the European Championships
took place. Still, I competed
there because I’m the kind of an
athlete who hates to miss any
tournament. I wanted to add
another gold medal to Turkey’s
tally. There were criticisms but
I chose to wrestle there. I faced
the strongest opponent in the first
round. The match ended 8-8. But
I was unable to continue with the
tournament. I couldn’t lift even a
kilo with my foot. I was treated
for two months yet successfully.

Pulling through and becoming a
champion again wasn’t easy. I
was feeling a little apprehensive. But ultimately I took to the
Olympic mat without wrestling
anywhere else. But, thank Allah, I
brought my country the only gold
Olympic medal.
Now it is an open field for you
to win many future championships. What are your goals?
I must admit that I was to
continue in oil wrestling Kırkpınar
hadn’t I become an Olympic
champion. It changed everything.
Now my goal is to win gold
medals at 2020 and 2024 Olympic
Games and make history. We
have some two-time Olympic
champion wrestlers but not a one
to win three times. With three
successive wins, I am the record

güreşçilerimiz var, üçüncü altını
alan yok. Avrupa şampiyonluğu
rekoru bende… Dünya şampiyonluğu rekorunu kırabilmem içinse
üç şampiyonluk daha elde etmem
gerekiyor. Önümüzdeki sekiz yılda
bunları başarmaya çalışacağım.”
Gelecekle ilgili planlamanda
evliliğe de yer var mı?
“Güreşe öylesine adapte oldum
ki, şu an güreşten başka hiç
bir şeyim yok. Özel hayata, özel
ilişkilere, sosyal yaşama pek
vaktim olmuyor. Kız arkadaş, aşk
gibi şeyler tabii ki önemli ama
güreş yaparken böyle bir yaşantının içine girersen kaybedersin.
Bundan sonra eğer uygun birini
bulursam evlenirim, daha düzenli
bir hayatım olur. Yaşım itibariyle
de bunun zamanının geldiğini
düşünüyorum zaten.”
Senin başarıların birçok genç
sporcunun da hayallerini süs-

lüyordur mutlaka. Onlara neler
önerirsin?
“Genç kardeşlerimiz öncelikle
sevdikleri sporu yapsınlar. Ben,
babamın sayesinde başladım ve
severek yaptım, öyle başarıya
ulaştım. Güreş ağır bir spor,
sevmeden başarılabilecek bir
spor değil. Sevdikleri işi yapsınlar
birincisi bu. İkincisi de, yaptıkları
spora sonuna kadar devam etsinler. Önemli olan büyüklerde en
elit seviyede madalya alabilmek...
O yüzden kardeşlerimiz gençlerde filan madalya alamazlarsa
üzülmesinler. Ben gençlerde hiç
alamadım, büyüklerde ise 5-6
sene içerisinde bütün madalyaları
topladım. Kesinlikle çalışmayı
bırakmasınlar, eğer emek verirlerse başarırlar. Yaptıkları sporlarda
çalışmalarına, beslenmelerine,
dinlenmelerine dikkat etsinler.
İnşallah onlar da başarılı olurlar.”

holder in European Championships. And I need to win three
more wind to also claim the
record for the World Championships. I will try to do those in the
next eight years.

My young brothers must
primarily do the sport they enjoy
most. My father initiated me but
I was successful because I loved
wrestling. Wrestling is a toilsome
sport; you cannot be successful
Is getting married a part of your if you don’t really love it. So, the
future planning?
first thing is, they must do what
they
love. Secondly, they must
I’m so much into wrestling now
go all the way in that sport. What
that there’s no room for anything
else. I don’t have much time for
really counts is to win medals at
social life and personal relationthe senior level. So, our young
ships. Things like a girlfriend and
brothers must not be upset if they
love are of course important, but
don’t win any medals in cadet or
if you indulge while wrestling, you
lose. Who knows, if I find the right juniors. I did so. But later, within
five or six years, I collected all the
person, I might get married and
medals there are in seniors. They
lead an orderly life. I think I’m at
that age and it’s about time really… should never give up training. If
they take pains, they’ll be sucSurely many young athletes
cessful. They must also care for
dream of achievements like
their nutrition, exercise and rest.
yours. What would you suggest
God willing, they’ll make it too.
them?
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Dijital İçeriğini Zenginleştiren
TMOK’un Odak Noktası Sporcularımız

TOC’s Enriched Digital Content Focuses on Athletes
TMOK’un resmi internet sitesi, yenilenerek daha kolay bilgi erişimine imkan vermesi ve
mobil cihazlarla uyumlu olmasının yanı sıra, sportif etkinlikler ve sporcu tanıtımlarını içeren
haberlerle içerik olarak daha zengin ve yenilikçi bir spor portalına dönüştü.
The upgraded TOC official web site is transformed into an innovative sports portal that provides its
visitors with easier access to information about sports events, latest news and athletes.

İletişime büyük önem veren ve
harekete geçirdiği çoklu iletişim
kanalları ile üyelerini, paydaşlarını
ve kamuoyunu bilgilendirmeye
özen gösteren TMOK’un resmi
internet sitesi yenilendi. TMOK
faaliyetleri, Yaz ve Kış Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyat
Oyunları, Avrupa Oyunları, Avrupa
Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri (EYOF), Akdeniz Oyunları,
Olimpiyat Oyunları’na katılan
sporcularımız, aldıkları sonuçlar,
etkinlik takvimi, fotoğraf galerisi,
ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının linkleri gibi çeşitli
bilgileri içeren internet sitesi, içerik olarak daha zengin ve dinamik
bir kimliğe kavuşturulmasının
yanı sıra son dijital teknolojiler ile
uyumlu hale getirilerek kullanıcı
dostu ve yenilikçi bir platform
halini aldı.

Ağırlıklı olarak sportif etkinlikler
ve sporcu tanıtımlarını içeren
haber ve röportajlara ek olarak zengin görsel ve verilerle
desteklenen yeni site üzerinden,
TMOK ile ilgili kurumsal bilgiye,
TMOK’un gerçekleştirdiği ve sürdürmekte olduğu projelere, ulusal
ve uluslararası sportif etkinliklerle
ilgili ayrıntılara, Olimpik Hareket
ile ilgili son gelişmelere dair haber
ve bültenlere, TMOK’un dahil olduğu tüm sosyal medya hesaplarına
ulaşmak mümkün.

Spor iletişiminin yeni
aracı: Sosyal medya
‘Olimpik Hareket’in ve sporun
ülkemizde geliştirilerek halkımıza
Olimpizm ruhunu aşılamak ve
ulusumuzu Olimpik değerler ile
tanıtmak amacında olan TMOK’un,
tüm çalışmalarının odak merke-

Placing importance on effective
communication and informing its
members, stakeholders and public about all Olympic events and
results through multi communication channels, TOC renewed
its official web site. The new and
more dynamic official web site,
compatible with mobile and latest
digital technologies, has transformed into a more user friendly
and innovative sports portal with
enriched content including info
on Summer and Winter Olympic
Games, Youth Olympic Games,
European Games, European Youth
Olympic Festivals (EYOF), Mediterranean Games, the participating
Turkish athletes, results, events
calendar, photo gallery and links
to national and international
organisations.

In addition to the news and interviews predominantly about sports
events and athletes, visitors now
can reach corporate information,
ongoing TOC projects, details
about national and international
sporting events, news and releases about latest developments
in the Olympic Movement and TOC
social media accounts through
web site supported by rich visuals,
graphics and data.

The New Tool for Sports
Communication: Social
media
In all its endeavours towards
instilling the spirit of Olympism in
our people and promotion of our
nation via Olympic values, TOC’s

zinde sporcularımız bulunuyor.
Aynı zamanda TMOK, günümüz
teknolojilerinin çeşitlendirdiği
iletişim kanallarını; paydaşlarını ve sporla ilgilinen herkesi
bilgilendirmek, sporcuları ve elde
ettikleri başarıları internet sitesi
ve sosyal medya platformlarında duyurmak ve tanıtmak için
aktif olarak kullanmaya gayret
gösteriyor. Bu kapsamda sosyal
medya kullanımına da ağırlık
veren TMOK, faaliyet gösterdiği
alanlarda bilgilerin kullanıcılara
daha kolay ulaşmasına imkan
sağlıyor.
Tüm bu avantaj ve kolaylıklarla, takipçilerini web sitesi ve
sosyal medya hesapları üzerinden
gerçek zamanlı olarak Türkçe
ve İngilizce bilgilendiren TMOK,
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özellikle Rio 2016 Olimpiyat Oyunları süresince etkin bir iletişim
çalışması sürdürdü. TMOK’un
yenilenen internet sitesi ve Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
gibi sosyal medya platformları,
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları öncesi, sırası ve sonrasında önemli
bir haber, bilgi, tanıtım ve başvuru
merkezi görevi yaptı.
TMOK; oyunlar öncesinde sporcularımızın sportif özgeçmişleri ve
tanıtım kolajları, kendileriyle yapılan röportajlar, Oyunlar sırasında
da sporcularımızın elde ettiği
sonuçlar, Oyunlar sonrasında da
madalya sıralamaları, Dünya ve
Olimpiyat rekorları ve benzeri
bilgileri yayımlayarak gelişmeleri
güncel ve hızlı bir iletişim yoluyla
takipçilerine aktardı.

focus is on our athletes. Aiming
to use the diversified communication channels more actively, TOC
informs its stakeholders and
people interested in sports about
our athletes and their achievements through its official web site
and social media platforms. With
an emphasis on social media use,
TOC facilitates the users to reach
information more easily. With all
these advantages and amenities
TOC conducted, particularly during
Rio 2016 Olympic Games, effective communication and provided

its followers with real-time news,
in Turkish and English, through
its website and social media accounts. TOC shared athletes’ CVs,
collagess, interviews prior to the
Olympics, TOC gave information
about our athletes’ results, medal
rankings, World and Olympics
records with photos on the spur of
the moment.
TOC’s new web site and Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube
social media accounts performed
as reference sources for news,
and information before, during

TMOK iletişim kanallarında
yapılan paylaşımlardan, takipçilerimiz ve aralarında çok sayıda
ulusal medya kuruluşunun da
bulunduğu özel ve resmi kurumlar faydalandı. Yapılan haberleri
başta sporcuların kendileri olmak
üzere Federasyonlar ve Spor İl

Müdürlükleri paylaşarak kendi
takipçilerini bilgilendirdi. TMOK,
sporcu odaklı iletişimini bundan
sonra daha da güçlendirecek,
resmi internet sitesi ve sosyal
medya hesapları üzerinden etkin
bir şekilde sürdürecektir.

and after the Rio Games. Many
followers including national
media organisations, private and
public institution benefited from
TOC’s sharings. Many Turkish
athletes, national federations and
Provincial Directorates of Sports

informed their followers sharing
TOC’s announcements. TOC will
continue to strengthen and effectively sustain its athletes-driven
communications through TOC
official web site and social media
accounts.
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Teşekkürler Anne • Thank You, Mom!
Procter&Gamble (P&G) Türkiye’nin TMOK iş birliği ile yürüttüğü ‘Olimpik Anneler’ projesi kapsamında
‘Teşekkürler Anne’ kampanyası hayata geçirildi. Bu kampanya doğrultusunda ata sporumuzun altın ismi
Taha Akgül’e sponsor olan P&G, milli sporcunun annesini de 31. Olimpiyat Oyunları’nı izlemek üzere
Rio’ya götürdü.
“Thank You, Mom” campaign within the context of the ‘Olympic Moms Project’ of Turkish Olympic Committee
(TOC) and Procter & Gamble (P&G) have been launched prior to the Rio 2016 Olympic Games. P&G hosted World
and Olympic champion wrestler Taha Akgül and his mother Gülbahar Akgül during the 31st Olympiv Games in Rio.
One of the sponsors of TOC, P&G
also sponsored the national
wrestler Taha Akgül, who was
to compete in Rio 2016 and
hosted the Akgül family in Rio,
within the scope of the “Thank
You, Mom” campaign. Along with
Taha and his Mother Gülbahar
Akgül TOC President and IOC
Executive Board member Prof.
Dr. Uğur Erdener and Chairman
of the Board of P&G Turkey and
Caucasus Tankut Turnaoğlu
were present at the press
conference held at Grand Hyatt
Hotel.

TMOK’un sponsorları arasında
yer alan P&G Türkiye,
‘Teşekkürler Anne’ kampanyası
ile milli güreşçi Taha Akgül ve
annesi Gülbahar Akgül’e sponsor
oldu. P&G bu çerçevede Taha
Akgül’ün annesini 31. Olimpiyat
Oyunları’nı izlemek üzere Rio’ya
götürdü.
Sponsorluğun tanıtıldığı basın
toplantısı 26 Nisan günü
İstanbul’daki Grand Hyatt Otel’de
düzenlendi. Toplantıya TMOK
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener,
P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı Tankut
Turnaoğlu, milli güreşçi Taha
Akgül ve annesi Gülbahar Akgül
katıldı.
Türkiye’de Olimpiyat ruhunun
yaygınlaştırılması, çocukların,
gençlerin ve ailelerinin
70 Olimpiyat Dünyası

spora teşvik edilmesi için
P&G ile uzun soluklu bir iş
birliği yaptıklarını hatırlatan
TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur
Erdener, “Türkiye’de çocukların
yaşamlarını sporla iyileştirmeyi
ve Olimpiyat ruhunu çocuklarla
buluşturmayı hedefliyoruz.
‘Teşekkürler Anne’ kampanyası
ile annelere teşekkür etmenin
yanı sıra bir farkındalık
yaratmak ve spor kültürünün
gelişmesini sağlamak ve
annelerin çocuklarını spora
yönlendirmesinin önemini
de vurgulamak istiyoruz.
Olimpiyat Oyunları’na katılan
sporcular kadar, bu sporcuların
yetişmesine en büyük desteği
veren annelere de teşekkür
ediyoruz” açıklamasında
bulundu.

its history of 179 years. “P&G
supports the mothers and
their families with exceptional
products in order to make the
lives of moms easier. We are
very happy to accompany Taha
Akgül and his mother in his
journey to the Rio 2016 Olympic
Games. We wish him success
already” said Turnaoğlu
Olympic Moms Project

Olympic Moms is a long term
social responsibility project
aiming to popularize sports
culture and awareness among
all mothers countrywide. The
Reminding that they are in a
programme is a civil society
long term cooperation with
movement established by
P&G to encourage the children,
Turkish Olympic Committee
youngsters and their families
(TOC) and Procter & Gamble
in doing sports and to spread
(P&G) together with the mothers
the Olympic spirit in Turkey
valuing sports to encourage
Prof. Dr. Uğur Erdener said
children around Turkey to
“We aim to improve the lives
play sports. With this project,
of our children through sports
TOC and P&G aim to enable
and adoption of the Olympic
more families to be involved
spirit. Besides thanking
in sports and contribute to the
mothers with the “Thank you,
propagation of sporting spirit
Mom” campaign, we want to
and Olympism in Turkey. The
emphasize the importance of
main purpose of the ‘Olympic
mother’s encouragement of the
Moms’ project is to create
children towards sports as well
awareness and consciousness
as creating awareness about
in the society through mothers
developing sports culture. We
to encourage children to be
thank the athletes participating
involved in sports. Within the
at the Olympic Games as well
project; assistance shall be
as mothers who supported and
given to mothers who wish to
raised them.”
orient their children to sports
Tankut Turnaoğlu drew attention but in need of guidance as to
to the fact that “Thank you, Mom” which sport, when and how.
campaign is one of the most
Research results show that
important projects of P&G, in
only 2 out of 10 children are

‘Teşekkürler Anne’
kampanyasının P&G’nin 179
yıllık tarihinde en önem verdiği
projelerden biri olduğuna dikkat
çeken P&G Türkiye ve Kafkasya
Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut Turnaoğlu ise, “P&G
olarak günlük hayatı iyileştiren
ürünlerimizle annelere ve
ailelere destek veriyoruz. Milli
güreşçimiz Taha Akgül’ün
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları
yolculuğunda ona annesi ile
birlikte eşlik edecek olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Kendisine
şimdiden başarılar diliyoruz”
diye konuştu.
Milli güreşçi Taha Akgül
de, kampanya kapsamında
P&G’nin desteğini almaktan
büyük memnuniyet duyduğunu
belirterek “Olimpiyat’tan altın
madalya ile dönmek en büyük
hayalimdi. Annem bu hayalimin
gerçekleşmesine giden yolda en
büyük destekçim oldu. P&G’nin
bu desteği görerek yanımızda
olmasından ve Rio’da bizi
yalnız bırakmamasından dolayı
mutluluk duyuyorum” dedi.
Olimpik Anneler Projesi
Nedir?
Ülke genelinde çocukların
spora teşvik edilmesi için
farkındalık ve bilinç oluşturmak
amacıyla TMOK ve P&G iş birliği
kapsamında yürütülen ‘Olimpik
Anneler’ projesi 2015 yılında
hayata geçirildi. Çocukların
sporla büyümesini sağlamak
amacıyla oluşturulan projenin
temel hedefi, Türkiye’de
bireylerin yaşamlarını
iyileştirmek için spor bilincini
yaygınlaştırmak…
Olimpik Anneler’ projesi için bir
yol haritası çıkarmak üzere önce
Türkiye çapında 5-13 yaş arası
çocuk sahibi olan 25-45 yaş
aralığındaki anneler arasında
bir araştırma yapıldı. Bu
araştırma sonuçları, Türkiye’de
10 çocuktan sadece ikisinin
bilinçli olarak spor yaptığını

ve Türkiye’de spor tesisi sayısı
artmasına ve ücretsiz spor tesis
oranının % 75’lere ulaşmasına
rağmen spor yapma oranlarında
yükselme gözlemlenmediğini,
aileler ve çocuklar arasında
düzenli spor yapma oranlarının
düşük seviyelerde kaldığını
gösterdi.
Belirtilen araştırma ışığında,
çocukların düzenli spor yapma
alışkanlığı kazanmalarına
ve daha öz güvenli, sosyal,
başarılı, sağlıklı bireyler
olarak yetiştirilmelerine katkı
sağlayabilmek için ‘Olimpik
Anneler’ projesi kapsamında
çeşitli kampanyalar ve
bilinçlendirme aktiviteleri
düzenleniyor. Kampanyaların
ülke çapına yayılması,
çocuklarına spor yaptırmak
isteyen ama onları nerede, hangi
spora yönlendireceği konusunda
yardıma ihtiyacı olan annelere
rehberlik edilmesi için Olimpik
sporcu anneleri, çocuklarına
spor yaptıran anneler ve fikir
önderlerinden oluşan ‘Olimpik
Anneler Kurulu’ oluşturuldu.
Proje 2 Nisan 2015 günü
İstanbul’da spor ve ekonomi
basını için ayrı ayrı düzenlenen
tanıtım toplantılarıyla medya ile
paylaşıldı.

doing sports regularly and
consciously. The goal of the
Olympic Moms is to raise the
number of mothers who raise
active children with sports as
the most influential person to
orient children in sports is a
mother. TOC firmly believes that
any mother motivating her child
to play sports is an “Olympic
Mom”.
An ‘Olympic Mothers Committee’
consisting of Olympic athletes’
mothers and opinion leaders

was established to propagate
the campaign countrywide. The
Committee arranges visits to
Turkey’s different provinces to
spread the project and perform
awareness activities about
sports in different cities. They
also determine the needs of the
provinces and support them.
Consequent to awareness
raising and communication
efforts in the scope of the
project, some 8 million mothers
we have been reached so far.

Türkiye’de spor kültürünün
yaygınlaştırılması ve
daha sağlıklı nesillerin
yetiştirilmesine katkıda
bulunulması hedefine gidecek
olan yolda somut adımlar olarak
Proje yetkilileri tarafından şehir
ziyaretleri gerçekleştiriliyor.
İlk olarak Bayburt, Çanakkale,
Samsun ve Kocaeli Valilikleri’ne
ziyaretler gerçekleştirildi. Bu
ziyaretlerde, Olimpik Anneler
projesinin şehirlerde nasıl hayat
bulabileceğine dair karşılıklı
fikir alışverişinde bulunuldu, her
şehrin ayrı spor olanakları ile
ilgili mevcut durumunun tespiti
yapılarak, belirlenen ihtiyaçlara
göre uygulama planı hazırlandı.
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Uğur Erdener IOC Asbaşkanı Seçildi

TOC President Uğur Erdener Elected IOC Vice-President
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’in
dünya sporuna yön veren tepe
kuruluşlarda üstlendiği önemli
görevlere, bu yıl içinde yenileri
eklendi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) Başkanı Thomas Bach’ın
Nisan ayı başında yaptığı
açıklama ile Beijing 2022 Kış
Olimpiyat Oyunları Koordinasyon
Komisyonu, 33. Olimpiyat Oyunları
Değerlendirme Komisyonu (2024)
ve Gençlik Olimpiyat Oyunları Üçlü
Çalışma Grubu üyeleri kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, IOC
Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener,
öncelikli olarak sporcu temsilcileri
de dahil olmak üzere IOC’nin üst
düzey uzmanları, uluslararası
federasyonlar ve ulusal Olimpiyat
Komiteleri’nden oluşan Gençlik
Olimpiyat Oyunları Üçlü Çalışma
Grubu Başkanı oldu. Erdener
ayrıca, 2024 Olimpiyat Oyunları
Değerlendirme Komisyonu’nda da
üye olarak yer aldı.
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Temmuz ayı sonunda IOC’de
yeni bir görev üstlenen Prof.
Dr. Erdener, Rus sporcuların
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’na
katılabilmeleri konusunda son
kararı verecek üç kişiden oluşan
IOC Yönetim Kurulu Heyeti’nin
başkanı oldu. Heyette Erdener ile
birlikte, IOC Sporcu Komisyonu
Başkanı Alman Claudia Bokel ve
IOC Üyesi İspanyol Juan Antonio
Samaranch yer aldı.
TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur
Erdener IOC’nin 3 Ağustos 2016
tarihinde Rio de Janeiro kentinde
yapılan 129. Genel Kurulu’nda
IOC Asbaşkanlığına seçildi. Bu
başarıyla ilk kez bir Türk spor
adamı dünya sporunda en yüksek
noktalardan birisinde görev
yapmakta.
TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur
Erdener bilindiği gibi ayrıca, IOC
Tıp ve Bilim Kurulu Başkanı,
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı
(WADA) Yönetim Kurulu Üyesi ve
Dünya Okçuluk Federasyonu (WA)
Başkanı olarak da görev yapmaya
devam ediyor.

In 2016, new titles and responsibilities were added to the important offices TOC President Prof. Dr.
Uğur Erdener holds within the top
institutions governing the world
sport.

In July, the IOC Executive Board
delegated the final review of
entries of Russian athletes to the
three-person IOC Executive Board
Review Panel to make final decisions on Russian athletes at Rio
2016. Erdener was appointed to
chair the Review Panel composing of Chair of the IOC Athletes’
Commission Claudia Bokel and
Juan Antonio Samaranch.

In late February, International
Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach announced the
composition of the Coordination
Commission for the Olympic WinOn August 3rd, Prof. Dr. Uğur
ter Games Beijing 2022, the Evaluation Commission for the Games Erdener was elected as VicePresident of the IOC at the 129th
of the XXXIII Olympiad (2024) and
IOC Session in Rio, Brazil. With
the Youth Olympic Games (YOG)
this achievement, it is the first
Tripartite Working Group. Prof. Dr.
time in history a Turkish sportsUğur Erdener was named Chair of
person becomes an IOC vicethe YOG Tripartite Working Group,
president.
which is primarily made of up of
high-ranking experts from the
TOC President Erdener is also
IOC, International Federations and the Chair of the IOC Medical and
National Olympic Committees,
Scientific Commission, President
including athletes’ representatives. of World Archery and a member
of the World Anti-Doping Agency
Erdener also continues to be a
(WADA)
Foundation Board and
member Evaluation Commission
Executive
Committee.
for the 2024 Games.

Akif Çağatay Kılıç,
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA)
Yönetimine Seçildi

Turkish Minister of Youth and Sports Akif Çağatay
Kılıç Elected to WADA Foundation Board
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, WADA Yönetim
Kurulu üyeliği için Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan
Avrupa Konseyi üyesi devletlerden bakan düzeyinde
yapılan seçimlerde aday gösterildi.
Minister of Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç is elected to
the World Anti-Doping Agency (WADA) Foundation Board
as a member representing Council of Europe. Minister
Kılıç attended the WADA Foundation Board meeting on 20
November 2016, in Glasgow, Scotland.

WADA is an international
independent agency composed
and funded equally by the sport
movement and governments of
the world with a mission is to
lead a collaborative worldwide
movement for doping-free
sport. Foundation Board is
WADA’s supreme decisionmaking body and it is composed
equally of representatives
from the Olympic Movement

and governments. 2 of the 38
members of the Foundation
Board is assigned to Council of
Europe Representatives. One
of those two memberships
is allocated to the Deputy
Secretary General of Council of
Europe and the other one for
the Sports Minister of a country
that is not an EU member yet a
member of Council of Europe.

Avrupa Konseyi delegeler
komitesi kararıyla yönetim
kurulu üyeliğine seçilen Bakan
Çağatay Kılıç, 19 Kasım 2016
tarihinde İskoçya’nın Glasgow
şehrinde yapılan WADA Yönetim
Kurulu toplantısına katılarak
göreve başladı.
Dünyada tüm spor branşlarında
dopingle mücadele eden en
yetkili kuruluş olan WADA’nın
18 üyeden oluşan Yönetim
Kurulu’nda 5 sandalye Avrupa
kıtasına tahsis edilmektedir. Bu
5 sandalyeden üçü AB üyesi
ülkelere, ikisi ise AB üyesi
olmayan Avrupa Konseyi üyesi
ülkelere ayrılmaktadır. Bu
iki kontenjandan biri Avrupa
Konseyi Genel Sekreter
Yardımcısına, diğeri ise AB
üyesi olmayan bir Avrupa
Konseyi üyesi ülkenin spor
bakanına aittir.
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Röportaj / İnterview

Gençlik ve Spor Bakanımız ile Röportaj

Interview with Minister of Youth and Sports
Brezilya’nın Rio de Janeiro
kenti, 2016 Yaz Olimpiyat ve
Paralimpik Oyunları’na ev
sahipliği yaptı. Bu organizasyon
hakkındaki gözlem ve değerlendirmelerinizi alabilir miyiz?
Bu değerlendirmeyi yaparken
Brezilya’nın zor bir dönemden
geçtiğini unutmamak gerekir diye
düşünüyorum. Siyasi ve ekonomik
anlamda bazı sıkıntılar var ülkede.
Buna rağmen güzel bir açılış ve
kapanış programı gerçekleştirdiler.
Ancak; hem kendi gözlemlerimi

hem orada yarışan sporcularımız ve heyetimizden edindiğim
izlenimleri dile getirmem
gerekirse, Rio 2016’nın başarısız bir organizasyon olduğunu
söyleyebilirim. Ancak bizim için
önemli olan organizasyonun iyi
ve kötü olmasının ötesinde, orada
ülkemizin en iyi şekilde temsil
edilmesiydi. Sporcularımız gerek
olimpik oyunlarda gerekse paralimpik oyunlarda ülkemizi en iyi
şekilde temsil ederek, milletimize
gurur yaşattılar.
Rekor sayıdaki 21 spor dalında, 103 sporcuyla katıldığımız
2016 Olimpiyat Oyunlarında
Türkiye bir altın, üç gümüş,
dört bronz olmak üzere 8 madalya kazandı. Bu sonucu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Olimpik oyunlara rakamsal
ve istatistiksel olarak baktığımızda geçmiş dönemlere
nazaran gerçekten daha
farklı bir noktaya gelinmiş bir
durum söz konusu. Ama bu
Türkiye’nin potansiyelini, Türk
gencinin potansiyelini yansıtıyor mu hayır yansıtmıyor...
Bu sonuç özelikle son 14 yılda
yaptığımız yatırımları karşılıyor
mu? Hayır, karşılamıyor. Rio’da

Rio de Janeiro of Brazil
hosted the 2016 Summer
Olympic and Paralympic Games.
Can you tell us about your
observations and evaluations
on the organization?
When evaluating the event in
general, we must not disregard
the difficult times Brazil was
going through. There were some
economic and political problems
in the country. However, they
presented very good Opening
and Closing Ceremonies. Taking
into consideration the impressions of our athletes and others
in the Turkish Team and my own
observations, I can say that Rio
2016 was not a very successful organization. Nevertheless,
what was important for us was
to represent Turkey to the best
of our abilities and not making a
judgement on the organization.
And I believe that our Olympic and
Paralympic athletes represented
our country in the best manner
and made us proud.
Turkey won a gold, three
silver and four bronze, a total
of eight medals in Rio Games,
where we participated with 103
athletes in a record number of
21 sports. What is your assessment on that?
When you look at it from a
numeric and statistical angle, we
see that Turkey has evolved to
a point in comparison with
the previous periods. And

does that reflect the potential of
the country and its youth? No, it
doesn’t. Is that equivalent to the
sports related investments made
in the last 14 years? No, it is not.
Frankly speaking, the results
we got in Rio did not meet my
expectations.
I’m not telling it as an excuse, but
there were medals we’ve lost by
a hair’s breadth. Like the one in
women’s basketball. Last second,
last throw, and yet… Judging on
their good performance, I believe
that our team would have played
the finals, had they won the
quarterfinals. It wasn’t meant to
be. There were some medals in
judo that we were expecting and
did not happen. To be honest, the
results we’ve got in swimming
disappointed me. I was in expectation of very different results.
And for the medal by Escobar in
athletics, he had the potential and
he ran a good race.
We have some promising
athletes like Tutya Yılmaz, Mete
Gazoz, Zeynep Güneş and Yasemin Ecem Anagöz. What must
be done to prepare such talents
in the best way for the 2020
Tokyo Olympic Games?
Those young and talented
athletes you mentioned have
already achieved important
success by qualifying for the
Rio Olympic Games. They also
gained important experience in
Rio. Some of those athletes made

elde ettiğimiz dereceler doğrusu
benim beklentilerimi karşılamadı.
Bir bahane olarak söylemiyorum ama kıl payı kaçırdığımız
madalyalar da oldu. Örneğin
kadın basketbolunda… Son saniye,
son atış… Millilerimiz çeyrek
finali geçselerdi, final oynayacaklarına inanıyordum çünkü
performansları başarılıydı. Nasip
değilmiş olmadı. Aynı zamanda
judoda beklediğimizi alamadığımız
madalyalar var. Yüzmede açık
söyleyeyim sonuçlar beni üzdü,
daha farklı bir sonuç bekliyordum.
Atletizmde Escobar ile aldığımız
madalya, açıkçası potansiyeli
vardı, iyi bir yarış çıkardı.
Tutya Yılmaz, Mete Gazoz,
Zeynep Güneş, Yasemin Ecem
Anagöz gibi gelecek için başarı
vaat eden genç sporcularımız
var. Bu ve benzeri yetenekleri
2020 Tokyo’ya en mükemmel
şekilde hazırlayabilmek adına
sizce neler yapılmalı?
Bahsi geçen yetenekli kardeşlerimiz, bu genç yaşlarında Rio
Olimpiyat Oyunları’na katılma
hakkı elde ederek zaten önemli

başarılara imza attılar. Rio’da da
önemli tecrübeler elde ettiler.
Bildiğiniz üzere Olimpiyat oyunlarına bu kardeşlerimizden bazıları
bizim Türkiye Olimpiyat Hazırlık
Merkezleri’nde (TOHM) hazırlandılar. TOHM’ların sporumuza
katkısı olduğu, yadsınamaz bir
gerçek. Ama şimdi bu TOHM’ların
yapısını değiştiriyoruz. Olimpiyat
köyü diyebileceğimiz iki merkez
yapacağız. Bu yeni altyapı çalışması, benim çok önem verdiğim
ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini istediğim bir proje. ABD’de,
Rusya’da, Japonya’da örnekleri var
bunların.
Olimpik sporcularımızın beraber
antrenman yapmaları ve birbirlerini desteklemeleri gereken
noktalar var. Bizim Olimpik
hazırlık merkezlerimiz şu anda
olmadığı için farklı branşlardaki
arkadaşlar birbirleriyle aynı yerde
antrenman yapamıyor. Japonya’da
da var bunlar. Birçok ülkede
var. Gidiyorsunuz doktorundan,
beslenmesinden, psikoloğundan,
fizyoterapistinden hepsi orada
mevcut. Diğer branşlardaki arka-

their preparations at the TOHMs,
the Olympic Training Centres of
Turkey. It is an undeniable fact
that TOHMs contributed a lot to
Turkish sport. And we are developing them structurally to create
two centres what might be called
Olympic Villages. I attach a lot of
importance to this new infrastructural project, the likes of which
exist in USA, Russia and Japan,
and I expect it to be realized in the
quickest possible manner.
We need our Olympic athletes to
train together and support each
other. Our athletes from different
sport branches cannot do so
at the moment due to the lack
of suitable centres where you
have the doctors, nutritionists,
psychologists, physiotherapists
and such in one place. There such
exemplary centres around the
world and that’s what we shall
have too. As they train together,
there will be things that an archer
may learn from a runner and a
wrestler from a fencer. Of course
I’m not talking about the buildings

only; inclusion and provision of
professionally delivered services
there is specifically important.
We have our universities, sports
academies, human resources like
good sports scientists, doctors,
dietitians etc. They all will come
together and contribute. We are
working on allocation of some of
the ex-military zones, relocated
outside of city centres following
the July 15 failed coup attempt,
for sport to create such centres
for the development of our sports
and athletes.
There were 29 ‘nationalized
athletes’ in the Turkish Olympic
Team. Two of them won silver
and one won a bronze medal for
Turkey. What are your thoughts
on this matter?
I had expressed and still
maintain my thoughts about the
athletes who had later changed
their nationalities to Turkish, so
called the ‘nationalized athletes’.
In my eyes, any athlete who
sweats for the success of the
Turkish flag is respectable and
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daşlar birbirlerine destek oluyorlar.
Bizde de bu olacak artık. Beraber
antrenman yapacaklar. Bir okçu
kardeşimizin, bir koşucudan öğreneceği şey vardır; güreşçi kardeşimizin eskrimden öğreneceği
şeyler vardır. Tabi ki bu iki merkez
sadece binadan ibaret olmayacak.
Bunların içerisinde profesyonel
anlamda verilen hizmetler özelikle
olacak. Üniversitelerimiz, spor
akademilerimiz var, çok iyi hekimlerimiz, insan kaynağımız, çok iyi
diyetisyenlerimiz, spor birincilerimiz var. Bunların hepsi gelecekler
ve katkı sağlayacaklar.
Uluslararası ölçütlere bakıldığında
durum ortada. Örnek vermek
gerekirse… Mesela, 100 kişilik
bir sporcu havuzunuz olur, bu
havuzdan 15 tanesi potansiyel
madalya adayıdır ama geri kalan
arkadaşlarımız da onları farklı
yerlerde tutacak, destekleyecek.
Herkes olimpik sporcu değildir
ama Olimpik ve mücadele ruhuyla
ortaya çıkılması gerekir.
15 Temmuz darbe girişiminin
ardından şehir merkezlerinde
boşaltılan bazı askeri bölgeler var.
Bunları hem yeşil alan hem de
sportif alan olarak değerlendirebiliriz. Bu alanlarla ilgili çalışma
yapıyoruz. Tüm bunlar tamamen
sporumuzu ve sporcumuzu geliştirebilmek amacıyla yürütülen
çalışmalar.
Değişik ortamlarda gündeme
getirilen Rio kafilemizde 29
Türk vatandaşlığına sonradan geçmiş sporcu vardı. Bu
sporcuların ikisi gümüş, biri
de bronz madalya aldı. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir
miyiz?
Türk vatandaşlığına sonradan
geçmiş, kamuoyunda “devşirme
sporcu” olarak adlandırılan sporcularımız konusunda düşüncelerimi daha önce dile getirmiştim
76 Olimpiyat Dünyası

ve aynı görüşümü sürdürüyorum.
Benim nezdimde, bayrağımızın başarısı için ter döken her
kardeşimizin bizim başımızın
üstünde yeri vardır. Bence biz, bazı
konulardaki eleştirileri çok acımasızca yapıyoruz. Dünyada ve spor
camiasında birçok örneği olan
bazı konuları, sanki çok farklıymış
gibi sadece Türkiye’de oluyormuş
gibi yaşıyoruz. Oysa Ay - Yıldızlı
bayrağımızı temsil eden, gururla
taşıyan ve onun için ter döken
herkes bizimdir.
Devletimizin spor ve sporculara destek ve yardımları, spor
altyapı yatırımlarının büyüklüğü
ortada. Türk sporunu, daha
ileriye taşıma sürecinde birinci
derecede yetkili kurum ve
Olimpik spor federasyonlarımız açısından düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Biz, sadece spor ve sporculara
destek anlamında değil, spora
teşvik etme adına da insanımıza
birçok imkan sunuyoruz. Birçok
tesis yapıyoruz. Stadyumlar,
spor salonları inşa ediyoruz. Bu
yatırımları biz niçin yapıyoruz?
Sporumuzu daha da ileriye taşımak, dünya sporunda marka ilke
olmak adına bu tesisleri yapıyoruz.
Bu işin bir boyutu. Zaten biz bu
yatırımları insanımız, sporumuz
adına yapmak zorundayız, bu
bizim görevimiz.
Bir de işin diğer boyutu, yani bu
işin yönetilmesi var. Yani yetkili
kurum ve federasyonlar boyutu.
Hatırlanacağı üzere Ben Olimpiyatlara giderken,’Olimpiyatlar
önce bir gerçekleşsin ondan sonra
bir araya gelip konuşacağız’ demiştim. O değerlendirmeyi yaparken özellikle federasyonların daha
fazla sporla ilgilenmesi gerektiğini dile getirmiştim. Bu anlamda
sportif başarının bir federasyon
ve başkanı için en önemli kıstas
olduğunu dile getirmiştim.

more than welcome. I think we
criticise certain matters ruthlessly.
We present certain things that
happen all around the world, as
if they take place only in Turkey.
When as anyone who represents,
wears and sweats for our star and
crescent flag is one of us.
The State support for our
athletes and the magnitude of
sports investments are evident.
May we learn your thoughts
about our National Olympic
Federations who are primarily
responsible for promotion and

development of their sports in
Turkey?
We invest and build sports
infrastructure like stadia, sport
halls and others in order to carry
Turkish sport to the next level and
brand our country in international
sports. But this is only one of the
aspects of our efforts. We invest
not only in our athletes but we
also provide numerous means to
our people to encourage them to
do sports. It is our mission.
And then there is the other dimension; management of our autho-

Başarısızlığın hesabını soracağız bunu yapmak bizim zaten
görevimiz şu anlamda ortada bir
başarı varsa aferin demek ama
ortada başarı yoksa da niye yok
demek. Uzun yıllardır aynı kişiler
ile bazı branşların Olimpiyatlara
katılıyor olması sorgulanacak bir
şeydir. İnsanların da bu koltuklara
yapışmaması gerekli mutlaka
ondan daha iyi yapacak olan biri
vardır diye düşünüp destek versin.
Amaç sporu geliştirmek değil
mi? Türkiye’nin temsilini artırmak,
bayrağımızı göndere çektirmek,
İstiklal Marşı’nı çaldırmak değil

mi? O zaman bu işi Ahmet yapamıyorsa, Mehmet yapamıyorsa,
Ali yapacaksa, Hüseyin yapacaksa
destek olunması lazım.
Bizim Olimpik spor federasyonları
konusunda yapmak istediğimiz,
mevcut sistemi çağdaş normlarla
üst seviyeye taşımak, gelişmiş
ülkelerle rekabet edebilecek
düzeye getirmek. Önümüzde
federasyonlarda seçimler olacak.
Mevcut başkanlar ya da seçilecek
başkanlar buna ayak uyduracaklar.
Bu süreçte herkesin şuna dikkat
etmesini isterim; koltuk insana
bir şey katmaz, insan koltuğa bir
şeyler katmalıdır. Katmadığınız

rised institutions and the sport
federations. If you remember, I
had stated that we’ll take this
matter on hand and have meetings with the concerned, once
the Olympic Games were over. In
doing so, I had also pointed out
that the federations needed to be
more involved in their sports and
the sportive success achieved in
the Olympics would be the most
important yardstick in the evaluation of the federations and their
presidents.
Of course we will call the failing
ones to account. It is our duty. If
there is an achievement surely

we say well done and appreciate
it but we have to ask why for the
failures. That the same persons
occupy their seats for a very very
long time and fail to qualify for
the Olympics is something to be
questioned. They should not cling
to their seats for ever; of course
there are others who can do a
better job. The goal is to develop
our sports and increase Turkey’s
sporting achievements… If Ahmet
or Mehmet is unable to do it and
Mehmet and Hüseyin can, then
we have to support them.
What we want to do about the
Olympic federations is to upgrade
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zaman zaten kendi camianızda
başarısız damgası yersiniz. Öncelikle kendi camialarında başarısız
bulunurlar ve elimine olurlar.

herkesi dopingle mücadele
anlamında daha fazla bilinçlendiriyoruz. Göreve geldiğimiz
günden bu yana bu konuda hiç bir
Biz bu konuda birçok şeyi inceleyip müsamaha göstermedik. Doping
önümüze koyduk. Seçimlerden
ile ilgili sıfır tolerans politikamız
sonra yeni bir statü için start
devam ediyor. Bu mücadeleyi
vereceğiz. Bazı branşlar birleşebilir, sonuna kadar yapacağız.
federasyon sayısı düşürülebilir.
Tüm dünya dopingle topyekun
Bunların hepsine seçimlerden
mücadele yapıyor. Biz de bu
sonra bakacağız
mücadelenin içerisinde yerimizi
Dopingle Mücadele konusun- aldık. WADA Başkanı Sir Reedaki “sıfır tolerans” politikanız
die, Türkiye’nin dopingle yaptığı
ülkemizde çok olumlu sonuçlar
kararlı mücadeleyi överek diğer
verdi. IOC ve WADA dahil tüm
ülkelere örnek olarak gösteriyor.
paydaşlar, gerekli yasal düzenleBu konuda Türk sporu Dünya spor
meler ve maddi destek açısından
hükümetlerle daha fazla iş birliği kamuoyuna net mesajlar verdi.

Sporumuzun geleceğine yönelik kısa ve uzun vadeli planlarınızdan biraz söz eder misiniz?
2012 Olimpiyatlarından sonra
doping ile ilgili çok ciddi mücadele Sportif başarılarımızı arttırmak,
içerisine girdik. ‘Temiz Spor’ kavra- çocuk ve gençlerimizi spora
mı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. yöneltmek adına, örneğin, milli
Bu konu bizler için büyük önem arz eğitim kurumlarımızla iş birliği
içerisinde bir sinerji yaratılması
ediyor. Sporcularımızı, antrenörhususunda ne düşünüyorsunuz?
lerimizi kısacası sporla ilgilenen
gereğine işaret ediyorlar. Sizin
görüşlerinizi alabilir miyiz?
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the existing system and bring it to
a level that they can compete with
the developed countries in sports.
We have the elections coming
up. The existing presidents or
the ones to be elected will have
to keep pace with this. I want to
draw their attention to the fact
that the offices don’t make the
officers more valuable, it must be
the other way around. If you cannot contribute, you will be deemed
a failure by your community and
get eliminated anyway.
We racked our brains on this and
decided to bring up new statutes
after the elections. Some sport
branches may be put together
under one roof; the number of
federations might be decreased.
We’ll look into all those right after
the elections.
Your “zero tolerance” policy
in fighting against doping has
paid out well in Turkey. All

stakeholders including IOC and
WADA are pointing at the need
for more cooperation with the
governments in law enforcement and funding. How do you
see that?
After the 2012 Games we put
up a good fight against doping. We
lay great emphasis on the “Clean
Sport” notion. It is an important
issue for us. We try to heighten
the awareness of our athletes,
coaches, in fact everybody in
sports. We showed no tolerance
since we took the office and the
zero-tolerance policy will always
be in place. We’ll continue this fight
against doping to the very end.
The whole world is in this all-out
fight and we took our place in it.
WADA President Sir Reedie acknowledges Turkey’s fight against
doping and exemplifies it to other
countries. I believe we gave a very
clear message to the world public
opinion.

Milli Eğitim Bakanlığı ile
yaptığımız protokol çerçevesinde yetenek taraması yaparak
oradan çok ciddi anlamda sporcu
kazanabileceğimizi düşünüyoruz.
Geçen Nisan ayında bu protokolü
imzaladık, İlkokul 4’ten sonra tüm
öğrencilerimizi bir sportif taramaya tabi tutacağız, bu taramalarda
profesyonel sporcularımız da yer
alacak. Onları yetenek ve branşlarına göre sıralayacağız. Daha erken çağlarda başlayan spor dalları
da var, bunlar içinde ayrı çalışma
yapılıyor. Erken yaşlarda onların
gelişimi ile alakalı kabiliyet tespiti
ve onları önünün açılması için.
Belli dönem geldiğinde okul
mu spor mu ayrımını bitirmeliyiz. Tercih edenin her ikisini de
yapabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Spora yönelince bir eğitim
eksikliği olacağı düşüncesi ile
aileler sportif anlamda geri duruyorlar. Genelde ortaokuldan sonra
yaşanan bir süreç bu. Uluslararası

müsabakalarda milli sporcuların aldığı sonuçlara bakarsanız
yıldızlar, ümitler seviyesinde iyi
gidiyoruz ama sonraki adımda
dökülüyoruz. Sporcu sonra ne
yapacağım diyor. Avrupa’da
mesela devletin farklı kurumlarında da istihdam ediliyor. Emniyet
teşkilatında, silahlı kuvvetlerde,
normal memuriyet içerisindeki
farklı yerlerde… Bizde bu tam
daha oturmuş değil. Bunun önünü
açabilirsek çok daha farklı noktalara gelebileceğiz.
Örnek vermek gerekirse, Milli
Sporcumuz Servet Tazegül’ün
eşi Almanya’da bir polis memuru
ve o da taekwondo yapıyor. Yani
söylemek istediğim şu; biz de
sporcuların yaptıkları spor dışında
meslek sahibi olmalarını da
sağlamaya çalışıyoruz. Bizde de
mesela polisimiz, askerimiz atıcılıkla uğraşabilir. Bu kurumlarımızda doğal olarak bu potansiyel var
zaten. Yelkenle, kürekle, güreşle,

Can you tell us about your
short and long term plans
regarding the future of our
sports? What do you think
about, say, creating a synergy
with the Ministry of National
Education to further sporting
achievements and orienting the
children towards sport?
We believe we can harvest
many new athletes through talent
surveillance within the context
of a protocol we signed last April
with the Ministry of National Education. We shall scan all children
from the fourth grade upwards
for sporting talent identification.
Professional athletes also will
take part in this work. There are
some sports where the starting
ages are lower and a different approach will be taken for those.
We must put an end to the
concerns of “school or sport?” at

a certain point of time. I believe
those who prefer must be able to
do both at the same time. Some
families pull their children back
from sports thinking that it will
hinder their proper education.
That happens, generally, when
they start the high-school. When
you look at the results we get in
international sport competitions in
cadet or junior levels, you see that
we do very well. But in the next
step we go to pieces. Understandably, young athletes question
their future after sport. In Europe,
athletes are employed in different institutions of the state like
security, armed forces and other
offices. It’s not fully so in Turkey.
If we can pave their way in that
respect, we’ll come to a whole
new level.
For instance, our international taekwondo athlete Servet
Tazegül’s wife is a police officer
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boksla uğraşan bir sporcu pekala
avukat, mühendis olabilir. Bunun
için başta Milli Eğitim Bakanlığı
olmak üzere diğer bakanlıklarla
da çalışma içindeyiz. Bizim yapmak istediğimiz, mevcut sistemi
çağdaş normlarla üst seviyeye taşımak, gelişmiş ülkelerle rekabet
edebilecek düzeye getirmek.
Sporcularımızın iyi hazırlanabilmeleri için bu değişiklikleri
yapmamız gerekiyor. Biz bugün
itibariyle, şu anda 1200’ü aşkın
futbol basketbol ve voleybol sahasını beraber olarak inşa ediyoruz
3 branşın da icra edilebileceği
bir altyapıyı kuruyoruz. Ve bunlar
mahalle tipi tesisler. Bunlar bizim
büyük gördüğümüz tesisler değil
ama mahalle aralarına kurarak
ailelerin çocuklarını güvende spor
yaptırabilecekleri alanlar inşa
etmeye çalışıyoruz. Bu sosyal
anlamda bir katkı getiriyor. Aileler
çocuklarının nerede spor yaptıklarını biliyorlar. Hem de gelecek için
bir spor atılımının önünü açıyor.
Sürekli sporcularımızın yetiştirilmesinden bahsediyoruz. Sporcu
tabii ki çok önemli, bu işin öznesi.
Ama o sporcuyu yetiştirecek olan
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antrenördür. Sporcuyu yetiştirecek, müsabakalara hazırlayacak
olan antrenörlerdir ve bizim
antrenör açığımız var. Çok ciddi
anlamda antrenör yetiştirmemiz
gerekiyor, çünkü antrenör ve
sporcu açısından dengemiz yeterli
değil. Bizim uluslararası anlamda
kendini ispatlamış, uluslararası
anlamda ortaya tavır koyabilecek
sporcu yetiştiren antrenörlere
ihtiyacımız var.
Bir de benim çok önemsediğim
yeteneklerin tespiti konusu var.
Hatırlarsanız Rio Paralimpik
Oyunları’na gitmeden önce, “Eski
sporcu kardeşlerimiz eşofmanlarını dolaptan çıkartsınlar, daha
önce başarı elde etmiş ama aktif
spor hayatını bırakmış olanlarla
araziye yetenek avına çıkacağız”
şeklinde bir açıklama yapmıştım.
Örneğin Rio’da ülkemize bronz
madalya kazandıran Copello bu
arkadaşlarımızdan birisi. Aktif
spor hayatıyla ilgili bir karar alma
aşamasında. Kendisiyle görüştüğümde bize, “Türkiye’de sizlerle
çalışma konusunda emrinizdeyim”
demişti. Örneğin onunla beraber
çalışacağız, yetenek arayacağız.

in Germany and she practices
taekwondo as well. What we are
trying to do is to provide career
opportunities to the athletes
after their active sporting life. No
reason why our shooters should
not become police or military
personnel where such skills are
needed. Why not a sailor, a rover,
a wrestler or a boxer can become
a lawyer or an engineer? We
are working on this with some
other ministries besides the
National Education. We want to
upgrade the existing system to
the contemporary norms so that
we can compete better with the
developed countries in sports.
We also need to provide our athletes with installations for better
preparation. As we speak, more
than 1.200 multi-purpose facilities
are under construction where
sports like football, volleyball and
basketball can be practiced. Not
big and fancy facilities, but local
ones to serve the communities,
offering safe venues for their
children to exercise sports. It is a
social contribution for a sporting

breakthrough and future sports
development.
We talk a lot about raising athletes. Of course it is important and
a focal point. However, it takes
good coaches to raise them well.
We have a deficiency in that respect. We seriously need to raise
many more coaches to maintain
a healthy balance between the
athletes and coaches.
I also attach a lot of importance to
the talent identification. Perhaps
you’d remember that before our
departure for the Rio 2016 Olympic Games I made a call to our
retired successful athletes and
asked them to get their track suits
out of their wardrobes for “we are
going for a talent hunt”. Capello,
our Olympic gold medallist in Rio,
is one of such friends. He is about
to make decision about his active
sport life and when I had a talk
with him he had said “I am at your
service”. He will be one of such
athletes that we will be working
with in talent identification around
the country.

Akif Çağatay KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı / Minister of Youth and Sports
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 15 Haziran 1976’da Almanya’nın Siegen kentinde
doğdu. Aslen, Samsun’un İlkadım ilçesi sınırlarında yer alan Ataköy’lü olan Kılıç, 10 yaşına
kadar Almanya’da yaşadı.
Ailesinin Türkiye’ye dönmesinin ardından lise eğitimini İstanbul’da, lisans eğitimini ise
İngiltere’deki Hertfordshire Üniversitesi’nde “Siyaset ve Avrupa Çalışmaları” bölümünde
tamamladı.
Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gören Akif Çağatay Kılıç, Sabancı
Holding Universal Trading UK Şirketi’nde (Londra) satın alma görevlisi olarak bir yıl süreyle
İngiltere’de görev aldı. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde Danışman
olarak çalışma hayatına devam eden Kılıç, bu süreç içerisinde Başbakanlık Müşaviri, Özel
Kalem Müdür Yardımcılığı gibi görevler üstlenerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde, Sayın Erdoğan’ın kurmay ekibinde uzun yıllar görev
yaptı. Kılıç ayrıca, özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlendiği bu dönemde, yurt dışı
gezilerinin çoğunda Sayın Erdoğan’ın tercümanlığını yaptı.
Akif Çağatay Kılıç, AK Parti’nin Samsun’da yüzde 61.86 oy oranı aldığı 12 Haziran’daki
seçimler sonucunda milletvekili oldu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki görevine başladı.
26 Aralık 2013 tarihinden beri, 61, 62, 63, 64 ve 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin
Gençlik ve Spor Bakanı olan Akif Çağatay Kılıç, çok ileri düzeyde Almanca ve İngilizce
bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akif Çağatay Kılıç was born in 1976 in Siegen, Germany. He started his primary
and secondary education in Germany and completed at Istanbul German High
School in Turkey.
He studied economics and political science in the University of Hertfordshire in the
UK. After graduation, he worked in several positions in the private sector. Taking
up the position as the advisor of the Leader of the Justice and Development Party,
Akif Çağatay Kılıç served as an advisor and deputy chief of cabinet during the
term of Prime Ministry of H.E. Recep Tayyip Erdoğan, President of the Republic of
Turkey and the Founding Leader of the Justice and Development Party.
He was elected as an MP for Samsun Province from the Justice and Development
Party in the 24th Parliamentary Term General Election. In the Grand National
Assembly of Turkey, he took charge as a member of the Turkish Delegation of the
NATO Parliamentary Assembly, as the Chairman of Turkey-Germany Friendship
Group and as a member of the Committee on Foreign Affairs.
Akif Çağatay Kılıç was appointed as the Minister of Youth and Sports of the 61st
Government of the Republic of Turkey on 25 December 2013. He maintained his
office during 62nd and 63rd Governments of the Republic of Turkey.
Re-elected as an MP for Samsun Province from the Justice and Development
Party for the 26th term, Akif Çağatay Kılıç was appointed as the Minister of Youth
and Sports of the 64th and 65th Governments of the Republic of Turkey.
Akif Çağatay Kılıç speaks fluent German and English. He is married and father of
two children. He is interested in tennis, equitation and taekwondo.
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Röportaj / İnterview

Çağla Büyükakçay
2016, Türk tenisinin gururu Çağla Büyükakçay’ın yılı oldu. Sadece kariyerine değil Türk
tenisine de birçok tarihi başarılar ekleyen milli sporcumuz adım adım yükselişe gitti.
Çağla spor tarihimizde birçok ilkleri yaşadı ve yaşattı.
2016 has been a very good year for Turkey’s pride in tennis, Ms Çağla Büyükakçay. With her
numerous achievements in 2016, Çağla added so many ‘first’s in her career as well as Turkish
sport history.
Daha 15 yaşında iken Türk tarihindeki en genç kadın milli tenis takımı
oyuncusu olmasının ardından 17
yaşında profesyonel olan Çağla
Büyükakçay Akdeniz Oyunları’nda
tek ve çiftlerde altın madalya kazandı. Birisinde hem tekler hem de
çiftler şampiyonu olarak toplamda
sekiz ITF turnuvası kazandı. Tenis
dünyasında kadınların birinci ligi
diye tarif edebileceğimiz WTA şampiyonluğunu kazanan ilk Türk kadın
tenisçi oldu. WTA tarafından dünya
starlarına verilen Heart Award
ödülüne layık görülen ilk ve tek Türk
kadın tenisçi olarak tarihe geçti.
2015 yılı sonu itibariyle WTA Tek
Kadınlar Dünya Klasmanında 158.
sırada olan Çağla Büyükakçay, Eylül
2016’da kariyerinin en yükseği
olan 60. sıraya çıktı. Yine 2015 yılı
sonu itibariyle WTA Çift Kadınlar
Dünya Klasmanında 128. sırada
iken 2016’da kariyerinin en yükseği
olan 111. sıraya kadar yükseldi. Bu
başarılarıyla Grand Slam ana tablosunda yer alan Çağla, Fransa ve
ABD Açık olmak üzere iki ayrı Grand
Slam turnuvasında ana tabloda maç
kazanrarak ikinci tura yükselen ilk
Türk raket olarak kayıtlara geçti.
Bütün bu başarıların yanında Çağla
Büyükakçay Olimpiyatlara katılan ilk
Türk kadın tenisçi ünvanını elde etti.
Türk tenisi ve spor tarihinin yıldızı
Çağla Büyükakçay aynı zamanda
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Sporcu Komisyonu Başkanı
olarak TMOK Yönetim Kurulu üyesi...
Başarılı sporcumuzla keyifli bir
söyleşi yaptık, çok ilginç cevaplar
aldık. Gelin birlikte okuyalım:
2016 senin açından gerçek bir
atılım yılı oldu. Tenis tarihimizde
birçok ilklere imza attın. Ancak
birisi var ki çok önemli: Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın
tenisçi oldun. Neler düşünüyorsun?
Yaşadığım ilkler ve hayallerimin
gerçeğe dönüştüğü anlarla 2016
benim için unutulmaz bir seneydi.
Kendi ülkemde elde ettiğim için çok
daha anlamlı olan ilk WTA şampiyonluğu, sıralamada ilk 100’e girme
hedefim, Grand Slam ana tablolarında yer alma, kariyer rekoru ve
tabii ki Türk tenisinin ilk Olimpiyat
katılımını gerçekleştirmem. Bunların hepsi 2016’da oldu. Bu sene için
daha iyisini hayal edemezdim.
2016 içerisinde edindiğim yeni
deneyimler bana çok şeyler kattı,
ama Olimpiyatlarda mücadele etmiş
olmam çok özel ve çok farklı bir
tecrübe idi. Zira Olimpiyatlarda
yarışmak her sporcunun hayalidir.
Senelerce televizyondan izlediğim
Olimpiyatlarda yer almayı ben de
her zaman hayal ettim. Ama 2016
başlarında, ki o sıralarda Olimpiyatlara katılıp katılmayacağım belli

She became the youngest National Tennis Team player when
she was only 15. Turning pro two
years later, Çağla won the gold
medals in singles and doubles at
the 2013 Mediterranean Games
in Mersin. Büyükakçay developed
her tennis to win eight singles
titles, including one in doubles
on the ITF tour in her career. The
most successful female tennis
player Turkey has raised so far,
Büyükakçay became the first
Turkish female player to win a
WTA tournament. Another first
was, Çağla’s being the recipient of
the ITF 2015 Fed Cup Heart Award,
decided by a public vote.
Standing at the 158th place at the
end of 2015, Çağla Büyükakçay
reached her best singles ranking
of world No.60 in September 2016.
In February 2016, she peaked
at world No. 111 in the doubles
rankings from 128th in 2015.
She is the first Turkish woman
to feature in a grand slam main
table and afterwards the first
Turkish tennis player to advance
to the second round in two different grand slam tournaments,
France and USA Open. Besides all
these, Çağla Büyükakçay is the
only woman tennis player from

Turkey to qualify and compete at
the Olympic Games.
A star of Turkish tennis and sport
history Çağla Büyükakçay also is
a member of the Turkish Olympic
Committee (TOC) Executive Board
as the President of the TOC’s Athletes’ Commission. Let’s read the
convivial chat we had with her:
2016 has been a real breakthrough year for you. You have
undersigned many first times in
our tennis history like, becoming the first Turkish woman
tennis player to compete at the
Olympic Games. How do you
feel about this year?
2016 has become an unforgettable year for me with so many
moments when my dreams come
true. Dreams like becoming a
WTA champion, placing among
the top 100 in the world rankings,
featuring in a Grand Slam main
table, establishing new career
records and of course, qualifying
for the Olympic Games. All these
came true in 2016. I couldn’t have
expected more. The WTA championship was doubly meaningful
and pleasing as I won it at home
soil.
All these experiences of 2016
contributed to me a lot, but
competing at the Olympics was
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değil idi, Olimpiyat ruhunu baştan
sona yaşatan Lozan’daki mükemmel Olimpiyat Müzesi’ni gezerken
aklımdaki tek şey Rio 2016’da bayrağımız arkasında yürüyen sporcu
arkadaşlarımın arasında olmak ve
Olimpiyat heyecanını yaşayabilmekti. Olimpiyatlara katılarak ülkemize
güzel bir ilki daha kazandırabilmenin heyecanını o gün en kuvvetli
şekilde hissetmiştim.
Oyunlar öncesinde yerleştiğimiz
Olimpiyat Köyü’nde ise bu ruhu bire
bir yaşadım. Kendi takım arkadaşlarım yanında, onlarca ülkenin farklı
spor dallarındaki elit sporcularıyla
tanışmak, bir arada olmak, dostluklar kurmak her saniyesinden
keyif aldığımız harika bir deneyimdi.
Oyunlar sonunda ayrılmak vakti geldiğinde hiç istemedim, “Bırakın beni.
Burada kalacağım” diye şakalar bile
yaptığımı hatırlıyorum.
Oyunların Açılış Töreni belki de hayatımın en muhteşem ve unutulmaz
anı, en mükemmel gecesiydi. Birçok
şampiyonluklar yaşadım ama Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek
herşeyin ötesinde, bambaşka bir
duyguymuş. Teniste ülkemizi ilk
defa Olimpiyatlarda temsil ettiğim
ve Rio 2016 Olimpiyat Oyunları’nın
bir parçası olduğum için büyük
gurur duyuyorum.
Bu unutulmaz senenin yaşanmasında beni hep daha iyisini başarabilmem için teşvik eden başta ailem
olmak üzere ENKA spor kulübüme,
Federasyonuma, Gençlik ve Spor
Bakanlığımıza, Milli Olimpiyat
Komitemize ve beni destekleyen
tüm sporseverlerimize çok teşekkür
ederim. Umarım 2017 de en az 2016
kadar güzel olur.
Olimpiyat Köyü ortamı senin
için mükemmeldi. Peki ya müsabakan sırasındaki ruh halin?
Sonuç seni nasıl etkiledi, çok
üzüldün mü?
Korta çok farklı duygularla çıktım.
30’ncu sıradaki Rus Yekaterina
Makarova’ya karşı işimin zor
olacağını, agresif oynamak ve
bunda devamlılığı sağlamak zo84 Olimpiyat Dünyası

runda olduğumu biliyordum. İlk seti
aldım ancak ikincide kendimi biraz
düşmüş hissettim ve Makarova
setleri 1-1’e getirdi. Final setinde
denk olduğumuzu hissettim ve dişe
diş bir mücadele oldu. Tie-break’te
kaybettim. İyi performans gösterdiğimi, küçük farklarla yenildiğimi
düşünüyorum.
Yenilgi için tabii ki üzüldüm. Kim
üzülmez ki? Ancak, başarı için
duygusal dengenizi korumak ve
hep ileriye bakmak lazım. “Sonuçta
bu bir oyun” diye düşünüyorum. Biz
bir oyun oynuyoruz. Bir kazanan,
bir kaybeden var ve kaybetmek
de işin bir parçası. Bu da her şeyi
dengeliyor.
Başarı mutlaka disiplinli ve sürekli çalışma gerektiriyor. Bunda
zorlandığın oldu mu? Seni en çok
motive eden şey neydi?
Senede yirmibeş hafta yurt dışında turnuva oynayan bir sporcuya
dönüştüm. Tatil yok, doğum günü
partileri yok, sosyal hayat az. Fazlasıyla özveri gerekiyor yani. Aşırı
yorgunluktan antrenman yapmak
istemediğim günler oluyor. yaptığım
her çalışmanın karşılığını alacağımı
bildiğim için öyle günlerde kendimi
ateşlemeye, isteksizliği bir şekilde
yenmeye çalışıyorum. Pes etmeye
gelince, sadece teniste, sporda değil
hayatta pes etme noktasına gelebiliyor insan. Ama bir şekilde pozitif
yanlarla tekrar ayakta kalmaya
çalışıyor. İşime yani tenise duyduğum aşk benim için işin en pozitif
yanı. Bir de negatif insanlardan uzak
durmak gerekli diye düşünüyorum.
Etrafınızda pozitif insanların olması
çok önemli.
Benim için en büyük motivasyon
kaynağı, insanların beni desteklediklerini görmek. Böyle oldukça
daha çok çalışmak ve daha iyi sonuçlar almak için fazlasıyla motive
oluyorum.
İlgiden hoşlanıyorsun yani?
Tabii ki ilgiden hoşlanırım. Şu
anda müthiş bir ilgi var ve bu beni
daha çok başarmak için motive
ediyor. Medya ilgi gösteriyor. Sosyal

a very different and very special
one since it is the biggest dream
of any athlete. I had dreamt about
it for years, watching the Games
on TV. But then it became the only
thing in my mind when I visited
the excellent Olympic Museum
where one can really live and feel
the Olympic spirit. The visit was
at the beginning of 2016 when I
hadn’t qualified yet. I felt I had to
be among my other teammates
parading behind the Turkish Flag
and experiencing the thrill of the
Olympics. It was during that visit
that I felt the urge to be able to
compete there and feel the excitement of marking another first
time for my country.
I lived that fantastic feeling, even
before the competitions began,
when we settled in the Olympic
Village. Being together with my
teammates, meeting, spending

time together and making friends
with dozens of elite athletes from
different sports and countries...
I enjoyed every second of this
wonderful experience. I remember
myself jokingly saying “Drop me
off here... I want to stay” when the
Games were over and it was the
time to return.
I think the most magnificent and
unforgettable moment of my life
was at the Opening Ceremony.
I have lived many championships but only then I realised
that representing my country
in the Olympics was above all
everything else. I feel so proud to
have represented Turkey in Rio
and became a part of the Olympic
Games.
I’d like to express my thanks and
gratitude especially to my family
who has always encouraged me

medya biraz daha ilgili. Futbol gibi
tenis izleyen, oynayan sayısı arttıkça
medyanın ilgisi daha da artacaktır.
İlginin olması sporcuyu her zaman
motive eden birşey.
Tenis sende neleri değiştirdi
ve sana ne kattı? Özellikle tenis
sana en çok neyi öğretti?
Karakter olarak hırslı bir insanım.
Tenis sayesinde duygularımı kontrol
edebilmeyi öğrendim. Tenisin bana
öğrettiği en önemli şey, duygusal
zekayı sürekli kontrol etmek. Negatifliği hayatından çıkartmak.
Tenisin katkılarından bir diğeri de,
sürekli çalışma ve bunun gerektirdiği disiplini edinme. Şampiyon
olabilirsiniz ama bir sonraki hafta
ne yapacağınız belli değil. Sürekli
konsantrasyon gerekiyor. Yarış
hiç bitmiyor. Bizim sporumuzda
kaybetmek işin bir parçası. Her maç
kazanılacak diye bir şey yok.

Sosyal hayatınız nasıl, başka
neler yapıyorsunuz?
Ne mutlu bana ki, onlara vakit
ayıramadığım durumlarda beni
anlayışla karşılayan bir ailem,
arkadaşlarım oldu her zaman. Vakit
buldukça ailemle, arkadaşlarımla
vakit geçirmeyi çok seviyorum.
Sosyal medyayı da aktif olarak
kullanmaya çalışıyorum.
Kendimle ilgili olarak da; vücudumu
dinç tutmak için yoga yapıyorum ve
masajımı hiç aksatmıyorum. Bazen
de pilates yapıyor, yüzüyorum. Hepsinin tenise faydası var çünkü.
Marmara Üniversitesi’nde spor
yöneticiliği bölümündeyim. Çok
kitap okuyorum, üstelik tenis mentorlarının yazdığı zihinsel gelişim
kitaplarıyla da sınırlı değil okumam.
Maç öncesi ve sırasında
vazgeçmediğiniz ritüeller, ya da
totemleriniz var mı?

to go one better, and my club
ENKA Spor, my Federation, the
Ministry of Youth and Sports,
Turkish Olympic Committee and
to all those beautiful people who
support me. I do hope 2017 will
be at least as year.
So, you loved it in the Olympic Village. What about your
feelings during the match? How
did the result affect you, were
you very sad?
I was in mixed feelings when
I entered the court. I knew that
it would be difficult against
Yekaterina Makarova, world # 30,
and that I had to play an aggressive game and maintain it too. I
won the first set but afterwards I
felt a little bit fallen and Makarova
made it 1-1. I felt better in the
third set thinking we were equals
and we displayed a very close
contest. I lost at the end of the tiebreak. I believe I performed well
and lost by a margin.
Of course I was saddened by the
defeat. Who wouldn’t? Yet, you
have to maintain your emotional
stability and always look ahead if
you want success. I keep reminding myself “It’s only a game. We
play a game, there will be a winner and a loser. Losing is a part of
it.” This way of thinking balances
everything.
Success requires iron discipline and continuous practice.
Do you sometimes have difficulties in that? What motivates
you most?
Now I am a tennis player
taking part in some international
tournaments abroad 25 weeks
a year. No vacations, no birthday
parties, very little social life... Lot
of self-sacrifice. There are some
days when I don’t want to train
due to fatigue, but knowing that
every practice will repay, I try to
provoke myself and to overcome
the unwillingness. Sometimes

one comes close to giving-up,
not only in tennis but in life as
well. But then one tries to keep
up thinking positively. The love I
feel for my job, tennis, is my most
positive trait. I think one should
stay clear from the negative
people... It is very important to be
surrounded by positive people.
My main source of motivation are
people who support me. When I
see that they do, I am exceedingly
motivated to work harder and get
better results.
So, you like attention?
Of course I like attention.
There’s a lot of it presently which
motivates me to achieve more.
Medeia is attentive, social media
even more. I think the interest will
increase more as the number of
tennis players and lovers grow,
like in football. Attention and
interest motivates any athlete any
time.
What tennis changed in you?
What did it teach you the most?
I am an ambitious person
by character. Tennis taught me
to control my emotions. I think
keeping my emotional intelligence
under control is what tennis
taught me. Writing off negativity
out of your life...
Another thing tennis contributed
to me is gaining the discipline to
work unceasingly. You may become a champion but that doesn’t
guarantee that you’ll do the same
next week. There’s no such thing
as winning every match, losing
is part of the game in our sport.
Incessant concentration... The
race never ends.
How about your social life?
Lucky me that I always had a
family and friends who understand me when I couldn’t spare
time for them. I love to spend it
with my family and my friends
when I have time. I also try to use
the social media actively.
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Maçlardan önce maçla ilgili
kafamdakileri yazıya dökmeyi
seviyorum. Bir oyun planı yapıp
bunu kağıda dökmenin kortta
istediklerimi yapmama yardımcı
olduğunu düşünüyorum. Maç içinde
ihtiyacım olduğunu hissettiğimde de
bu yazdıklarımı okuyorum.
Sponsorum dolayısıyla her
sezon tanıtmak zorunda olduğum
kıyafetler var. Fakat onları bir kere
giydikten sonra aralarında bazı
kıyafetlerin bana uğur getirdiğine
inanıyorum ve önemli maçlarımda
bunları giymeyi tercih ediyorum.
Maç sırasında her oyuncu gibi havlu
alırım ama aslında terleme için
değil. Kritik puanlardan önce ve
sonra kafamı toparlamama yardım
ediyor.
Bir de, maçtan önce dua ederim
ve sonuçta bir oyun oynadığımı
kendime hatırlatırım. Maçın kritik
anlarında bu düşünce şeklinin
faydasını çok görüyorum.
Neden daha çok Çağlalar yok?
Başka ülkelerde tenis kültürü,
dolayısıyla başarılı tenisçileri var.
Bizdeki genç sporcuların hayatlarında kritik bir nokta var; genelde
profesyonel olma kararı 14-16 yaş
döneminde alınıyor. Birçok aile,
spor ile eğitim arasında kalıyor. Üst
düzey sporun ne kadar zor bir iş
olduğunun, fedakarlıklar gerektirdiğinin farkına varan kimileri
pes ediyor, kimileri ise devam
ediyor. Ben okulu bırakmadım ama
ikinci plana atmak zorunda kaldım.
Akşam lisesinde okudum, sonra
üniversiteye girdim. Zor bir süreç
elbette ama spor ve eğitim mutlaka
birlikte gitmeli bence. Profesyonel
olduğumda çok tepki aldım. Sadece
ailem, kulübüm ENKA ve Federasyon destek oldu.
Hayal ederek başladın ve
başardın. Şu ana kadar elde
ettiklerini yeterli bulduğunu
sanmıyoruz. Bundan sonraki
hedeflerin neler?
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Ne kendime ne de hayallerime
bir limit koymak istemiyorum.
Hayallerim başarmaya devam
ettikçe büyüdü hala da büyüyor. Bir
Olimpiyat madalyası ve Grand Slam
turnuvalarında şampiyon olmak
benim en büyük sportif hayalim.
Ama sanırım aslında Türkiye’nin
tenis elçisi olmak istiyorum. Sadece
uluslararası platformda da değil...
Çok sevdiğim tenisin Türkiyede gelişmesine katkıda bulunmak benim
için çok önemli. Tenisle ilgilenen
kitlelerin büyümesini istiyorum.
Bunu yapmaya başladım, devam da
edeceğim.
Bir rol modeli olarak mı?
Rol modellerinin olması önemli
tabii. Türkiye’de benden önce ilk
20’ye girmiş bir tenisçi olsaydı, onun
çıtayı koyduğu yeri ve daha üstünü
hedefleyerek yola çıkabilirdim. Ama
yoktu. Ben de önce Grand Slam
oynamayı hedefledim. Şimdi tesisler
ve olanaklar var ama rol modellerimiz hala çok az.
Çocuklara ve gençlere bir rol modeli
olabiliyorsam ne mutlu bana. Ben
bu sistemde duvarları yıkarak
buraya geldim. Ben yaptıysam
başkaları da yapabilir. Küçük bir
tenisçi bana baktığında, “Çağla abla
60 numara oldu, ben de olabilirim”
diye düşünmeli. Hatta o bile yetmez,
onların hayalleri benimkilerden
büyük olsun istiyorum. “Senin gibi
olmak istiyoruz” diyenlere, “Hayır,
daha iyi olun” cevabını veriyorum.
Ancak sadece rol modeli olarak
katkı sağlamaktan öteye geçmek,
tenisi bıraktıktan sonra elimi taşın
altına koyarak Türk tenisinin gelişmesine katkı sağlamak istiyorum.
Bizi takip edecek gençlerin vizyon
olarak gelişmelerine katkıda bulunmak istiyorum
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin ‘Sporcu Komisyonu’
Başkanlığın seçilmen de bunu
gösteriyor zaten. Sporcu Komisyonu olarak sporcular için neler
yapmak istiyorsunuz?

About myself, I practice yoga to
keep myself fit and I never slacken my massagess. Sometimes I
do Pilates and swim too. All are
helpful for tennis. I’m a student
of sports administration at the
Marmara University, so I read a
lot. And mind you, it’s not confined
only to the mental development
books written by tennis mentors.
Do you have any pre-match
or match rituals?
I like to write down my thought
before the matches. I believe
making a game-plan and writing
it down helps me in doing what I
want to do. Sometimes I re-read
my notes during the matches
when I need to.
There are some outfits I have to
wear each season for promotion
of my sponsors. And when I do, I
feel like some of them bring me

luck. I take care to wear those in
important matches. Like everyone,
I take a towel too for the matches.
But not to mop sweat, it somehow
helps me to clear my head before
or after critical points.
Another thing, I pray before the
matches and remind myself that
it’s only a game I am playing. I
benefit a lot from this way of
thinking especially at the critical
moments of the matches.
Why there are not so many
Çağlas?
I think in some countries
there’s a tennis culture and
therefore successful tennis players. There’s a critical time in the
life of our young tennis players,
usually between the ages of 14
to 16, when they have to make
their decision to turn pro or not.
Families limbo between education

and sports career. Some, aware
of the difficulties and sacrifices
high level sport requires, give
up sport and a few don’t. I didn’t
drop the school but had to give it
a secondary importance. I went
to a night-school and then to the
university. Sure it is difficult but I
believe sport and education must
go hand in hand. When I decided
to turn pro I received a lot of criticism. It was only my family, my
club ENKA Spor and my Federation who supported me.
You started with a dream
and you made it. We don’t think
you find your achievements to
be sufficient. What are your
next goals?

TMOK’un dünyadaki gelişmiş
ülkelerin Olimpiyat Komiteleri gibi
bir “Sporcu Komisyonu” kurmasının
amacı, aktif sporcular ile TMOK arasındaki bağları güçlendirmek. TMOK
aktif sporcularla iletişim içinde
olarak onların üst düzey gelişimleri,
sağlık, sosyo-ekonomik ve kültürel
geleceklerine yönelik ihtiyaç, görüş
ve önerilerini almak ve bunları kendi kurumsal karar ve faaliyetlerine
dahil etmek istemekte. Bunun bir
göstergesi de, Sporcu Komisyonu
Başkanı’na Yönetim Kurulu’nda yer
verilmesi.
Sporcu Komisyonu Başkanı olarak
görev ve sorumluluklarım; Olimpik
Federasyonlarımızın önermeleriyle belirlenen 32 sporcu üyeli
Komisyonumuz vasıtasıyla ihtiyaç
ve önerilerini TMOK yönetim gündemine getirmek ve bunun yanında
bir de TMOK kaynaklı bilgilerin

aktif sporculara iletileceği iki yönlü
bir iletişim platformu oluşturmak
şeklinde özetlenebilir.
Ancak sadece Komisyon toplantılarıyla yetinmey düşünmüyorum.
Sporcular ile sürekli temas ve iletişim halinde olarak onların sorun ve
ihtiyaçları ile ilgilenmek ve TMOK’a
bunlarla ilgili önerilerde bulunmak
istiyorum. Sporcuların sağlıkları,
dopingle mücadele bilinci, sosyoekonomik geleceklerinin geliştirilmesi ve sporcuların yararına en iyi
uygulamaların hayata geçirilmesine
katkı sağlamayı planlıyorum. Bir
diğer hedefim de, her daldaki aktif
sporcuların kendi federasyonları
nezdinde ihtiyaç ve taleplerini dile
getirebilmeleri amacıyla, Sporcu
Komisyonları’nın tüm spor federasyonlarımız bünyesinde kurulması
için çaba sarfetmek.

I don’t want to put any limits,
neither to myself, nor my dreams.
My dreams are getting bigger as
I achieve. My biggest sportive
dreams today are winning an
Olympic medal and a Grand Slam.
I think what I want at the bottom
is to become a tennis ambassador of Turkey, and not only in
the international platform too...
Development of tennis in Turkey
is very important for me. I want
to increase the number of people
interested in tennis. I’ve started
doing things for that and I will
definitely continue.
Do you mean as a role
model?
Role models are of course
important. If there had been a
Turkish tennis player in the top,
say 20, I’d have started aiming for
a place higher than that. But there
was none. So I targeted to play a
Grand Slam only. Now we have
good tennis facilities in Turkey bat
role models are still scarce. If I
am a role model for the kids and
youngsters, it’ll only make me
happy. I came where I am through
bringing down walls. If I could do
it, then somebody else can do it
too. When a young tennis player
looks at me, he or she must think
“Çağla is world no. 60. I can be too.”

Even that’s not enough, they must
have bigger dreams than mine. I
tell those who say we want to be
like you, “No. Be better.”
However, I want to more than
just being a role model. I want
to shoulder responsibilities to
contribute to the development of
Turkish tennis. I want to contribute
to the succeeding generations’
advance in vision.
That you were elected as the
President of the TOC Athletes’
Commission shows it. What do
you want to do for the athletes
as the Commission?
The purpose of the Turkish
Olympic Committee in establishing an Athletes’ Commission was
to provide a two-way communication platform for dialogue between the active athletes and the
Committee. TOC aims to provide
the active athletes a milieu to express their rights, needs, opinions
and proposals about their health,
social and professional future and
include them in the decision making process. That’s why the President of the Athletes’ Commission
is automatically assigned a seat
on the TOC’s Executive Board.
My powers and responsibilities
as the President of the Athletes’
Commission, comprising of 49
members designated by the
Olympic Federations, are to create
a two-way communication platform between the athletes and
the TOC administration. However, I
will not suffice with just that and I
will try to come up with proposals
to further the health, awareness
about the fight against doping,
their socio-economic future and
implementation of some best
practices in their favour. Another
goal for me will be to try and
initiate the establishment of such
athletes’ commissions within the
organisational structure of our
national sports federations.
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2. Kış
Gençlik Olimpiyat
Oyunları
Lillehammer’da
Yapıldı
Second Winter Youth
Olympics held in
Lillehammer
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orveç in illehammer kenti
Oyunların açılışında ilk kez beş
12 21 ubat tarihleri arasında
kıtayı temsilen beş genç sporcu ve
tarihin ikinci Kış Gençlik Olimpiyat gönüllü temsilcisi konuşma yaptı.
Oyunları na ev sahipliği yaptı. 1
İlki 2012 yılında Avusturya nın
ülkeden yaşları 15 18 arasında
nnsbruck kentinde düzenlenen .
değişen 106 genç sporcunun
Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları na
yarıştığı oyunlara Türkiye kayak,
sporcuyla katılan Türkiye nin il
curling ve kızak dallarında altı
lehammer daki oyunlarda bu kez
disiplinde altısı kız, yedisi erkek
toplam 13 sporcuyla katıldı ihat 13 sporcuyla yarışması olumlu
Enes imon, Selin Açıkgöz, Amed
bir gelişme olarak değerlendirildi.
Oglago, Güllü Akalın, Muhammed
Sporcularımızdan kürsüye çıkan
Ali Bedir, Miray Gürkınav, Muham
olmasa da, özellikle curling dalın
med İkbal Yılmaz Kayak , Göksu
da elde edilen sonuçlar gelecek
zkaya, Cengizhan Kaplan Kızak , için ümit vericiydi. Oyunları, OC
Oğuzhan Karakurt, Tunç Esenboğa,
Yönetim Kurulu yesi ve TMOK
Beyzanur Konuksever, Berivan
Başkanı Prof. r. ğur Erdener de
Polat Curling . Kafile Başkanlığını,
izledi. Erdener, sporcularımızın
SGM luslararası Organizasyon
yarışmalarını
yakından takip etti.
lar airesi b. Md. ekayi Ayan
yaparken, TMOK u Genel Yönetici
2. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları,
Sezel Tansel temsil etti.
Stampesletta Stadyumu ndaki il
lehammer S ogg çadırında düzen
10 gün süren oyunların açılışı
lenen kapanış töreni ile noktalandı.
ysg rdsbakkenedeki Kayakla
Atlama Alanı nda gerçekleşti.
Kapanışta bayrağımızı bu kez
luslararası Olimpiyat Komitesi
Curling Milli Takımı sporcularımız
OC Başkanı Thomas Bach ve
dan Oğuzhan Karakurt taşıdı.
orveç Kralı V. Harald ın yaptığı
açılışta, bayrağımızı Kayaklı Koşu
dalında yarışan Güllü Akalın taşıdı.

The city of illehammer, orway,
hosted the second inter Youth
Olympic Games on 12 21 Febru
ary 2016 with the participation of
1.06 young athletes between the
ages of 15 to 18 from 1 countries.
Turkish Team comprised of ihat
Enes imon and Selin Açıkgöz in
Alpine Skiing, Amed Oglago and
Güllü Akalın in Cross Country
Skiing, Muhammed Ali Bedir in
Ski Jumping, Miray Gürkınav
and Muhammed İkbal Yılmaz in
Snowboard Cross, Göksu zkaya
and Cengizhan Kaplan in uge
along with Oğuzhan Karakurt,
Tunç Esenboğa, Beyzanur Konuk
sever and Berivan Polat in Curling.
Sports General irectorate s nter
national Organizations ept. Head
ekayi Ayan was the CdM and TOC
was represented by Sezel Tansel.
The Opening Ceremony took place
at ysg rdsbakkene Ski Jumping

n
r in were
inter t

Arena. Güllü Akalın carried the
Turkish ag during the ceremony
where the Games were o cially
opened by King Harald of orway
and OC President Thomas Bach
addressed the athletes along with
ve athletes representing the ve
continents of the Olympic rings.
Turkey s participation with 13 ath
letes was deemed as a positive
development a er the participa
tion with only four athletes in the
rst inter Youth Olympic Games
held in 2012 nnsbruck, Austria.
Even though no Turkish athletes
had found a place on the podium
in illehammer, the eighth place
result in curling was promising.
TOC President and OC Executive
Board member Prof. r. ğur
Erdener followed the competitions.
The illehammer 2016 inter
Youth Olympic Games came to
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) Başkanı Thomas Bach
kapanış töreninde yaptığı konuşmada, “Hepimiz Lillehammer’da
muhteşem 10 gün geçirdiğimiz
konusunda hemfikiriz. Evlerinize gittiğinizde, lütfen burada
gösterdiğiniz Olimpik ruhunuzu
sergilemeye devam edin. Bu
Olimpik ruhu arkadaşlarınız ve
çevrenizle paylaşın. Eğer bu arkadaşlık, anlayış ve hoşgörü ruhunu
paylaşırsak, birlikte dünyayı daha
iyi bir yer haline getirebiliriz” dedi
ve Lillehammer 2016 Kış Gençlik
Olimpiyat Oyunları’nın resmen
bittiğini duyurdu.
Oyunların sona ermesiyle Olimpiyat bayrağı, 2020 yılında 3. Kış
Gençlik Olimpiyat Oyunları’na ev
sahipliği yapacak olan İsviçre’nin
Lozan kentine devredildi. Lozan
Belediye Başkanı Daniel Brelaz
Olimpiyat bayrağını IOC Başkanı
Thomas Bach’tan teslim aldı.
IOC Başkanı Bach
Sporcularımızla
2. Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nı
Lillehammer’da izleyen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
Başkanı Thomas Bach, genç sporcuların sosyal etkinliklerine katıldı.
Başkan Bach bu arada Curling
Milli Takım sporcularımızdan
Oğuzhan Karakurt, Tunç Esenboğa
ve oyunlardaki genç elçimiz Alper
Kartal ile de bir araya geldi.

an end with a festive closing
ceremony at the Sjogg Tent at
Stampesletta in Lillehammer. IOC
President Thomas Bach declared
the second Winter Youth Olympic
Games and urged the young athletes to spread the Olympic spirit
following the ten-day events saying “And now when you go home,
please take this Olympic spirit
that you have shown here with
you. Share this Olympic spirit with
all your friends and communities.
If you all share this Olympic spirit
of friendship, understanding and
tolerance with each other, then
together we can make the world
a better place”. Bach received the
Olympic flag from Lillehammer
mayor Espen Granberg Johnsen
and passed it to Daniel Brelaz,
mayor of the city of Lausanne
where the 3rd Winter Youth Olympic Games will be held.
Thomas Bach also joined the
Turkish athletes at the Youth
Olympic Village and took selfies
with curlers Oğuzhan Karakurt
and Tunç Esenboğa and Turkey’s
Young Ambassador for the Lillehammer 2016 Youth Olympic
Games ambassador Alper Kartal.

Sporcularımızın Sonuçları / Results by Turkish Athletes

Curling
Karma Milli Takım 8. oldu.

Mixed Team 8th place (Tunc Esenboga, Oguzhan Karakurt,
Beyzanur Konuksever, Berivan Polat).
Karışık çiftler Elendiler.

Mixed Doubles Did not advance.

Kayak
Nihat Enes Limon

Erkekler Alp Disiplini Giant Slalom’da 34.
oldu. Alp Disiplini Slalom’da 31. oldu.

34th place in Boys’ Alpine Discipline
Giant Slalom, 31st in Slalom.
Selin Açıkgöz
Kızlar Alp Disiplini Giant Slalom’da 34.
oldu. Alp Disiplini Slalom’da yarışmayı
tamamlayamadı.
34th place in Girls’ Alpine Discipline
Giant Slalom, DNF in Slalom.
Muhammed Ali Bedir
Erkekler Kayakla Atlama’da 17. oldu.
17th place in Boys’ Ski Jumping.
Amed Oglağo
Erkekler Kayaklı Koşu Cross’ta 49. oldu.
10 km Serbest Kayaklı Koşu’da 33. oldu.
Kayaklı Koşu Sprint’te 45. oldu.
49th place in Boys’ Cross-Country Cross,
33rd place in 10km Freestyle, 45th in
Cross-Country Sprint.
Güllü Akalın
Kızlar Kayaklı Koşu Cross’ta 34. oldu.
5 km Serbest Kayaklı Koşu’da 31. oldu.
Kayaklı Koşu Kızlar Sprint’te 39. oldu.
34th place in Girls’ Cross-Country Cross,
31st place in 5km Freestyle, 39th in
Cross-Country Sprint.
Miray Gürkınav
Kızlar Snowboard Cross’ta sakatlanması
nedeniyle yarışamadı.
Did not compete in Girls’ Snowboard
due to injury.
Muhammed İkbal Yılmaz Erkekler Snowboard Cross’ta 12. oldu.
12th place in Boys’ Snowboard Cross
Group Heat, Did not advance.

Kızak
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Cengizhan Kaplan

Erkeklerde 19. oldu. / 19th place in Boys’

Göksu Özkaya

Kızlarda 21. oldu. / 21st place in Girls
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Boğaziçi’nde 28. Şölen

28th Festival at Bosphorus

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin
geleneksel organizasyonu Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı
bu yıl erkeklerde Ömer Tara, kadınlarda
Nilay Erkal kazandı. Kanlıca - Kuruçeşme
arasındaki 6,5 kilometrelik mücadelenin
startını Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç verdi. 48 ülkeden 1546 yüzücünün
start aldığı bu zorlu yarışı 1515 yüzücü
tamamlamayı başardı.

TOC’s traditional Samsung Bosphorus CrossContinental Swimming Race, held on 24th
of July, was won by Ömer Tara in men’s and
Nilay Erkal in women’s. Turkish Minister of
Youth and Sports Akif Çağatay Kılıç gave
the start of the 6.5 km race from Kanlıca
to Kuruçeşme and participated by 1.546
swimmers from 48 countries. 363 of the
participants were women. 1.515 swimmers,
including the all of the 10 handicapped
swimmers, finished the course.

94 Olimpiyat Dünyası

Olympic World 95

Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin ‘Herkes İçin Spor’
temasıyla düzenlediği geleneksel
organizasyonu Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul
Boğazı’nda bu yıl yine renkli
görüntülere sahne oldu. 24 Temmuz
Pazar günü Anadolu yakasında
Kanlıca İskelesi’nden başlayan
ve Avrupa yakasında Kuruçeşme
Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan
yaklaşık 6,5 kilometrelik yarış, 48
ülkeden 10’u engelli kategoride
1546 sporcunun katılımıyla
gerçekleştirildi. Bu yıl 28’incisi
düzenlenen yarışta, biri engelli
olmak üzere 363 kadın, dokuzu
engelli olmak üzere 1183 erkek
yüzücü mücadele ederken, 10’u
engelli 1515 yüzücü parkuru
tamamlamayı başardı.

Zorlu mücadele sonunda genel
klasmanda erkeklerde Ömer Tara
yarışı birinci sırada tamamladı,
Dimitar Videnov ikinci, Arda
Kip üçüncü oldu. Kadınlarda
ise birinciliği Nilay Erkal elde
ederken, Deniz Güngöroğlu
ikinciliği, Ekinsu Tezel üçüncülüğü
aldı. Organizasyonun bu seneki
onur konuğu Avustralyalı yüzücü
Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına Shelley Taylor-Smith de 28.
Samsung Boğaziçi Kıtalararası
yıllardır önemli katkısı olan
Yüzme Yarışı’nda kulaç attı. 55
Samsung Boğaziçi Kıtalararası
yaşındaki Avustralyalı eski dünya
Yüzme Yarışı, Gençlik ve Spor
şampiyonu, parkuru tamamlayan
Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın verdiği
ilk onur konuğu kadın isim oldu.
startla başladı. Herhangi bir sıkıntı
durumunda müdahale edilebilmesi Yarış sonunda erkeklerde
için yüzücülere çeşitli deniz araçları dereceye girenlere madalya ve
kupaları TMOK Başkanı Prof.
eşlik etti.
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the promotion of İstanbul and
Turkey, was given by Turkey’s
Youth and Sports Minister HE Akif
Çağatay Kılıç.

One of the Turkish Olympic
Committee’s (TOC) ‘Sport for
All’ events, the 28th edition of
Samsung Bosphorus CrossContinental Swimming Race was
yet again the scene for colourful
images. The 6.5 km race from
Kanlıca on the Asian side of
Istanbul to Kuruçeşme on the
European side was participated
by 363 women and 1.183 men
from 48 countries. Of the 1.546
participants, 1.515, including
the 10 handicapped swimmers
finished the course.
The start of the Samsung
Bosphorus Cross-Continental
Swimming Race, contributing to

In men’s overall classification,
Ömer Tara (Turkey) came in first
with a time of 47min, 39sec,
followed by Dimitar Videnov
(Bulgaria) and Arda Kip (Turkey).
In women’s, Nilay Erkal (Turkey)
finished in the first place, Deniz
Güngöroğlu (Turkey) came in
second and Ekinsu Tezel (Turkey)
claimed the third place. This
year’s honour celebrity guest
Australian champion swimmer
Shelley Taylor-Smith (55) also
swam the course to become the
first guest of honour to do so.
The medals and trophies of the
winners in men’s were presented
by TOC President Uğur Erdener
and President of Samsung
Electronics Turkey DaeHyun
Kim where Mayor of Beşiktaş
Murat Hazinedar and former
Minister of State Kürşad Tüzmen

Dr. Uğur Erdener ve Samsung
Electronics Türkiye Başkanı
DaeHyun Kim tarafından verildi.
Kadınlarda dereceye girenler
madalya ve kupaları Beşiktaş
Belediye Başkanı Murat Hazinedar
ve Eski Devlet Bakanı Kürşad
Tüzmen’den aldı. Engelliler
kategorisinde dereceye giren
yüzücülerin madalya ve kupalarını
ise Türkiye Yüzme Federasyonu
Başkanı Ahmet Bozdoğan ve
Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu Başkanı Arif Ümit
Uztürk verdi.
TMOK Başkan Yardımcısı ve
Boğaziçi Komisyonu Başkanı Nihat
Usta, başarılı bir organizasyonu
daha geride bırakmanın
mutluluğunu yaşadığını belirterek,
“Türkiye’nin içinde bulunduğu
bu hassas durumda yarışın sağ

salim yapılabilmesini sağlayan
başta İstanbul Valiliği ile İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
olmak üzere İstanbul Emniyet
Müdürlüğü, İstanbul Emniyeti
Deniz Şube Müdürlüğü, Sahil
Güvenlik, Marmara Bölgesi
Boğazlar Komutanlığı, Kıyı
Emniyeti, Liman Başkanlığı
gibi bizi desteleyen kurum ve
kuruluşlara teşekkür ediyorum”
dedi.
Geleneksel organizasyona adını
veren Samsung Electronics’in
Türkiye Başkanı DaeHyun Kim de,
“Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı’nın insanları
birleştirme ve barışın önemini
vurgulama açısından çok önemli
bir rol üstlendiğine inanıyorum”
diye konuştu.

gave the medals and trophies
of women’s. The medals and
trophies of the handicapped
swimmers were given by the
President of Turkish Swimming
Federation Ahmet Bozdoğan
and President of Turkish
Physically Handicapped Sports
Federation Arif Ümit Uztürk.
TOC President Professor Dr.
Uğur Erdener said “The TOC
and city of Istanbul are proud
to host this unique event.
With the help of our sponsor
Samsung Electronics Turkey,
we have boosted participation
levels year-on-year, with the
2016 edition attracting more
swimmers and nationalities
than ever before. Istanbul is
renowned for its diversity and is
a melting pot of culture.”

Pleased with yet another
successful organization of
the traditional event, TOC Vice
President and President of
the Organizing Committee
Nihat Usta said “I particularly
thank the Governorship and
the Metropolitan Municipality
of İstanbul and also the public
authorities like İstanbul Security
Directorate, Sea Police, Coast
Guard, Marmara and Straits
Command, Coastal Safety
and İstanbul Port Authority for
their collaboration.”
“We believe sport has an
important role as a tool to cross
borders and continents, uniting
people from different cultures and
promoting love and tolerance”
said DaeHyun Kim, President of
Samsung Electronics Turkey.
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Genel Klasman Sonuçları • Overall Classification Results
Erkekler • Men
Sıralama
Results

Adı Soyadı
Name Last Name

Derecesi
Degree

Ülke
Country

1

Ömer Tara

47:39

Türkiye • Turkey

2

Dimitar Videnov

49:57

Bulgaristan • Bulgaria

3

Arda Kip

50:10

Türkiye • Turkey

Yaş Guruplarına Göre Sonuçlar • Age Categories Results
Erkekler
14-18 yaş: 1. Arda Kip (Türkiye)
50:10, 2. İbrahim Berkan Çeviş
(Türkiye) 50:17, 3. Barış Ahmet
Yosmaoğlu (Türkiye) 50:19
19-24 yaş: 1. Ömer Tara
(Türkiye) 47.39, 2. Doğukan
Ulaç (KKTC) 50:26, 3. Atrur
Artamonov (Ukrayna)
25-29 yaş: 1. Efe Erduran
(Türkiye) 51.41, 2. Ozan Bayram
(Türkiye) 50:43, 3. Denizhan
Dağdelen (Türkiye) 56:24

Men
45-49 yaş: 1. Andrey Volkov
(Rusya) 52.44, 2. B. Emrah
Gemicioğlu (Türkiye) 55:53, 3.
Trevor Sweeting (Avustralya)
57:06
50-54 yaş: 1. Ahmet Nakkaş
(Türkiye) 54.05, Andrea
Manganelli (İtalya) 58:00, 3. Sadi
Hakan Kaplancalı (Türkiye) 59:21
55-59 yaş: 1. Ömer Faik Uğur
(Türkiye) 58.12, 2. Eric Van ‘T
Hoff (Hollanda) 1:01:35, 3. Nick
Mann (Büyük Britanya) 1:01:49

30-34 yaş: 1. Thomas Willdridge
(Büyük Britanya) 51.27, 2.
Konstantin Ukradyga (Ukrayna)
61:48, 3. Anton Kramarenko
(Kırgızistan) 54:11

60-64 yaş: 1. Laszio Sebok
(Romanya) 59.22, 2. Ali Camat
(Türkiye) 59:30, 3. Soren Schriver
(Danimarka) 1:06:54

35-39 yaş: 1. Celal Altunbaş
(Türkiye) 54.23, 2. Umut Gözen
(Türkiye) 57:09, 3. Hüseyin Uğur
Genç (Türkiye) 57:19

65-69 yaş: 1. Atila Çağlar
(Türkiye) 1.02.45, 2. Mehmet
Hamdi Kurtoğlu (Türkiye) 1:11.31,
3. Osman Ferudun Baykal
(Türkiye) 1:11.41

40-44 yaş: 1. Dimitar Videnov
(Bulgaristan) 49.57, 2. Ümit
Kemal Cengiz (Türkiye) 53:56, 3.
Umut Salar (Türkiye) 54:50

+70 yaş: 1. Mehmet Emin Oflezer
(Türkiye) 1.16.46, 2. İbrahim
Gürol Altaş (Türkiye) 1:18:38, 3.
Yılmaz Özüak (Türkiye) 1:19:35
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14-18 Ages: 1. Arda Kip (Turkey)
50:10, 2. İbrahim Berkan Çeviş
(Turkey) 50:17, 3. Barış Ahmet
Yosmaoğlu (Turkey) 50:19
19-24 Ages: 1. Ömer Tara
(Turkey) 47.39, 2. Doğukan
Ulaç (Turkish Republic of
Northern Cyprus) 50:26, 3. Atrur
Artamonov (Ukraine)
25-29 Ages: 1. Efe Erduran
(Turkey) 51.41, 2. Ozan Bayram
(Turkey) 50:43, 3. Denizhan
Dağdelen (Turkey) 56:24
30-34 Ages: 1. Thomas
Willdridge (GB) 51.27, 2.
Konstantin Ukradyga (Ukraine)
61:48, 3. Anton Kramarenko
(Kyrgyzstan) 54:11
35-39 Ages: 1. Celal Altunbaş
(Turkey) 54.23, 2. Umut Gözen
(Turkey) 57:09, 3. Hüseyin Uğur
Genç (Turkey) 57:19
40-44 Ages: 1. Dimitar Videnov
(Bulgaria) 49.57, 2. Ümit Kemal
Cengiz (Turkey) 53:56, 3. Umut
Salar (Turkey) 54:50

45-49 Ages: 1. Andrey Volkov
(Russia) 52.44, 2. B. Emrah
Gemicioğlu (Turkey) 55:53, 3.
Trevor Sweeting (Australia) 57:06
50-54 Ages: 1. Ahmet Nakkaş
(Turkey) 54.05, Andrea Manganelli
(Italia) 58:00, 3. Sadi Hakan
Kaplancalı (Turkey) 59:21
55-59 Ages: 1. Ömer Faik Uğur
(Turkey) 58.12, 2. Eric Van ‘t Hoff
(Holland) 1:01:35, 3. Nick Mann
(GB) 1:01:49
60-64 Ages: 1. Laszio Sebok
(Romania) 59.22, 2. Ali Camat
(Turkey) 59:30, 3. Soren Schriver
(Denmark) 1:06:54
65-69 Ages: 1. Atila Çağlar
(Turkey) 1.02.45, 2. Mehmet
Hamdi Kurtoğlu (Turkey) 1:11.31, 3.
Osman Ferudun Baykal (Turkey)
1:11.41
+ 70 Ages: 1. Mehmet Emin
Oflezer (Turkey) 1.16.46, 2. İbrahim
Gürol Altaş (Turkey) 1:18:38, 3.
Yılmaz Özüak (Turkey) 1:19:35

Genel Klasman Sonuçları • Overall Classification Results
Kadınlar • Women
Sıralama
Results

Adı Soyadı
Name Last Name

Derecesi
Degree

Ülke
Country

1

Nilay Erkal

52:38

Türkiye • Turkey

2

Deniz Güngöroğlu

53:33

Türkiye • Turkey

3

Ekinsu Tezel

53:34

Türkiye • Turkey

Yaş Guruplarına Göre Sonuçlar • Age Categories Results
Kadınlar

Women

14-18 yaş: 1. Nilay Erkal
(Türkiye) 52:38, 2. Ekinsu
Tezel (Türkiye) 53:34, 3. Duygu
Özdemir (Türkiye) 54:10

45-49 yaş: 1. Brenda Bayhan
(Türkiye) 1:02:18, 2. Sedef Atam
(Türkiye) 1:09:59, 3. HamelSchuılıng Alja (Hollanda) 1:12:05

14-18 Ages: 1. Nilay Erkal
(Turkey) 52:38, 2. Ekinsu Tezel
(Turkey) 53:34, 3. Duygu Özdemir
(Turkey) 54:10

45-49 Ages: 1. Brenda Bayhan
(Turkey) 1:02:18, 2. Sedef Atam
(Turkey) 1:09:59, 3. HamelSchuiling Alja (Holland) 1:12:05

19-24 yaş: 1. Deniz Güngöroğlu
(Türkiye) 53:33, 2. Bengisu Avcı
(Türkiye) 55:48, 3. Sera Sayar
(Türkiye) 59:23

50-54 yaş: 1. Pınar İdel (Türkiye)
1:01:58, 2. Blan Walter (İrlanda)
1:06:03, 3. Jasna Gürbüz
(Türkiye) 1:08:52

19-24 Ages: 1. Deniz Güngöroğlu
(Turkey) 53:33, 2. Bengisu Avcı
(Turkey) 55:48, 3. Sera Sayar
(Turkey) 59:23

50-54 Ages: 1. Pınar İdel (Turkey)
1:01:58, 2. Blan Walter (İreland)
1:06:03, 3. Jasna Gürbüz (Turkey)
1:08:52

25-29 yaş: 1. Melda İdrisoğlu
(Türkiye) 53:43, 2. Deniz
Kayadelen (Türkiye) 58:43, 3.
Merve Melek Şendil (Türkiye)
59:33

55-59 yaş: 1. Sara Everitt (ABD)
1:03:53, Deırdre Byrne Dunne
(İrlanda) 1:04:15, 3. Shelley Tailor
Smith (Avustralya) 1:08:32

25-29 Ages: 1. Melda İdrisoğlu
(Turkey) 53:43, 2. Deniz
Kayadelen (Turkey) 58:43, 3.
Merve Melek Şendil (Turkey)
59:33

55-59 Ages: 1. Sara Everitt (USA)
1:03:53, Deırdre Byrne Dunne
(İreland) 1:04:15, 3. Shelley Tailor
Smith (Australia) 1:08:32

30-34 yaş: 1. Louise Hopper
(Büyük Britanya) 1:02:39, 2.
Ayşegül Bodur Ayvaz (Türkiye)
1:03:46, 3. Emila Noscenco
(Moldova) 1:05:03
35-39 yaş: 1. Simone Fittler
(Almanya) 59:52, 2. Inna Nikitina
(Rusya) 1:02:22, 3. Polen Çerçi
(Türkiye) 1:03:50
40-44 yaş: 1. Marina Vitko
(Rusya) 57:03, 2. Zeynep Dilek
Gerez Turgay (Türkiye) 1:04:38, 3.
Beril Alakoç Orhunoğlu (Türkiye)
1:05:11 3. Concetta Scaglione
(İtalya) 1:19:11

60-64 yaş: 1. Cahide Şeyma
Kolaylı (Türkiye) 1:15:44, 2.
Fatma Rennan Karaca (Türkiye),
3. Dorothy Sarah Gwillim
(Türkiye) 1:38:00
65-69 yaş: 1. Rabia Sevil
Gemicioğlu (Türkiye) 1:35:07
+70 yaş: 1. Huma Bayraktar
(Türkiye) 1:21:09, 2. Fatma İnci
Okutan (Türkiye) 1:45:01

Engelliler
1. Uğurcan Özer (Türkiye)
00:54:31, 2. Necmi Kaan Çavuş
(Türkiye) 01:00:39, 3. Zeki Yiğit
Selçuk (Türkiye) 01:00:41

30-34 Ages: 1, Louise Hopper
(GB) 1:02:39, 2. Ayşegül Bodur
Ayvaz (Turkey) 1:03:46, 3. Emila
Noscenco (Moldavia) 1:05:03
35-39 Ages: 1. Simone Fittler
(Germany) 59:52, 2. Inna Nikitina
(Russia) 1:02:22, 3. Polen Çerçi
(Turkey) 1:03:50
40-44 Ages: 1. Marina Vitko
(Russia) 57:03, 2. Zeynep Dilek
Gerez Turgay (Turkey) 1:04:38, 3.
Beril Alakoç Orhunoğlu (Turkey)
1:05:11

60-64 Ages: 1. Cahide Şeyma
Kolaylı (Turkey) 1:15:44, 2. Fatma
Rennan Karaca (Turkey), 3.
Dorothy Sarah Gwillim (Turkey)
1:38:00
65-69 Ages: 1. Rabia Sevil
Gemicioğlu (Turkey) 1:35:07
+ 70 Ages: 1. Huma Bayraktar
(Turkey) 1:21:09, 2. Fatma İnci
Okutan (Turkey) 1:45:0

Disabled
1. Uğurcan Özer (Turkey) 00:54:31,
2. Necmi Kaan Çavuş (Turkey)
01:00:39, 3. Zeki Yiğit Selçuk
(Turkey) 01:00:41
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Boğaz’dan Bir Dünya
Şampiyonu Geçti

A World Champion in
Bosphorus

28. Samsung Boğaziçi Kıtalararası
Yüzme Yarışı’nın bu yılki onur
konuğu Dünya Yüzme Maratonu
eski şampiyonu Avustralyalı Shelly
Taylor Smith’ti. Yarıştan iki gün
önce Olimpiyatevi’nde düzenlenen
basın toplantısına katılan Taylor
Smith, İstanbul’da bulunmaktan son
derece mutlu olduğunu belirterek,
“Beni Türkiye’ye davet ettiğiniz için
teşekkür ediyorum ve bunu iki ayrı
nedenden dolayı memnuniyetle kabul
ettiğimi belirtmek istiyorum. Birincisi,
Avustralya ve Türkiye arasındaki
tarihi ilişkiler ve ikincisi ise açık
denizde yüzmeye duymuş olduğum
tutkudur. Şu an kendimi evimde
hissediyorum. Ülkesiyle gurur duyan
insanların arasında bulunmaktan
memnuniyet duyduğumu belirtmek
istiyorum. Yapılacak olan yarışın
önemli olmasının birçok sebebi
var ama en önemlisi Olimpik bir
misyon üstlenmesidir. Bu etkinlik
dünya insanlarını bir araya getirerek
birbirimize karşı güven ve iyi ilişkiler
geliştirmemizi sağlayacaktır” dedi.

The honour guest of the 28th
Samsung Bosphorus CrossContinental Swimming Race was
seven consecutive FINA Marathon
World Cups champion Australian
swimmer Shelley Taylor-Smith.
Speaking at the press conference
at the Olympic House two days
before the Race, Shelley TaylorSmith said “I’m so happy to be
here in İstanbul where I feel at
home. Thank you for inviting me.
I’ve accepted the invitation for two
reasons; first one is the historical
relations between Australia and
Turkey, the second is my passion
for open water swimming. I’m
happy to be here with people who
are proud with their country. There
are many things contributing to the
importance of this Race, but for
me it is that it also undertakes an
Olympic mission. This event brings
people from all over the world to
develop friendly relationships based
on mutual trust.”

Yarıştan bir gün önce Kuruçeşme’den
denize giren ve Boğaz’da yüzme
deneyimini yaşayan Shelly Taylor
Smith’e ‘Aile Boyu Yüzme’ temasıyla
üç nesildir katılan yüzücü Özüak ve
Arısoy aileleri eşlik etti. Ünlü konuk,
24 Temmuz günü de 28. Samsung
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme
Yarışı’nda parkuru baştan sona yüzdü
ve 1:08:32’lik derecesiyle kadınlar
55-59 yaş kategorisinde üçüncü oldu.
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Featuring a special swimming
event the day before the Race,
Shelley Taylor-Smith was joined
by Özüak and Arısoy families,
who have been participating in
the Race with swimmers from 3
generations of the families. On July
24th, the celebrity guest competed
at the Samsung Bosphorus CrossContinental Swimming Race in 5559 ages’ category and finished third
with her time of 1:08:32.
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Samsung’dan Basın
Ödülleri
2015 yılında gerçekleşen
27. Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın
‘Basın Ödülleri’ 22 Temmuz’da
Olimpiyatevi’nde sahiplerini
buldu. Dallarında birinci olan
medya mensuplarına ödülleri
Samsung Electronics Türkiye
Başkanı DaeHyun Kim, TMOK
Başkan Yardımcısı Nihat Usta,
TMOK Yönetim Kurulu Üyeleri
Oktar Tertemiz ve Bilal Porsun,
TMOK Genel Sekreteri Neşe
Gündoğan, Samsung Electronics
Türkiye Kurumsal İletişim Müdür
Sıla Sayar ve Samsung Boğaziçi
Kıtalararası Yüzme Yarışı’nın bu
yılki onur konuğu Avustralyalı
yüzücü Shelley Taylor-Smith
tarafından verildi.
EN İYİ YAZILI HABER
Erdoğan Yapık (Sabah Gazetesi)
EN İYİ FOTOĞRAF
Ahmet Bolat (Anadolu Ajansı)
YARIŞ ÖNCESİ DESTEKLEYİCİ
YAZILI HABER/ ÖZEL
RÖPORTAJ
Murad Tamer (Türkiye Gazetesi)
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Samsung Media Awards

EN İYİ TV HABERİ
Melike Şahin (NTV)
EN İYİ TV ÖZEL RÖPORTAJ/
CANLI YAYIN
Emre Tilev (CNN Türk)
YARIŞ ÖNCESİ DESTEK VEREN
TV KANALI/ YAYIN
Hakan Dede (TGRT)
HABER AJANSI ÖDÜLÜ
İhlas Haber Ajansı - Haberler
İNTERNET BASINI ÖDÜLÜ
Tolga Yenigün (Hürriyet
Gazetesi)
YEREL/ SEKTÖREL SPOR
BASINI (HABER)
Ramazan Şanıvar (Ekspres
Gazetesi)
YABANCI BASIN ÖDÜLÜ
Doğanay Konalı (Xinghua Çin
Haber Ajansı)
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ
Uğur Demirkırdı (Doğan Haber
Ajansı )
SAMSUNG ÖZEL ÖDÜLÜ
Serkan Ocak (Hürriyet Gazetesi)

Supporting News / Interview
PRIOR TO RACE Türkiye
Newspaper - Murad Tamer
Visual Media Awards
BEST TV NEWS NTV - Melike
Şahin
Best Exclusive Interview / Live
TV COVERAGE CNN Turk - Emre
Tilev
Best Supporting TV Channel /
Coverage Prior to Race: TGRT Hakan Dede
NEWS AGENCY AWARD İhlas
News Agency
INTERNET MEDIA AWARD
Hürriyet Newspaper - Tolga
Yenigün
LOCAL/SECTOREL MEDIA
AWARD: Ekspres Newspaper Ramazan Şanıvar
FOREIGN MEDIA AWARD
Xinghua
China News Agency The awards and the winners are:
Doğanay Konalı
Print Media Awards
JURY GRAND AWARD: Doğan
BEST NEWS Sabah Newspaper - News Agency (Uğur Demirkırdı)
Erdoğan Yapık
SAMSUNG SPECIAL AWARD
BEST PHOTOGRAPHY Anatolian Hürriyet Newspaper Serkan Ocak
Agency - Ahmet Bolat
Winners of 2015 Media Awards
for 27th Samsung Bosphorus
Cross-Continental Swimming
Race held last year received
their awards in a ceremony held
at the Olympic House on 22 July.
The awards were presented by
Samsung Electronics Turkey
President DaeHyun Kim, TOC
Vice President Nihat Usta, TOC
Executive Board Members
Oktar Tertemiz and Bilal
Porsun, TOC Secretary General
Neşe Gündoğan, Samsung
Electronics Turkey Corporate
Communications Director Sıla
Sayar and Australian swimmer
and honour guest of 28th
Samsung Bosphorus CrossContinental Swimming Race
Shelley Taylor-Smith.
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Oli 10 Yaşında
Oli is 10 Years Old

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 17 Şubat 2006
tarihinden beri yürütülen ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim
Projesi’nde 2015-2016 eğitim öğretim döneminde doksan
bine yakın öğrenciyle buluşuldu. IOC Başkanı Thomas Bach
da Mart ayı başında Türkiye’ye yaptığı ziyaret esnasında
Ankara’da ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda düzenlenen
sunumu öğrencilerle birlikte izledi.
Implemented since 17 February 2006, the Turkish Olympic
Committee’s (TOC) Sports Culture and Olympic Education Project
(Oli) interacted with some 90.000 students. The International
Olympic Committee (IOC) President Thomas Bach followed one of
the Oli presentations at METU Development Foundation Schools
in Ankara during a visit to Turkey.
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TMOK ülkemizde çocukların ve
gençlerin fiziksel aktivitelere
katılımını teşvik etmek, spor
yoluyla bedensel, duygusal,
zihinsel ve sosyal yönden sağlıklı
gelişimlerine katkıda bulunmak
ve onlara sporu sevdirmek
amacıyla 17 Şubat 2006 yılından
bu yana “Spor Kültürü ve
Olimpik Eğitim Projesi’ni ülke
genelinde uygulamaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı izniyle
Türkiye’de ilk ve ortaokullara
girme hakkına sahip Talim
Terbiye onaylı tek program olan
ve ilkokul dördüncü ve ortaokul
beşinci sınıf öğrencilerine
(9-11 yaş gurubu) yönelik bu
Proje ile, genç nesillerin erken
yaşta spor kültürü edinmeleri
amaçlanmaktadır. Çocukların
algı, ilgi ve yaşlarına göre
akademisyenler ve çocuk
psikologları ile iş birliğinde
titiz bir çalışmanın ürünü olan

Proje, sürekli güncellenerek
geliştirilmektedir.
Proje kapsamında Türkiye’nin
çeşitli il ve ilçelerinde
düzenlenen 45 dakikalık
interaktif sunumlarda Olimpiyat
Oyunları ve felsefesi, spor
kültürü ve ahlakı, Fair Play,
sağlıklı beslenme, çevre
duyarlılığı gibi konular çeşitli
videolar, çizgi filmler, küçük
yarışmalar ve renkli görsellerle
anlatılmaktadır. Böylelikle
çocukların hem eğlenip hem
de odaklanmaları sağlanmakta
ve istenen eğitim, çocukların
merakla takip ettiği eğlenceli bir
seansta verilmektedir. Dünyada
ikinci bir örneği bulunmayan
ve Uluslararası Olimpiyat
Komitesi (IOC) tarafından
dünya çapında Olimpik
Değerler Eğitimi konusunda
en iyi uygulamalardan biri

Turkish Olympic Committee
(TOC) has been implementing
the “Sports Culture and
Olympic Education Project”
(Oli) for 10 years now. Oli
Project aims at encouraging
children of 9 to 11 years of
age to participate in physical
activities and contributing to
their healthy development
physically, mentally and socially.
Oriented towards the students
in the 4th and 5th grades of
the elementary schools, the
Oli Project aims to help young
generations acquire a sports
culture early in life and to
ingrain sporting values and
Olympic spirit to the nation’s
youth.
TOC’s Oli Project is implemented
in cooperation with the Ministry
of National Education, Provincial
Directorates of Sports and local
municipalities. It is the only

educational project approved
by the Ministry of National
Education to be implemented in
the elementary schools of the
country.
The project is the culmination of
meticulous work undertaken by
experts, academicians and child
psychologists and is revised,
refined, developed and updated
regularly addressing to new
developments. Professional
presenter Sibel Yazgan Tel and
the cherished mascot “Oli” visit
the schools in different cities
of Turkey and interactively
explain sports culture and
Olympic Games as well as its
philosophy, Olympism, Fair
Play, healthy nutrition and
environmental awareness
through various videos,
cartoons, small competitions
and riddles.. Children actually
enjoy themselves as they focus
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olarak gösterilen ödüllü
eğitim programı “Oli”nin
sunuculuğunu Sibel Yazgan Tel
yapıyor. Çocuklar tarafından çok
sevilen projenin maskotu Oli de
sunumlara ayrı bir renk katıyor.

gerçekleşen özel sunumun
konuğu IOC Başkanı Thomas
Bach’tı. Öğrencilerin yoğun
ilgisiyle karşılanan ve sunumu
TMOK Başkanı ve IOC Asbaşkanı
Prof. Dr. Uğur Erdener ile birlikte
izleyen Bach “Çocukların verdiği
Oli Projesi, her öğretim
döneminde belli plan ve
tepkilerden de projenin ne kadar
program dahilinde olmak üzere
başarılı olduğunu anlamak
Türkiye’nin dört bir yanında
mümkün! Çocukları spor
gerçekleştirmektedir. 2006
konusunda heyecanlandırmanın
yılından günümüze dek 42 ilde,
en iyi yöntemlerinden birini
beş bini aşkın okulda yaklaşık
bulmuşsunuz” diyerek
bir buçuk milyon öğrenciyle
teşekkürlerini iletirken Prof.
buluşan projenin sunumları
Dr. Uğur Erdener de “Genç
2015 - 2016 eğitim - öğretim
nüfusumuzun spora daha
yılında İstanbul, İzmir, Çanakkale,
fazla yönlendirilmesi, Olimpik
Gaziantep, Mersin, Erzurum,
Kocaeli, Antalya, Çankırı, Ankara, düşünceye sahip gençler
Balıkesir, Edirne, Bursa, Karabük olarak yetişmeleri ve bu ülkeyi
Olimpiyat Oyunları’nda başarıyla
ve Samsun’da düzenlendi. Bu
temsil
etmeleri projenin temel
süreçte yaklaşık 90 bine yakın
amaçlarındandır. Bugün de
öğrenciyle daha buluşuldu. 5
Sayın Thomas Bach’la birlikte
Mart tarihinde Ankara’da ODTÜ
Geliştirme Vakfı Okulları’nda
burada olmaktan ve onu

IOC President Thomas Bach
followed a presentation in Ankara
together with TOC President Prof.
Dr. Uğur Erdener. IOC President
Bach expressed his appreciation
and said “One can assess how
successful the project is just
by observing the reactions of
the children. I think you have
45 minute presentations,
found one of the best methods
usually organized up to five
in exciting the children for sport.”
days per week and at least
“Driving our young population
two presentations in a day,
towards sports, raising them to
are performed according to a
become youngsters with Olympic
specific plan and programmed
values and represent Turkey well
every semester. Oli Project has
in the Olympic Games are among
been effectively implemented
the goals of the Project. I am
in more than 5.000 schools
very happy to be here today with
in 42 provinces of the country,
President Bach and introduce
reaching out to some 1.500.000
him to the students” responded
children in the last decade.
TOC President Erdener. Sports
İstanbul, İzmir, Çanakkale,
Culture and Olympic Education
Gaziantep, Mersin, Erzurum,
Commission President and TOC
Kocaeli, Antalya, Çankırı, Ankara, Executive Board Member Bilal
Balıkesir, Edirne, Bursa, Karabük Porsun stated that they aim to
and Samsun were the cities
reach at least 10 million of the
visited during the 2015 - 2016
young population in the near
school year.
future.
on the presentations and the
intended education is given
through the sessions which they
eagerly follow. Oli Project has
been included by the IOC among
the best projects carried out
under worldwide Olympic values
education programmes.
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öğrencilerimizle tanıştırmaktan
mutluluk duyuyorum” şeklinde
konuştu. TMOK Spor Kültürü
ve Olimpik Eğitim Komisyonu
Başkanı Bilal Porsun,
“Hedefimiz, ülkemizdeki 17
milyon gencin en azından 10
milyonuna bu proje ile mümkün
olabilecek en kısa sürede
ulaşmaktır” dedi.
Proje, 2016-2017 eğitim ve
öğretim dönemi Eylül ayının son
haftası Muğla iliyle başladı ve
Ekim-Kasım aylarında sırasıyla
Mersin, Antalya,İzmir, İstanbul,
Çorum, Samsun, Çanakkale
illeriyle devam edilerek 30 bine
yakın öğrenciyle buluşuldu. 2.
sömestre kadar Kayseri, Sivas,
Amasya, Erzurum ve Erzincan
illeri ziyaret edilecek. Haziran
2017’ye kadar toplamda
yaklaşık 100.000 öğrenciye
ulaşılması hedefleniyor.

Oli Projesi Topluma Ne
Sağlar?
• Spor Kültürünün
yaygınlaşması,
• Çocukların sporla erken
yaşlarda tanışmaları,
• Çocukların eğlenceli ve
yararlı bir aktivite olarak spor
yapmaya teşvik edilmeleri,
• Sporun öneminin ailelerce
kavranması,
• Çocuklara gelecek planları için
ilham verilmesi,
• Olimpizmin tanıtımı ve
benimsenmesi,
• Fair-Play, sağlıklı beslenme
ve çevre konularında
farkındalık yaratılması.
Genç Jenerasyonlar Niçin
Spora Yönlendirilmelidir?
• Zihinsel ve bedensel
gelişimleri,
• Daha düzenli, disiplinli ve
programlı yaşam,

Oli Project’s 2016 – 2017
school year programme has
started in late September
with presentations in Muğla
and will continue with visits
to schools in Mersin, Antalya,
İzmir, İstanbul, Çorum, Samsun,
Çanakkale, Kayseri, Sivas,
Amasya, Erzurum and Erzincan
embracing more than 100.000
new students by June 2017.
Expected outcomes of the Oli
Project are:
• Helping new young
generations acquire sports
culture early in life,
• Helping them understand
lifelong physical and mental
benefits of sport,
• Encouraging children to
participate in sports,
• Introduce children to the
Olympic Sports,
• Bringing children together
through blending sport with
culture and education,

• Helping their families to
understand the importance
of sport in physical, social
and character development of
their children to be grown as
healthy, disciplined, confident
and social individuals,
• Helping children, their
teachers and their families
embrace the Olympic values
such as excellence, respect,
friendship and Fair Play
as well as environmental
awareness,
• Educating children about
Olympism and Olympic
Games
• Promote and develop
Olympism in Turkey.
What is Olympism?
Olympism is a philosophy of life.
It is based on integration in a
balanced manner by glorifying
the characteristics of body,
will and mind. Blending sport
with culture and education,
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• Özgüvenli ve sağlıklı nesiller
yetişmesi,
• Spor sevgisinin ve kültürün
toplumda yaygınlaşması,
• Kötü alışkanlıklardan uzak
tutulmaları,
• Ülke genelinde sporcu sayısın
arttırılması.
Sporun Hayatımızdaki Yeri
Nedir?
• Spor her devirde ve her
kültürde varlık gösterir,
• Bilinçli spor, sağlıklı yaşamın
anahtarıdır,
• Her yaştan insanları bir araya
getiren eğlenceli ve sosyal bir
alandır.
Olimpizm Nedir?
Olimpizm bir yaşam felsefesidir.
Bedene, iradeye ve zihne özgü
nitelikleri yücelterek dengeli
bir biçimde bütünleşmeyi

esas alır. Olimpizm; ‘dostluk’,
‘mükemmellik’ ‘saygı’,
‘dayanışma’, kısaca Fair Play
değerleri çerçevesinde sporu
kültür ve eğitimle kaynaştırarak
evrensel ahlak ilkelerine saygılı
bir yaşam biçimi yaratmayı
amaçlar. Her türlü ayrımcılığı
reddeden Olimpizm, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi’nin
önderliğinde dünyadaki 206 Milli
Olimpiyat Komitesi ve Olimpik
spor dallarının Uluslararası
Federasyonlarından oluşan
“Olimpik Hareket”in temel
anlayışıdır.
TMOK, sporun ve Olimpik
değerlerin her vatandaşın
hayatının ayrılmaz bir parçası
olduğu kazanan bir Olimpik ulus
yaratmak vizyonu ve ülkemizi
uluslararası spor camiasında
tanıtmak ve halkımıza Olimpizm
ruhunu aşılamak misyonu ile
faaliyet göstermektedir.

Olympism seeks to create a way
of life based on the joy found in
effort, the educational value of
good example and respect for
universal fundamental ethical
principles. While ‘excellence’,
‘friendship’ and ‘respect’ are

the core values of the Olympic
Movement, the principles
of Olympism include ‘NonDiscrimination’, ‘Sustainability’,
‘Humanism’, ‘Universality’,
‘Solidarity’ and ‘Alliance between
sport, education and culture’.
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Olimpik Gün
Olimpik Dokunuş
Olympic Day
Olympic Touch
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Modern Olimpiyat Oyunları’nın doğum günü
olarak anılan ve dünya ülkelerinde genelde
Haziran ayında bir günlük aktivitelere sahne
olan ‘Olimpik Gün’, ülkemizde 2014 yılından
beri Koç Holding ana sponsorluğunda daha
çok çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerle
gerçekleştiriliyor. Bu yıl İstanbul, Mersin,
Eskişehir ve Gaziantep’te düzenlenen ‘Olimpik
Gün’ kutlamalarına yaklaşık 10 bin öğrenci
katıldı.
Olympic Day, commemorating the birthday
of the modern Olympic Games, has been
celebrated by the TOC in cooperation with its
main sponsor Koç Holding, with a series of
educational and sporting events in different
schools, parks, shopping malls and campuses
since 2014. TOC regards the Olympic Day
not only as a day of celebrations but also
as an opportunity for the education of young
generations. Over 10,000 students participated
at the 2016 Olympic Day activities in İstanbul,
Mersin, Eskişehir and Gaziantep.
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin (TMOK) Koç Holding
ana sponsorluğunda ‘Hareket
Et, Öğren, Keşfet’ sloganı ile
gerçekleştirdiği ‘Olimpik Gün’, bu
yıl İstanbul, Mersin, Eskişehir ve
Gaziantep’te kutlandı. Modern
Olimpiyat Oyunları’nın doğum
günü olarak anılan ve Dünya
ülkelerinin genelde Haziran ayı
içinde bir günlük kutlamalara
sahne olan Olimpik Gün için
ülkemizin dört kentinde 15
Mayıs - 4 Haziran tarihleri
arasına yayılan çeşitli etkinlikler
düzenlendi. Amacı, her yaştan
insanı bir araya getirerek spor

Since 1987, the Olympic
Day has been celebrated in
Turkey by the Turkish Olympic
Committee with events like
run/walk, cycling and rowing
activities. However, since 2014,
a different approach has been
adopted with the sponsorship
of Koç Holding. In cooperation
with TOC’s main sponsor Koç
Holding and with the motto
‘Move, Learn, Discover’, the
2016 Olympic Day activities
have been held in İstanbul,
Mersin, Eskişehir and Gaziantep
from 15th of May to 4th of July.
Aiming at bringing the children
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yapmanın heyecanını yaşatmak,
barışçıl ve sağlıklı toplumların
yetişebilmesi için sporu her
yerde insanlığın hizmetine
sunmak olan Olimpik Gün
etkinlikleri yaklaşık 10 bin
öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
15 Mayıs’ta Mersin’de başlayan
etkinlikler, 23 Mayıs’ta
İstanbul’da, 28 Mayıs’ta
Gaziantep’te devam etti ve
4 Haziran’da Eskişehir’de
düzenlenen dragon gösterileri ile
tamamlandı. Okul yönetimleri ve
öğrenciler tarafından heyecanla
karşılanan Olimpik Gün
etkinlikleri, kapalı ve açık alan
aktiviteleri olarak düzenlendi. İlk
bölümde; okulların konferans
salonlarında spor ahlakı, Olimpik
spor branşları, Olimpik semboller
ve Olimpiyat tarihi gibi konuları
içeren ‘Spor Kültürü ve Olimpik
Eğitim Projesi’ sunumlarını
118 Olimpiyat Dünyası

izleyen öğrenciler, daha sonra
açık alanda kurulan farklı
dallardaki spor istasyonlarında
spor yaptı. Aktiviteye katılan
tüm öğrencilere Uluslararası
Olimpiyat Komitesi Başkanı
Thomas Bach ve TMOK Başkanı
Prof. Dr. Uğur Erdener’in
imzaladıkları Olimpik Gün’e
katılım sertifikaları dağıtıldı.
‘Olimpik Gün’ün amacı, Olimpik
hareketi kutlamak ve Olimpik
Değerler ile Olimpizmin temel
ilkeleri, kitlelere ‘Olimpik
deneyim yaşatarak’ aktarmaktır.
‘Olimpik Gün’ Olimpiyat
Oyunları’na katılmadan da
Olimpizmi yaşama, Olimpik ruhu
hissetme şansını verir. Eşitlik,
sürdürülebilirlik, insancıllık,
evrensellik, dayanışma, spor,
eğitim ve kültürler arasındaki
ittifakı sağlamak gibi ilkeleri olan
‘Olimpik Gün’ aktiviteleri Olimpik

and youngsters together and
educating them through sports,
also encouraging people of all
ages to experience the thrill and
physical and spiritual benefits
of sports, the events attracted
more than 10,000 students and
their families.
2016 Olympic Day activities
took start in Mersin on 15 of
May and continued in Istanbul
on 23 May, in Gaziantep on 28

May and came to an end on 4th
of June in Eskişehir with dragon
activities. Events included both
indoor and outdoor activities.
Participants first attended the
interactive presentation of the
‘Sports Culture and Olympic
Education OLİ Project’ which
gives information on Olympic
values and ethics, Olympic
sports, Olympic symbols
and history of the Olympics

insan yetiştirilmesi açısından
önemli bir fırsat sağlamaktadır.
TMOK, ülkemizde Olimpik
değerlerle bütünleşen bir
toplum yaratma yolunda
sürdürdüğü çalışmalarında,
Olimpik Gün’ü yalnızca bir
kutlama etkinliği olarak değil,
özellikle genç nesiller için
önemli bir eğitim fırsatı olarak
değerlendirmektedir. Bu
çerçevede, her yıl düzenlenmekte
olan Olimpik Gün etkinlikleri
ile genç bir nüfusa sahip olan
Türkiye’de daha fazla çocuğun
ve gencin bir araya getirilerek
sporla tanışması, spor yolu ile
eğitilmesi, sporun coşkusunun
her yaştan insana yaşatılması ve

kişilerin sporun fiziksel ve ruhsal
faydalarından yararlanması
sağlanmaktadır.
Olimpik Gün etkinliklerinde
2014 yılından beri Koç Holding
sponsorluğunda farklı bir
konsept uygulanmaktadır.
Yarıdan fazlasını genç nüfusun
oluşturduğu ülkemizde,
çocuklara ileriye dönük spor
alışkanlığı kazandırmak ve onları
erken yaşta Olimpik değerlerle
buluşturabilmek hedefiyle
genelde 9-12 yaş grubundaki
öğrencileri hedef alan proje,
sporun bir yaşam biçimine
dönüşmesi ve Olimpik ruhun
benimsenmesi için erken yaşta
gerçekleşen bir dokunuştur.

etc. Later they spent the
day outside to engage in fun
athletics activities in the sports
stations set up. At the end of
the programmes, participants
were awarded with certificates
signed by International Olympic
Committee (IOC) President
Thomas Bach and TOC President
Professor Dr. Uğur Erdener.
Olympic Day is a global
celebration of the Olympic
Movement which seeks to
promote fitness, well-being,
culture and education through
the three Olympic Day pillars move, learn and discover. The
purpose of the Olympic Day is
to spread understanding about
the basic values, principles and

spirit of the Olympism by giving
ordinary people the opportunity
to live and experience an
Olympic event. With principles
like non-discrimination,
sustainability, humanism,
universality, solidarity and
alliance between sport,
education and culture, Olympic
Day presents a great opportunity
to raise ‘Olympic people’. This
is why since 2014 and onwards,
TOC regards the Olympic Day not
only as a day of celebrations but
also as an opportunity for the
education of young generations.
It is a touch to encourage people
at an early age to attain the
Olympic spirit and make sport
their lifestyle choice.
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ÜSO Öğrencilerinin Mutlu Günü

A Happy Day for FSS Students

TMOK’un önemli faaliyetleri arasında yer alan ve Coca-Cola Türkiye
tarafından desteklenen “Ücretsiz Spor Okulları” projesinde bir dönem daha
geride kaldı. 2015-2016 döneminin tamamlanmasının ardından Pendik Fethi
Gemuhluoğlu İlkokulu’nda düzenlenen kapanış etkinliğinde Pendik, Kartal ve
Darıca ÜSO öğrencileri bir araya geldi. Özel Grup öğrencilerinin de yer aldığı
etkinlik sonrası tüm katılımcılara anı madalyaları dağıtıldı.

2015 – 2016 term of the Free Sports Schools (FSS), a TOC project sponsored
by Coca-Cola has been concluded with an event held at the Pendik Fethi
Gemuhluoğlu Elementary School on 5 June 2016.
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Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi’nin (TMOK) CocaCola Türkiye sponsorluğunda
gerçekleştirdiği Ücretsiz Spor
Okulları (ÜSO) projesinde
2015-2016 sezonu tamamlandı.
Geçtiğimiz yıl Eylül ayında
başlayan bu yılın Haziran ayına
kadar sürdürülen çalışmalar, 5
Haziran tarihinde Pendik Fethi
Gemuhluoğlu İlkokulu’nda
düzenlenen dönem sonu
kapanış etkinliği ile noktalandı.
Turnuvada TMOK Yönetim
122 Olimpiyat Dünyası

Kurulu Üyesi Ayda Uluç ve TMOK
ÜSO Proje Koordinatörü Suzan
Kum da yer aldı.
Boy - kilo gibi fiziksel
özellikler aranmaksızın 7-15
yaş grubundaki çocuklara ve
gençlere spor yapma olanağı
sağlayan TMOK ÜSO projesi
kapsamında düzenlenen dönem
sonu etkinliğine Pendik, Kartal
ve Darıca ÜSO öğrencileri ile
velileri katıldı. Etkinlikte ayrıca
ÜSO projesine 2002 yılında
katılan ‘Özel Grup’ öğrencileri de

TOC Free Sports School
Project (FSS), sponsored by
Coca-Cola Turkey, embraces
deprived boys and girls
from low-income families
aged 7 to 15 without any
discrimination, including their
physical attributes, so long
as they want to participate in
sports. The Project, started
in 1996 and continues in 5
different schools in İstanbul,
Kocaeli and Van. The number
of children benefited from the

FSS Project in the last 20 years
is over 150.000.
The activities of the 2015 –
2016 school year, started in
September 2015, came to an
end with a closing event held
in Pendik Fethi Gemuhluoğlu
Primary School on June
5th. TOC. Executive Board
Member Ayda Uluç and FSS
Project Coordinator Suzan
Kum were together with some
500 children from the FSS
Schools in Pendik, Kartal and

yer aldı. Saygı duruşu ve istiklal
marşı ile başlayan dönem sonu
kapanış etkinliğinde öğrenciler
önce eğlenceli atletizm yaptılar,
ardından voleybol ve basketbol
turnuvaları ile keyifli bir gün
geçirdiler. Turnuva sonunda
TMOK ÜSO projesinde yer alan
bütün çocuklara anı madalyaları
verildi.
ÜSO Projesi Nedir?
• ÜSO projesi, boy - kilo gibi
fiziksel özellik aranmaksızın
spor yapmak isteyen, 7 - 15
yaş grubunda kız ve erkek,
çocuk ve gençleri kapsar.
• ÜSO öğrencileri, Valilik
onayı alınmış, Milli Eğitim İl
Müdürlüklerine bağlı okulların
spor salonlarında veya Spor
İl Müdürlüklerine bağlı spor
salonlarında haftada iki
gün olmak üzere voleybol,
basketbol ve eğlenceli
atletizm branşlarında çalışırlar.

• Okullarda, branşı uygun
ise okulların beden eğitimi
öğretmenleri, değilse
Beden Eğitimi Spor Yüksek
Okulu (BESYO) mezun veya
öğrencileri antrenör olarak
görev yaparlar.
• ÜSO çalışmaları okulların
açıldığı tarihte başlar ve tatil
dönemine kadar sürer.
• ÜSO projesi kapsamındaki
okullara spor yapmak üzere

Darıca who participated at the
events with their parents. The
“Special” group of handicapped
students, included in the Project
since 2002, were also present.
All had a fun day carrying out
sports activities in fun athletics,
volleyball and basketball
tournaments and received their
commemorative achievement
medals.

About the Free Sports Schools
Project
• The FSS Project embraces
boys and girls aged seven
to fifteen without any
discrimination of their
physical attributes like height
or weight so long as they
want to participate in sports.
• Sports activities are carried
out twice a week - throughout
the school year - at some
selected schools in Turkey,
in association with the
Governorships, Provincial
Directorates Youth and Sports
and National Education.
• Physical education teachers
and, if their status permits,
graduates or students of the
schools of Physical Education
and Sports Faculties work as
trainers and coaches in the
FSS Project schools.
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müracaat eden çocuk ve
gençlerden hiçbir nedenle ücret
talep edilmez.

• Çocukların ve gençlere spor
yapma olanağı sağlayarak
sporu ülke geneline yaymak,

• Çocukların ve gençlerin spora
Kısa Vadede Amaç
aktif katılımlarını sağlayarak
• Çocukları, gençleri ve ailelerini
sporun faydalarını tabana
spor yolu ile eğitmek,
yaymak,
• Bedensel ve ruhsal yönden
sağlıklı nesiller yetişmesine
• Çocuklara ve gençlere
katkıda bulunmak,
rekabet içinde paylaşmayı
öğretmek, Olimpizm ruhunu
• Çocukları ve gençleri kötü
alışkanlıklardan korumak.
kazandırmak.
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• FSS activities are concluded
with fun tournaments with
the participation of all FSS
schools.
• There are no fees for
participation.
Goals:
• To enable children who do
not have a chance to take
part in sports due to financial
difficulties, lack of sports
facilities and equipment.

• To help future generations
grow into physically and
mentally healthy adults
• To prevent children and
youngsters from acquiring
harmful habits
• To encourage children and
young people to actively take
part in sport,
• To teach them the values of
sport and Olympic values like
friendship, unity, fair play and
respect.

EYOF2017
EYOF2017
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ

EYOF2017
EYOF2017
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ

Sporla Gelişen Aktif Çocuklar

Active Kids Developing with Sports
TMOK tarafından Nike Türkiye desteği ile düzenlenen ‘Aktif Çocuklar’ projesi iki yaşını doldurdu.
2015-2016 eğitim öğretim döneminde İstanbul’da beş ilkokulda sürdürülen çalışmaların
tamamlanmasıyla, Aslı Çakır Alptekin Spor Salonu’nda gerçekleşen yılsonu etkinliğine 550
öğrenci ve binin üzerinde veli katıldı. Salonda oluşturulan 15 parkurda spor yapan öğrenciler
beceri ve koordinasyon, uzun atlama, yüksek atlama, sprint vb parkurları tamamlayarak sporla
dolu eğlenceli ve hareketli bir gün geçirdi.

In partnership with Nike Turkey, the Turkish Olympic Committee’s (TOC) “Active Kids” project
addressing the growing epidemic of physical inactivity amongst youth completes its second
year. At the end of the 2015/16 academic year, 550 children and over a thousand parents
gathered at Ataköy Aslı Çakır Alptekin Athletics Hall in İstanbul. The kids had fun day full of
agility and coordination, long jump, high jump and sprint exercises at 15 ‘sports stations’ set
up around the hall.

Fiziksel hareketsizlikle
mücadele amacıyla Nike
tarafından 2010 yılında çeşitli
ülkelerde kamu, özel veya sivil
toplum kuruluşlarıyla birlikte
‘Designed to Move’ (Hareket
için Tasarlanmış) sloganıyla
başlatılan girişim, Türkiye’de
2014-2015 eğitim öğretim
yılından itibaren TMOK ve Nike
iş birliği ile ‘Aktif Çocuklar’ adı
altında uygulanıyor.
2015-2016 eğitim öğretim
yılının sona ermesiyle
ülkemizde iki yaşını dolduran
proje, İstanbul’da bu dönem
Ümraniye Birlik İlkokulu,
Seyrantepe Süleyman Çelebi
İlkokulu, Reşitpaşa Tuncay
Artun İMKB Doğanevler
İlkokulu, Esenyurt Kıraç
İlkokulu ve Kemerburgaz
Ragıp Kutmangil İlkokulu’nda
gerçekleştirildi.
Aktif Çocuklar Projesi’nde yer
alan beş okul, 4 Haziran günü,
Ataköy Aslı Çakır Alptekin
Atletizm Salonu’nda düzenlenen
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yılsonu etkinliğinde ilk kez bir
“Active Kids” project is inspired
araya geldi. Beş ilkokuldan
by Designed to Move, a frame550 öğrenci ve binin üzerinde
work for action which Nike has
velinin katıldığı etkinlikte, TMOK co-developed with more than
Yönetim Kurulu Üyesi Ayda
70 expert organisations aimed
Uluç da hazır bulundu. Salonda at reversing the global physical
oluşturulan 15 parkurda spor
inactivity epidemic in 2010. The
yapan öğrenciler beceri ve
project, supported by public,
koordinasyon, uzun atlama,
private, and civil sector organyüksek atlama, sprint vb
isations all dedicated to creating
parkurları tamamlayarak
an active school model which
sporla dolu eğlenceli ve
addresses the benefits of movhareketli bir gün geçirdi.
ing by integrating more physical
Organizasyonun sonunda, yaz
activity before, during and after
boyunca aktif olmaya ve spor
school. Active Kids project is
yapmaya devam etmeleri için
implemented in Turkey with

TOC and Nike cooperation since
its inception in the 2014/15
academic year.
The project was employed at
Ümraniye Birlik, Seyrantepe
Süleyman Çelebi, Reşitpaşa
Tuncay Artun İMKB Doğanevler,
Kıraç and Kemerburgaz Ragıp
Kutmangil elementary schools
during the 2015/16 academic
year. Students of the 5 schools
came together for the Active
Kids Year-End Event at Ataköy
Aslı Çakır Alptekin Athletics
Hall on 4 June 2016. Without
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çocuklara spor ürünlerinden
oluşan hediye çantaları dağıtıldı.
Yeni nesillerin fiziksel
hareketsizliğinin sonucu
olarak çocukların kendi
ebeveynlerinden beş yıl daha
az yaşama tehdidi altında
kaldıklarının ortaya çıkmasıyla,
‘Hareket için Tasarlanmış’
girişimi çerçevesindeki ‘Aktif
Çocuklar’ projesi bu durumu
düzeltmeyi, çocukları hareket
etmeye alıştırmayı ve bunu
yaşamlarının bir parçası haline
getirmeyi amaçlıyor.
Belli bir spor branşına
bağlı kalmadan, çocukları
hareket etmeye alıştırmayı
hedefleyen proje müfredatında
denge, farkındalık, el-ayakgöz koordinasyonu, kas
hakimiyeti, kuvvet gelişimi,
spesifik motorik kuvvetlerin
gelişimi çalışmalarına yer
veriliyor. Çocukların dikkat
ve konsantrasyon süresi de
göz önünde bulundurularak
planlanan aktiviteler sadece
ilkokul öğrencilerine yönelik
olarak hazırlanıyor ve okulların
spor salonlarında hafta
sonlarında düzenli olarak
sürdürülüyor.
Aktif Çocuklar projesi
kapsamında ayrıca her okulda
veli bilgilendirme seminerleri
yapılıyor. Seminerlere katılan
veliler, Türkiye’de artmakta
olan obezite oranı ve bunun
genç nesil üzerindeki etkileri
ile çocuklarına nasıl daha
aktif ve sağlıklı bir gelecek
sunabileceklerine ilişkin
bilgilendiriliyor. Velilere bu
toplantılarda ayrıca TMOK’un
spora verdiği diğer destekler ve
spor projeleri hakkında da bilgi
aktarılıyor.
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committing to a particular sport,
the children were active and
exercised with focuses on balance, awareness, hand-foot-eye
coordination, muscle control,
developing overall strength and
specific motor control. At the
end of the event, where parents
also had a fun day by watching their kids, the gift packs
consisting of sport materials
were distributed to the children
in hope to keep them active for
the summer.
The programme, which takes
place on weekends, encourages
children to be more active by
inviting them to local schools
to take part in a range of fun
sporting activities under the
supervision of qualified instructors. The activities are prepared
by taking children’s attention
and concentration durations into
consideration. TOC follows the
activities up closely to measure
the progress of the programme.
TOC also holds seminars in
each participating school to
inform parents on obesity and
its effects on children, and how
they may help their children to
have more active and healthier
lifestyles.
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Dopinge Geçit Yok

Zero Tolerance for Doping

TÜRKİYE
DOPİNGLE MÜCADELE
KOMİSYONU
TURKISH ANTI-DOPING
COMMISSION

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan
protokolle oluşturulan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, adil, temiz oyun ve doping yapmayan
dürüst sporcuların korunması ilkesi doğrultusundaki çalışmalarını güncel yöntemlerle sürdürüyor. 2011
yılında toplam doping kontrolü sayısı 73 iken, her yıl artan bir yüzdeyle bu sayı 2016 yılının ilk on bir
ayında 2.807’ye ulaştı.

Established with a protocol signed between the Turkish Olympic Committee and General Directorate
of Sports on 24 May 2011, the Turkish Anti-Doping Commission continues its fight against doping to
protect the clean athletes with effective and up to date procedures. The total number of in and out-ofcompetition controls have risen from 73 in 2011 to 2.807 in the first eleven months of 2016.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) ile Spor Genel Müdürlüğü
arasında 24 Mayıs 2011 tarihinde
imzalanan bir protokolle kurulan
Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu (TDMK), adil, temiz
oyun ile doping yapmayan dürüst
sporcuların korunması ilkesi
doğrultusunda, yarışanların eşit
şekilde müsabakalara katılımlarını
desteklemek ve dopingin sporcu
sağlığına verdiği zararı önlemek
amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

her türlü bilgilendirmenin yer
aldığı eğitimler veriliyor. Bu
eğitimlerde; sporcu ve sporcu
destek personeline yönelik
ülkemizde yürütülen dopingle
mücadele hizmetleri, dopingle
mücadele ile ilgili süreçler, kural
ihlalleri, tedavi amaçlı kullanım
istisnası gibi konular üzerinde
duruluyor.

Eğitimlerin yanı sıra internet
üzerinden ulaşılabilen Dopingle
Mücadele Çevrimiçi Eğitim
TDMK tarafından çeşitli branşlarda, Kursu’na iki bine yakın sporcu
ve sporcu destek personelinin
üniversitelerde, milli takım
kamplarında ve şampiyonalarda katılımı sağlandı. Sporcu ve
sporcu destek personelinin
dopingle mücadeleye ilişkin

Turkish Anti-Doping Commission
(TADC) was established with a
protocol signed between the
Turkish Olympic Committee
(TOC) and General Directorate of
Sports on 24 May 2011, to form
and implement a fully effective
anti-doping programme in
compliance with the World AntiDoping Code. TADC continues
its fight against doping for the
protection of health and fair
competition in defense of the
rights of clean athletes.
TADC gives educational
seminars towards the athletes,
coaches and support personnel

as well as the national sport
federations where information
is shared on the key areas of
anti-doping such as fight against
doping in Turkey, prohibited
substances and methods,
sample collection procedures,
failures and therapeutic use
exemptions and whereabouts.
The seminars are held at the
national teams training camps,
competitions and universities.
Besides these seminars, TADC
also conducts Online AntiDoping Education Programme
mandatory for its studentathletes and support personnel.
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Olimpiyatlar gibi büyük çaplı
organizasyonlara katılımdan
önce bu kursu başarı ile
tamamlamaları zorunluluk
haline getirildi. Söz konusu
çevrimiçi kursa katılmak
isteyenler egitim@tdmk.org.tr
adresine bilgi mesajı göndererek
başvuruda bulunabiliyor.
2012 yılından bu yana
düzenlenen Doping Kontrol
Görevliliği ve Dopingle Mücadele
Eğitmenliği seminerlerinin
beşincisi bu yıl 28 Nisan - 1
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Mayıs tarihleri arasında yapıldı.
Seminer sonrasında Doping
Kontrol Görevlisi olmaya
hak kazanan adaylara geçici
yetki belgesi verilerek lider
Doping Kontrol Görevlileri ile
birlikte doping kontrollerine
katılma şansı verilmiş,
katıldıkları görevlerde en az
3 değerlendirmeyi başarıyla
tamamlayan adaylar ise Doping
Kontrol Görevlisi olma hakkı
kazanarak görev almaya
başladılar.

Applications can be made via
egitim@tdmk.org.tr and some
two thousand athletes and
support personnel enrolled in
2016.
The 5th of the Doping Control
Officers and Anti-Doping
Lecturers Seminars of the TADC,
conducted since 2012, was held
on 28 April - 1 May. Successful
trainees were awarded with
interim graduation certificates
enabling them to work with

experienced DCOs and become
an official DCO after 3 successful
evaluations.
TADC established testing pools
for out-of-competition controls
and athlete whereabouts. 99
athletes are in the registered
testing pool and 43 athletes
in the national testing pool.
WADA’s web-based database
management system ADAMS
has been translated into
Turkish to help the athletes
in the pools to easily update

Müsabaka dışı doping
kontrollerinin yapılabilmesi
için sporcuların bulunabilirlik
bilgileri için uluslararası kural
ve kriterlere uygun şekilde
belirlenmiş doping kontrol
havuzları oluşturuldu. 2016 yılı
kayıtlı doping kontrol havuzu
99, ulusal doping kontrol
havuzu ise 43 sporcudan
oluşuyor. İşlemler WADA
tarafından kullanımı zorunlu
tutulan ADAMS programı
aracılığıyla yürütülmekte
olduğundan, ADAMS Türkçe’ye
çevrilerek, havuzlarda yer alan
sporcuların programı kullanarak
bilgilerini güncellemeleri kolay
hale getirilmiştir. Sporcular,
karşılaştıkları sorunlara ilişkin
olarak adams@tdmk.org.tr
e-posta adresinden yetkililerle
iletişime geçerek sorularına
yanıt alabiliyor.
2016’nın Olimpiyat Oyunları
yılı olması nedeniyle barajı
geçen sporculara ilişkin doping
kontrollerine ağırlık verilmiş,
oyunlar öncesinde yurt içi ve
dışında müsabaka dışı doping
kontrolü düzenlenen 108
sporcudan 313 idrar ve 112 kan
örneği alınmıştır. Alınan tüm
örneklerde standart analizlerin
yanı sıra dopingle mücadelenin
etkinliğini artırmak amacıyla
son yıllarda geliştirilen kan
yapımını uyarıcı maddeler
(ESAs), büyüme hormonu ilişkili
faktörleri (GHRF), büyüme

hormonu (GH), Meldonium,
AICAR, gibi maddeler için
hassas ileri analiz yöntemleri
de uygulanmaya başlandı.Yurt
dışında yaşayan sporculardan
ise müsabaka dışı doping
kontrolü örneği alınması
konusunda, uluslararası örnek
alım kuruluşları ve ulusal
dopingle mücadele kuruluşları
ile (Etiyopya, Kenya, Ukrayna,
Bulgaristan, Hırvatistan,
Macaristan, İsveç, Almanya,
Lüksemburg, Çin, Amerika
Birleşik Devletleri, Avusturya ve
Güney Afrika iş birliği yapıldı.

their whereabouts information.
Athletes can communicate with
the TADC for their problems and
questions via adams@tdmk.org.tr.

In the Olympic year 2016,
TADC focused its attention
on the athletes who have
qualified for the Rio Olympic
Games. 313 urine and 112
blood samples were collected
from the 108 athletes prior to
the Games, using advanced
analysis methods for reliable
identification of red blood cell
production stimulants (ESAs),
human growth hormone (hGH),
growth hormone releasing
hormone (GHRH), Meldonium
and AICAR.
Other than the three-year
co-operation agreement with

TDMK, Dopingle Mücadele
Kural İhlalinde bulunmuş
sporcu veya sporcu destek
personelleriyle ilgili olarak,
disiplin sürecinin başlatılması
ve sonrasında da nihai karar
alınana kadar takip edilmesi
görevini yürütmektedir. 2011
yılından bu yana federasyon
disiplin kurulları tarafından
alınan toplam 317 dopingle
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Tablo-1: 2011 yılından bu yana Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından alınan doping kontrol idrar örneklerinin
sayı ve oranları
Table-1: Numbers of urine samples tested by the Turkish Anti-Doping Commission (TADC) since 2011.
DOPİNGLE MÜCADELE
KURAL İHLALİ SAYISI
(ALINAN ÖRNEK SAYISINA
ORANI)
ANTI-DOPING RULE
VIOLATİONS (%)

YILLAR
YEAR

MÜSABAKA DIŞI DOPİNG
KONTROL SAYISI
(TOPLAMA ORANI)
OUT-OF-COMPETITION
CONTROLS (% OF TOTAL
CONTROLS)

2011

12 (%16)

61

73

-

2012

98 (%21)

362

460

24 (%5,2)

MÜSABAKA İÇİ DOPİNG
KONTROL SAYISI
IN-COMPETITION
CONTROLS

TOPLAM DOPİNG KONTROL
SAYISI
TOTAL NUMBER OF
CONTROLS

2013

307 (%19)

1271

1579

176 (%11,1)

2014

373 (%15)

2014

2387

68 (%2,8)

2015

463 (%18)

2021

2484

39 (%1,5)

2016*

945 (%34)

1862

2807

30 (%1,1)

*26 Aralık 2016 itibariyle. * As of 26 December 2016

Tablo-2: 2011 yılından bu yana Olimpik olmayan ve IOC tarafından tanınmayan Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi
Federasyonu dışındaki diğer federasyonlardan Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından alınan doping kontrol idrar
örneklerinin sayı ve oranları
Table-2: Numbers of urine samples tested by the Turkish Anti-Doping Commission (TADC) since 2011 excluding the samples from
the IOC Non-recognized International Federation of Bodybuilding and Fitness and World Armwrestling Federation

YILLAR
YEAR

MÜSABAKA DIŞI DOPİNG
KONTROL SAYISI
(TOPLAMA ORANI)
OUT-OF-COMPETITION
CONTROLS (% OF TOTAL
CONTROLS)

MÜSABAKA İÇİ DOPİNG
KONTROL SAYISI
IN-COMPETITION
CONTROLS

TOPLAM DOPİNG KONTROL
SAYISI
TOTAL NUMBER OF
CONTROLS

DOPİNGLE MÜCADELE
KURAL İHLALİ SAYISI
(ALINAN ÖRNEK SAYISINA
ORANI)
ANTI-DOPING RULE
VIOLATİONS (%)

2011

12 (% 16)

61

73

-

2012

98 (% 24)

311

409

9 ( % 2,2)

2013

222 (% 16)

1194

1416

133 (% 9,4)

2014

316 (% 14)

1895

2211

39 (% 1,8)

2015

452 (% 19)

1915

2367

18 (% 0,8)

2016*

939 (% 34)

1809

2748

19 (% 0,7)

*26 Aralık 2016 itibariyle. * As of 26 December 2016

Tablo-3: 2014 yılından bu yana Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından alınan doping kontrol kan örneklerinin sayıları
Table-3: Numbers of blood samples tested by the Turkish Anti-Doping Commission (TADC) since 2014
YILLAR
YEAR

MÜSABAKA DIŞI DOPİNG KONTROL SAYISI
OUT-OF-COMPETİTİON CONTROLS

MÜSABAKA İÇİ DOPİNG KONTROL SAYISI
IN-COMPETİTİON CONTROLS

TOPLAM DOPİNG KONTROL SAYISI
TOTAL NUMBER OF CONTROLS

2014

-

37

37

2015

78

144

222

2016*

278

253

531

*26 Aralık 2016 itibariyle. * As of 26 December 2016

mücadele kural ihlali kararının
108’ine, başta talimata aykırılık
içermesi ve gerekli cezaların
verilmemiş olması gerekçesiyle
itiraz edilmiş, bu başvuruların
74 adedi SGM Tahkim Kurulu
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tarafından haklı görülerek
ilgililerin cezalarında artırıma
gidilmiş, 34 adedinde ise verilen
ceza sürelerinde herhangi
bir değişikliğe gidilmemiştir.
Kararların hiçbirisine ilgili

Anti-Doping Norway (ADN) and
the World Anti-Doping Agency
(WADA), the TADC cooperated
with National Anti-Doping
Organizations of Ethiopia, Kenya,
Ukraine, Bulgaria, Croatia,

Hungary, Sweden, Germany,
Luxembourg, China, USA,
Austria and South Africa as well,
for in-competition and out-ofcompetition sample collection
abroad.

uluslararası federasyon ve/veya
WADA tarafından CAS (Spor
Tahkim Mahkemesi) nezdinde
itiraz edilmemiştir.
Türkiye Dopingle Mücadele
Komisyonu bir başkan ve altı
üyeden oluşuyor. Kurulduğu
günden bugüne başkanlığını
Av. Türker Arslan’ın yürütmekte
olduğu komisyonda, Ömer
Altunsoy başkan yardımcısı,
Neşe Gündoğan genel sekreter,

Prof. Dr. Rüştü Güner, Prof.
Dr. Haydar Demirel, Yrd. Doç.
Dr. İlker Yücesir ve Uzm. Dr.
Tuğba Kocahan üye olarak
görev yapıyor. Komisyon,
idari Prof. Dr. Rüştü Güner’in
genel koordinatörlüğü ve Av.
Mehmet Yoğurtcuoğlu’nun
genel koordinatör yardımcılığı
sorumluluğunda 13 kişilik
kadrosuyla sürdürüyor.

Also responsible for adjudication
of athletes committing antidoping rule violation, none
of the TADC decisions were
appealed against at the Court of
Arbitration for Sport (CAS).
Turkish Anti-Doping
Commission consists of
7 members including the
President. Members of the
Commission, chaired by Atty.
Türker Arslan since 2011, are

Vice President Ömer Altunsoy,
Secretary General Neşe
Gündoğan, Prof. Dr. Rüştü
Güner, Prof. Dr. Haydar Demirel,
Assistant Prof. Dr. İlker Yücesir
and Specialist Dr. Tuğba
Kocahan. Daily activities of
the TADC are run by General
Coordinator Prof. Dr. Rüştü
Güner, Deputy Coordinator Atty.
Mehmet Yoğurtcuoğlu and 13
staff.

Olympic World 135

2015

Fair Play’e
Damga Vurdular

They’ve Made Their Marks
on Fair-Play

Ödülleri

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 2015 Türkiye Fair Play Ödüllerini kazananlar Olimpiyatevi’nde buluştu.
‘Sportif Davranış Dalı’nda Bursaspor U11 Futbol Takımı, ‘Sportif Kariyer Dalı’nda TFF Onursal Başkanı, UEFA
Onursal Üyesi ve FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik, ‘Sportif Tanıtım Dalı’nda Türkiye Atletizm Federasyou
‘Büyük Ödül’e değer bulundu. Toplumsal Fair Play Dalında ise ‘Büyük Ödül’ Gaziantep Üniversitesi’nin oldu.

The winners of Turkish Olympic Committee’s (TOC) 2015 Turkish Fair Play Awards got together in a
ceremony held at the Olympic House. Bursaspor U-11 Football Team was the winner of the Grand Trophy
in “Sporting Act”. Honorary President of TFF, UEFA Vice-president of and FIFA Executive Committee
member Şenes Erzik was awarded the Grand Trophy in “Sporting Career”. Turkish Athletics Federation
received the Grand Trophy in “Promotion of Fair Play” and Gaziantep University, Social Sensitivity
Projects Centre was the winner of the “Social Fair Play Grand Trophy.

TMOK 2015 Türkiye Fair Play
Murat Özbay, Dr. Kazım
Ödülleri sahiplerini buldu.
Gedik, Teoman Güray, Haldun
Geçtiğimiz yılın Aralık ayından
Domaç, Remzi Yılmaz, Sema
itibaren yaklaşık iki ay süren
Kasapoğlu, Doç. Dr. Bilge
aday belirleme çalışmalarının
Donuk, Semra Demirer, Avni
ardından ön seçici kurulun
Erboy, Mine Kasapoğlu’ndan
süzgecinden geçen adaylar
oluşan Büyük Jüri, Sportif ve
Mart ayında Büyük Jüri
Toplumsal Fair Play ödüllerini
tarafından değerlendirildi.
kazananları belirledi. Büyük
Perviz Aran, Halit Kıvanç,
Jüri’nin değerlendirmesi
Yılmaz Tokatlı, Erdoğan Arıpınar, neticesinde ‘Sportif Davranış
136 Olimpiyat Dünyası

The winners of Turkish Olympic
Committee’s (TOC) “2015
Turkish Fair Play Awards” were
presented with their trophies
during a ceremony held at the
TOC headquarters, Olympic
House.
The Grand Jury comprising of
Perviz Aran, Halit Kıvanç, Yılmaz
Tokatlı, Erdoğan Arıpınar, Murat
Özbay, Dr. Kazım Gedik, Teoman
Güray, Haldun Domaç, Remzi
Yılmaz, Sema Kasapoğlu, Doç.

Dr. Bilge Donuk, Semra Demirer,
Avni Erboy and Mine Kasapoğlu
determined the award winners
after a meticulous work of
two months. The winners of
the Grand Trophies in different
categories were: Bursaspor
U-11 Football Team in “Sporting
Act”, Şenes Erzik in “Sporting
Career”, Turkish Athletics
Federation in “Promotion of Fair
Play” and Gaziantep University,
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Dalı’nda Bursaspor U11
Futbol Takımı, ‘Sportif Kariyer
Dalı’nda TFF Onursal Başkanı,
UEFA Onursal Üyesi ve FIFA
İcra Kurulu Üyesi Şenes
Erzik, ‘Sportif Tanıtım Dalı’nda
Türkiye Atletizm Federasyonu
‘Büyük Ödül’e değer bulundu.
Toplumsal Fair Play Dalında
ise ‘Büyük Ödül’ Gaziantep
Üniversitesi’nin oldu.
2015 Türkiye Fair Play Ödülleri
Olimpiyatevi’nde 5 Mayıs
akşamı düzenlenen törenle
dağıtıldı. Uluslararası Fair Play
Konseyi (CIFP) Başkanı Dr.
Jeno Kamuti, Gençlik ve Spor
Eski Bakanı Fikret Ünlü, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan,
Gençlik ve Spor Eski Genel
Müdürü Mehmet Atalay, EFPM
Başkan Yardımcısı Erdoğan
Arıpınar, İBB Spor AŞ Genel
Müdürü İsmail Özbayraktar,
Dünya ve Olimpiyat şampiyonu
eski milli güreşçi Ahmet Ayık
ve Türkiye Yelken Federasyonu
Başkanı Serhat Belli’nin de
aralarında bulunduğu kalabalık
bir davetli grubunun katıldığı
ödül töreninde TMOK Başkanı
Prof. Dr. Uğur Erdener, Başkan
Vekili Türker Arslan, başkan
yardımcıları Hasan Arat ve
Nihat Usta ile Yönetim Kurulu
üyeleri de hazır bulundu.
TMOK Fair Play Komisyonu
Başkanı Murat Özbay, CIFP
Başkanı Dr. Jeno Kamuti, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan
ve TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur
Erdener’in konuşmaları ile
başlayan tören, çocuklardan
oluşan Jimjime dans grubunun
gösterisi ile renklendi. Derece
alanların ödüllerinin takdimi
sonrası, TMOK Fair Play
Üniversiteler Kervanı’na destek
veren kuruluşlar Hacı Bekir,
Spor AŞ, Kiğılı, Basın İlan
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Kurumu, Asil Çelik ve Malatya
Pazarı’na teşekkür plaketleri
sunuldu. Türkiye Atletizm
Federasyonu Başkanı Fatih
Çintımar da, TMOK Başkanı
Prof. Erdener’e teşekkür plaketi
takdim etti.
2015 Türkiye Fair Play
Ödüllerini kazanan kişi,
takım ve kuruluşlar şöyle:

SPORTİF FAIR PLAY
Davranış Dalı
Büyük Ödül: Bursaspor U-11
Futbol Takımı
Şeref Diploması: Necip Uysal
(Futbolcu-Beşiktaş), Doğukan
Sonuzun (Yelken Sporcusu Adana Yelken Kulübü)
Kutlama Mektubu: Nihan
Güneyligil (Voleybolcu Galatasaray), Sinan Güler (Milli
Basketbolcu - Galatasaray),
Yalçın Çetin (TRT Spor SpikeriAnkara)
Kariyer Dalı
Büyük Ödül Şenes Erzik (TFF
Onursal Başkanı, UEFA Onursal
Üyesi ve FIFA İcra Kurulu Üyesi)
Şeref Diploması: Beytullah
Eroğlu (Engelli Milli Yüzücü),
Mahmut Yavuz (Yüzbaşı - Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı- SAT
Komandosu)
Kutlama Mektubu: Dr. Ayten
Berkalp (Anestezi Uzmanı/
Reanimasyon dalı - Komple
Sporcu-Yönetici - Kadın
Mücahit - Fenerbahçe Kız
Basketbol Takımı Kurucusu),
Esin Kıratlı (Tenis Hakemi),
D. Özlem Akdurak (Çeşme
Yelken Gençlik ve Spor Kulübü
Başkanı)

Social Sensitivity Projects Centre
in “Social Fair Play”.
The ceremony, where TOC
President Prof. Dr. Uğur Erdener,
first Vice President Türker
Arslan, Vice Presidents Hasan
Arat and Nihat Usta as well as
TOC Executive Board members
were present as the hosts, was
attended by International Fair
Play Committee (CIFP) President
Dr. Jeno Kamuti, former Minister
of Youth and Sports Fikret
Ünlü, Sports General Director
Mehmet Baykan, former Sports
and Youth General Director
Mehmet Atalay, European Fair
Play Movement (EFPM) Vice
President Erdoğan Arıpınar,
Istanbul Sports Events Co.
(Spor A.Ş.) General Director
İsmail Özbayraktar, former
World and Olympic champion
Turkish wrestler Ahmet Ayık
and President of Turkish Sailing
Federation Serhat Belli.
The ceremony started with
the opening speeches of the
President of TOC Fair Play
Commission Murat Özbay, CIFP
President Dr. Jeno Kamuti,
Sports General Director Mehmet
Baykan and TOC President Prof.
Dr. Uğur Erdener and continued
with a show by Jimjime dance
group made-up of children
and the presentations of the
awards. Fair Play Universities
Caravan sponsors Hacı Bekir,
Istanbul Sports Events Co., Kiğılı,
Press Advertising Agency, Asil
Çelik and Malatya Pazarı were
also presented with plaques
of gratitude where President
of Turkish Athletics Federation
Fatih Çintımar presented TOC
President Prof. Dr. Uğur Erdener
a plaque of appreciation.
The recipients of the TOC 2015
Turkish Fair Play Awards

SPORTING ACT

Tanıtım Dalı

Grand Trophy: Bursaspor U-11
Football Team

Büyük Ödül: Türkiye Atletizm
Federasyonu

Diploma of Honour: Necip
Uysal (Football Player –

Beşiktaş), Doğukan Sonuzun
(Sailor- Adana Sailing Club)
Letter of Congratulations:
Nihan Güneyligil (Volleyball
Player – Galatasaray), Sinan
Güler (Basketball Player
of Turkish National Team &
Galatasaray), Yalçın Çetin (TRT
Sports Commentator – Ankara)
Sporting Career
Grand Trophy: Şenes ERZİK
(Honorary President of TFF,
Vice-president of UEFA and
a member of FIFA Executive
Committee)
Diploma of Honour: Beytullah
Eroğlu (Disabled National
Swimmer), Mahmut Yavuz
(Captain, Naval Forces - SAT
Commando)
Letter of Congratulations:
Dr. Ayten Berkalp
(Anaesthesiologist /
Resuscitation - Complete
Sportsman - Director - Women’s
Mujahidin – One of the founders
of Fenerbahçe Girls Athletics
Team), Esin Kıratlı (Tennis
Referee), Dr. Özlem Akdurak
(President of Çeşme Sailing
Youth and Sports Club)
Promotion of Fair Play
Grand Trophy: Turkish Athletics
Federation
Diploma of Honour: Fikret
Kadıoğlu (Physical Education
Teacher – Arhavi),
Letter of Congratulations:
Ekrem ERCAN (Büyükçekmece
Ahmediye Mosque İmam),
Erdinç KARTAL (Büyükçekmece
Ahmediye Headman), Assistant
Prof. Dr. Cenk Temel (Malatya
İnönü University - Teaching
Assistant), Pervin Avşar
(Physical Education teacher –
Ankara)
Social Fair Play
GAZİANTEP University, Social
Sensitivity Projects Centre
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Şeref Diploması: Fikret
Kadıoğlu (Beden Eğitimi
Öğretmeni-Arhavi)
Kutlama Mektubu: Ekrem
Ercan (Büyükçekmece
Ahmediye Cami İmamı) ve
Erdinç Kartal (Büyükçekmece
Ahmediye Muhtarı), Yrd. Doç.
Dr. Cenk Temel (Malatya İnönü
Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
ve Pervin Avşar (Beden Eğitimi
Öğretmeni-Ankara)

TOPLUMSAL FAIR PLAY
Büyük Ödül: Gaziantep
Üniversitesi (Toplumsal
Duyarlılık Projesi)
Gecede ayrıca Türkiye’den CIFP
ve EFPM Ödüllerini kazananlar
da ödüllerini aldı.

CIFP
2015 Fair Play Tanıtım Dalı
Şeref Diploması Ödülü:TMOK
Üniversiteler Fair Play Kervanı
2015 Fair Play Kariyer Dalı
Şeref Diploması: Şenes Erzik
2015 Fair Play Küçükler
Ödülü: Bursaspor Kulübü U11
Futbol Takımı
2014 Fair Play Kariyer Dalı
Şeref Diploması:
Abdullah Kiğılı

CIFP and EFPM Awards
CIFP
2015 Promotion of Fair Play
Letter of Congratulations
Award
• TOC Universities Fair Play Caravan
2015 Fair Play Sports Career
Letter of Congratulations
Award
• Şenes Erzik

EFPM
2015 Fair Play Meşalesi
Ödülü (Flame): Bursaspor
Kulübü U11 Futbol Takımı

CIFP’ten Türkiye’ye Üç Ödül

3 Fair Play Awards to Turkey from CIFP
Uluslararası Fair Play Konseyi
(CIFP), 2015 Dünya Fair
Play Ödülleri kapsamında
Türkiye’ye üç ödül verdi.
Nisan ayında Macaristan’ın
başkenti Budapeşte’de
toplanan ve aralarında Türk
üye Erdoğan Arıpınar’ın da
yer aldığı Konsey, Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi’nin
üniversitelerde yürütülen ‘Fair
Play Kervanı’ projesini ‘Tanıtım
Dalı’nda ‘Şeref Diploması’ ile
ödüllendirdi. FIFA ve UEFA
yöneticisi olarak dünya
futboluna uzun yıllar hizmet
veren spor adamı Şenes Erzik’i
de ‘Kariyer Dalı’nda ‘Şeref
Diploması’ ile onurlandıran
CIFP, 2015 yılında Avrupa Fair
Play Birliği’nin (EFPM) ‘Meşale’
ödülünü alan Bursaspor U11
Futbol Takımını ise IOC Başkanı
Thomas Bach’ın küçükler için
koyduğu Fair Play Ödülü’ne
layık gördü.
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International Fair Play Committee
(CIFP) determined the award
winners of 2015 International Fair
Play where Turkey was granted
three awards. Turkish Olympic
Committee’s (TOC) Universities Fair
Play Caravan Project was honoured
with a Diploma of Honour in
promotion category. Vice-President
of the Union of European Football
Associations (UEFA) and a member
of the International Federation
of Association Football (FIFA)
Executive Committee, Turkish
sportsperson Şenes Erzik, who had
served Turkish and world football
for many years, deemed worthy of
the Diploma of Honour in career
category. Bursaspor U11 football
team, who also had received 2015
European Fair Play Union’s (EFPM)
Flame Award, was honoured with
International Olympic Committee
(IOC) President Thomas Bach’s Fair
Play Award for Juniors.

2015 Fair Play Trophy for the
Youth Award
• Bursaspor Club U11 Football Team
2014 Fair Play Sporting
Career Letter of
Congratulations Award
• Abdullah Kiğılı
EFPM
2015 Fair Play Flame Award
• Bursaspor Club U11 Football Team

Fair Play
Üniversiteler
Kervanı

Dersimiz Fair Play

Fair-Play Class

KKALE
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KIZ MAR
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Yılmaz, Ahmet Ayık, İsmail
Akçay, Semra Demirer, Avni
Erboy ve Sevim Güllü yer alıyor.
Kervana tüm etkinliklerde
farklı ünlü sporcular katılıyor.
Üniversitelerin genellikle
Spor Bilimleri Fakültesi ve
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okullarında düzenlenen
panellerden önce rektörler,
dekanlar ziyaret ediliyor,
‘’Dünya Fair Play Karikatür
Sergisi’’ açılıyor. Fair Play
Kervanı proje sponsoru Kiğılı
firmasın ve ulaşım sponsoru
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Spor AŞ’de yanı sıra Gençlik
ve Spor Bakanlığı ile TMOK
standları oluşturuluyor,
öğrencilere Fair Play’i anlatan
kitap, bülten ve broşürler ile
TMOK yayınları dağıtılıyor.

TMOK Fair Play Kervan ekibinde
Muray Özbay, Erdoğan Arıpınar,
Doç.Dr. Bilge Donuk, Teoman
Güray, Haldun Domaç, Remzi

Yılın ilk ziyaretini 11
Mart’ta Eskişehir Anadolu
Üniversitesi’ne yapan Fair Play
Kervanı’nın Spor Bilimleri

IVERSIT
E

SİVAS CUMHURİYET
ÜNİVERSİTESİ

Turkish Olympic Committee’s “Fair Play Universities Caravan” project
continues its visits and panels at universities in its third year. Within the 2016
programme, panels, with great interest and participation by the students,
were organized at Eskişehir Anadolu, Muğla Sıtkı Koçman, Çanakkale 18
Mart, Düzce, Giresun, Kars Kafkas and Bursa Uludağ Universities respectively.
Internationally renowned Fair Play Universities Caravan receives invitation
from Budapest after Baku.
Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi tarafından 2014
yılında başlatılan ‘Fair Play
Üniversiteler Kervanı Projesi’
Türkiye’nin dört bir yanındaki
üniversitelerde düzenlenen
etkinliklerle devam ediyor.
TMOK Fair Play Komisyonu
tarafından yürütülen
çalışmalarda, ilk iki yılda 39
bin 936 kilometre yolculuk
yapan ve bu çerçevede 18
etkinlik düzenleyen Kervan
ekibi, bu yılın ilk yarısında da
yedi üniversiteyi ziyaret etti.
Yılın ikinci döneminde Ekim
ayında ilk durak Çorum Hitit
Üniversitesi’ydi. Kasım ayında
ziyaret edilen Bolu İzzet Baysal
Üniversitesi’nden sonra sırada
Manisa Celal Bayar, İzmir Ege
ve Ankara Gazi Üniversitesi var.

1 99 2

SI

N

UN

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin üniversitelerle iş birliği yapılarak yürütülen
Fair Play Üniversiteler Kervanı Projesi sürüyor. Projenin üçüncü yılında
sırasıyla Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Kars
Kafkas Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenen panellere öğrencilerin
katılımı ve ilgisi büyük oldu. Ünü ülke sınırlarını aşan TMOK Fair Play
Kervanı’na Bakü’den sonra Budapeşte’den de davet var.

İyiye, Doğruya, Güzele

TOC’s “Fair Play Universities
Caravan”, implemented by
TOC’s Fair Play Commission
for the last 3 academic years,
carries on with its visits
to universities in Turkey.
The Project aiming to the
dissemination of Fair Play
spirit among the students -the
future teachers, trainers and
academicians- of the Schools
of Physical Education and
Sports and Sports Science
Faculties of universities.
TOC Fair Play Universities
Caravan Project has been
awarded with the Diploma of
Honour by the International
Fair Play Committee (CIFP).
Having organized 18 events
in the first two years, the
Caravan, accompanied by
sports celebrities, visited 7
universities in the first half
of 2016, travelling 88.000 km
to reach 25 universities since
2014, where some 73.000

Destekleyen

Sponsorlar

students attended the panels
and conferences. Having visited
the Çorum Hitit University in
October and Bolu İzzet Baysal
University in November, the
Caravan will visit Manisa Celal
Bayar University, İzmir Ege
University and Ankara Gazi
University in this academic year.
TOC’s Fair Play Universities
Caravan team comprises of
Murat Özbay, Erdoğan Arıpınar,
Assoc. Prof. Dr. Bilge Konuk,
Teoman Güray, Haldun Domaç,
Remzi Yılmaz, Ahmet Ayık,
İsmail Akçay, Semra Demirer,
Avni Erboy and Sevim Güllü.
Some famous athletes and
sports celebrities also join the
Caravan team in its events. In
general; prior to the panels and
conferences at the faculties of
Sport Sciences and Physical
Education, Caravan visits the
rectors and deans, holds “World
Fair Play Cartoons Exhibition”
as well as opening stands of
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Fakültesi’nde düzenlenen
paneline, atletizmde 74 kez
Milli formayı giyen ve Büyük
Atatürk Koşusu’nu sekiz kez
kazanarak rekor kıran Şükrü
Saban ile Eskişehirspor’un
unutulmaz golcüsü eski Milli
futbolcu Prof. Dr. Fethi Heper
katıldı. Anadolu Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Naci
Gündoğan, Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker
Yılmaz, dekan yardımcıları Prof.
Dr. Hayri Ertan ve Yrd. Doç. Dr.
Veli Onur Çelik de panelde hazır
bulundu.
Kervan’ın ikinci durağı iki
hafta sonra Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi oldu.
Belediye Başkanlığı ziyaretiyle
başlayan program, daha sonra
üniversitede Rektör Prof. Dr.
Mansur Harmandar ve Spor
Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Recep Gürsoy’un ziyaret
edilmesi, kendilerine anı
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heykelciği ve Fair Play hizmet
madalyalarının sunulmasıyla
devam etti. Spor Bilimleri
Fakültesi’nde düzenlenen
panelde ünlü eski milli
maratoncu İsmail Akçay ve
eski milli sporcu Muğla Spor
İl Müdürü Serkan Öcalmaz
ekibin konuk isimleriydi. Muğla
Valisi Amir Çiçek’in yoğun işleri
arasında Fair Play Kervanı’nı
Panel sonrası kabul etmesi,
tüm ekibe büyük bir moral ve
destek verdi.
Nisan ayı başında rotayı
Çanakkale’ye çeviren TMOK Fair
Play Kervanı bu kez 18 Mart
Üniversitesi’ndeydi. Valilik ve
Belediye Başkanlığının ardından
Rektör Vekili Prof. Dr. Metehan
Uzun makamında ziyaret edildi.
Kervan’ın Çanakkale’deki
sporcu konuğu okçulukta
dünya salon şampiyonu milli
sporcu Nevin Akdağ oldu.

the TOC, Ministry of Youth and
Sports, project sponsors Kiğılı
Co. and Sport Events (Spor
A.Ş.) of Istanbul Metropolitan
Municipality and distibutes
publications including books,
releases and brochures on Fair
Play.
Fair Play Universities Caravan
made its first visit of the
year to the Eskişehir Anadolu
University and organized a
panel on 11th of November.
Together with Prof. Dr. Fethi
Heper, national team player
and the unforgettable scorer
of Eskişehirspor Footbal
Club, Şükrü Şaban, who had
competed 74 times for the
Turkish national athletic team in
international tournaments and
holder of a record by winning
Great Atatürk Run 8 times,
attended the panel. Anadolu
University Rector Prof. Dr. Naci
Gündoğan, Sport Sciences
Faculty Dean Prof. Dr. İlker

Yılmaz, Vice Deans Prof. Dr.
Hayri Ertan and Assoc. Prof. Dr.
Veli Onur Çelik were the other
panelists.
The next stop of the Caravan
was the Sıtkı Koçman
University in Muğla. The
programme started with a visit
to the Mayoralty and continued
with the visits to Rector Prof.
Dr. Mansur Harmandar and
Sport Sciences Faculty Dean
Prof. Dr. Recep Gürsoy who
were presented with their
Fair Play Service Medals and
commemorative Fair Play
Statuettes. Famous former
national marathon runner
İsmail Akçay and former
national athlete and present
Muğla Sport Provincial Director
Serkan Öcalmaz were the
special guests of the panel held
at the Faculty of Sport Sciences.
Later, the Caravan Team met
Muğla Governor Amir Çiçek in
his office.

Fair Play Kervanı coşkusu
13 Nisan’da bu kez Düzce
Üniversitesi’nde yaşandı.
Spor Bilimleri Fakültesi’nde
düzenlenen yılın dördüncü
paneli öncesi Belediye
Başkanlığı, Rektör Prof.
Dr. Nigar Demircan Çakar
ve Dekan Prof. Dr. Kürşat
Karacabey ziyaret edildi. Aynı
zamanda TMOK üyesi olan
Kocaeli Üniversitesi BESYO
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz
Taşkıran ile Düzce Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölüm
Başkanı Doç Dr. Nurper Özbar
tarafından yönetilen panel
öğrenciler tarafından ilgi ile
izlendi. Düzce’nin Fair Play
ödüllü spor adamları İhsan
Çetin ve İsmail Şentürk ile
54 kilo eski Türkiye boks
şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu
Kervan’ın ünlü konuklarıydı.
TMOK Fair Play Kervanı’nın yıl
içindeki beşinci durağı 2 Mayıs
tarihinde Giresun Üniversitesi
oldu. Belediye Başkanlığı
ve Valiliğin ardından, Rektör
Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Spor

Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ülkü Aygen Türkmen,
Dekan Yardımcıları Doç. Dr.
Gökmen Kılıçarslan ve Doç. Dr.
Nihat Sarıalioğlu ziyaret edildi.
Güre Yerleşkesi Mühendislik
Fakültesi Harezmi Amfisi’nde
gerçekleşen ve Yrd. Doç. Dr.
Gökmen Kılıçaslan tarafından
yönetilen panelde Giresun’da
spora hizmet eden Yrd. Doç.
Dr. Beytullah Dönmez, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Şube
Müdürü Halil Demirel ve uzman
Muhammet Geren’e hizmet
madalyaları takıldı. Giresun’daki
etkinlikte Kervan’ın ünlü
konuğu Dünya ve Olimpiyat
şampiyonu eski milli güreşçi
Ahmet Ayık’tı.
Fair Play olgusunu
üniversitelerde, özellikle
spor fakültelerinde anlatmak
için planlanan ziyaretlerin
bir diğeri 12 Mayıs’ta Kars
Kafkas Üniversi’ne yapıldı.
Valilik, Belediye Başkanlığı
ve rektörlük ziyaretleri
sonrası Veterinerlik Fakültesi
Salonu’nda düzenlenen panel
öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

and İsmail Şentürk along with
TOC’s Fair Play Universities
Caravan was at 18 Mart
Turkish Boxing Champion
University in early April.
in women’s 54 kg Buse Naz
Following the visits to the
Çakıroğlu.
Governorship and the Mayoralty,
Fair Play Universities Caravan
the Team met Acting Rector
made paid its fifth visit of the
Prof. Dr. Metehan Uzun in his
year
to Giresun University on
office. National team archer
May,
the 2nd. After visiting
and World Indoor Archery
the
Governorship
and the
Champion Nevin Akdağ was the
Mayoralty,
the
Team
met Rector
guest panellist.
Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Dean
Düzce University hosted the
of Sports Sciences Faculty
Caravan on 13th April. The
Prof. Dr. Ülkü Aygen Türkmen,
Caravan visited Mayoralty,
Vice Dean Assoc. Prof. Dr.
Rector Prof. Dr. Nigar Demircan Gökmen Kılıçarslan and Vice
Çakar and Dean Prof. Dr. Kürşat Dean Assoc. Prof. Dr. Nihat
Karacabey prior to the panel
Sarıalioğlu. Fair Play Service
held in the Faculty of Sports
Medals were presented to
Sciences. The panel, followed
Assistant Professor Beytullah
by a crowd of interestd
Dönmez, Youth Services and
students was co-moderated by Sports Department Director
Prof. Dr. Yavuz Taşkıran, Kocaeli Halil Demirel and specialist
University Physical Education
Muhammet Geren before the
and Sport Department Head
panel moderated by Assoc.
and a TOC member and Assoc.
Prof. Dr. Gökmen Kılıçarslan.
Prof. Dr. Nurper Özbar, Head of
World and Olympic Champion
Coaching Education Department
legendary wrestler Ahmet Ayık
of the Duzce University, Faculty
was the celebrity guest of the
of Sport Sciences. The guest
Caravan.
panellists were TOC Fair Play
award winners, businessmen
and sportpersons İhsan Çetin

Kafkas University visit of the
Caravan took place on 12 May
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TMOK Fair Play Kervanı’na
Kafkas Üniversitesi’nde Kars’ın
yetiştirdiği şampiyon atlet
Mehmet Yurdadön eşlik etti.
Panelin başında spora ve Fair
Play’e hizmetleri nedeniyle
BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali
Dursun Aydın, BESYO okutmanı
Kemal Aras, sekreter Yunus
Ekinci, müdür yardımcısı
Nurgül Kaya ve Gençlik
Hizmetleri Spor İl Müdürü
Gürsel Polat’a anı madalyaları
takıldı.
Yılın ilk yarısındaki yedinci
ve son panel Bursa Uludağ
Üniversitesi’ndeydi. 24
Mayıs günü Spor Bilimleri
Fakültesi’nde düzenlenen
panel öncesi Kervan ekibi
ilk olarak Valilik ve Belediye
Başkanlığı ziyaretlerinde
bulunuldu. Belediyeye yapılan
ziyarette TMOK üyesi ve Bursa
Büyükşehir Belediyesi eski
başkanı Erdem Saker de yer
aldı. Saker’e TMOK’a hizmetleri
nedeniyle özel anı madalyası
takdim edildi. Ziyaretlerin
ardından üniversiteye geçen
kervan üyeleri Spor Bilimleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenk
Aydın tarafından karşılandı ve
birlikte Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay ziyaret edilerek kendisine
anı plaketi sunuldu. Rektör Prof.
Dr. Yusuf Ulcay makamında
Dünya Fair Play Konseyi
tarafından Şeref Diploması ile
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ödüllendirilen TMOK Fair Play
Kervanı ekibine ‘Altın Hizmet’
madalyalarını taktı. Spora
verdikleri hizmetler için Prof.
Dr. Cenk Aydın, Bursa Spor İl
Müdürü Doç. Dr. Süleyman
Şahin, Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Şenay Koparan Şahin
ve Doç. Dr. Erkut Tutkun’a da
TMOK Kervan üyeleri tarafından
anı madalyası takdim edildi.
Doç. Dr. Erkut Tutkun tarafından
yönetilen panele davet edilen
Dünya, Avrupa ve Türkiye
Fair Play ödüllerinin sahibi
Bursaspor 11 Yaş Altı Futbol
Takımı alkışlarla sahneye
çıktı. Dünya Fair Play Konseyi
tarafından TMOK Üniversiteler
Fair Play Kervanı’na verilen
‘Şeref Diploması’ çerçevesi
panel boyunca sahnede ön
planda yer aldı.
Üniversitelerde ikinci dönem
derslerinin başlaması ile
birlikte Fair Play Kervanı
26’ncı ziyaretini Çorum Hitit
Üniversitesi’e 27 Ekim’de yaptı.
Vali Yardımcısı Adem Saçan,
Belediye Başkanı Muzaffer
Külcü’ye yapılan ziyaretlerde
anı şiltleri ve Fair Play Hizmet
Madalyaları takdim edildi.
BESYO Müdürü Prof.Dr. Faruk
Yamaner ile Rektör Prof.Dr.
Reha Metin Alkan ziyaret edildi,
kendilerine TMOK anı şildi
takdim edildi. Panelde Prof Dr.
Faruk Yamaner, Doç.Dr. Esin

2016 in Kars. Following the
visits of the Caravan Team to
the Governorship, Mayoralty
and Rectorship, the panel was
organized at the Veterinary
Faculty Hall and attracted great
interest of the students. The
famous champion athlete and
a resident of Kars, Mehmet
Yurdadön accompanied
the Caravan in this event.
Before the start of the panel,
commemorative medals
were presented to Director of
Physical Education and Sport
Department Assistant Professor
Ali Dursun Aydın, lecturer
Kemal Aras, Secretary Yunus
Ekinci, Vice Director Nurgül
Kaya and Youth Services Sports
Provincial Director Gürsel Polat
for their services for Fair Play.

and they visited Rector Prof.
Dr. Yusuf Ulcay to present him
and Prof. Dr. Cenk Aydın, Bursa
Sports Provincial Director
Assoc. Prof. Dr. Süleyman
Şahin, Vice Dean Assoc. Prof.
Dr. Şenay Koparan Şahin and
Vice Dean Assoc. Prof. Dr. Erkut
Tutkun their commemorative
service medals. The panel
started with taking the World,
Europe and Turkey Fair Play
Awards winner Bursaspor
U11 Football Team to the
stage. International Fair Play
Committee’s (CIFP) Diploma
of Honour awarded to the TOC
Fair Play Universities Caravan
Project remained on the stage
during the panel moderated by
Assoc. Prof. Dr. Erkut Tutkun.

The 7th and last panel of the
first half of the year was held
at Bursa Uludağ University.
As usual, the Caravan Team
visited the Governorship and
Mayoralty prior to panel which
was held at Sports Sciences
Facultyon May, the 24th.
Erdem Saker, former Bursa
Metropolitan Mayor who is also
a TOC member, accompanied
the Team during its visit to the
Mayoralty. He was presented
with a Special Fair Play Medal
for his services. The Caravan
Team was welcomed by Prof.
Dr. Cenk Aydın, the Dean of
the Faculty of Sports Sciences

With the start of the second
semester, the Caravan made its
overall 26th visit to Çorum Hitit
University on 27th of October.
Depurt Governor Adem Saçan
and Mayor Muzaffer Külcü
were visited and presented
with their Fair Play medals and
commemorative plaquettes.
Director of Physical Education
and Sport Department Prof.
Dr. Faruk Yamaner, Rector
Prof. Dr. Reha Metin, Assoc.
Prof. Dr. Esin Güllü, lecturer
Özlem Demirtaş, coach Canan
Bastık and Cisem Demirdöken
were presented with Service
Medals. Çorum Hitit University’s

Güllü, öğretim üyesi özlem
Demirtaş antrenör Canan
Bastık ile Cisem Demirdöken’e
hizmet madalyaları takıldı.
Çorum Hitit Üniversitesi’nde
‘Fair Play Kervanı büyük bir
çoşku ile izlendi, dinlendi.
TMOK Fair Play Kervanı, 27.
ziyaretini 17 Kasım’da Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi’ne
yaptı.. Kervanın paneline
Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu
serbest stil güreşçimiz Taha
Akgül ve Olimpiyat üçüncüsü
greko-romen güreşçimiz
Cenk İldem de katıldılar. İlk
olarak BESYO Müdürü Yard.
Doç. Dr. Mehmet Gül ziyaret
edilirken daha sonra Gül ile
birlikte Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Mehmet Çimen ve Rektör
Vekili Prof. Dr. Ali Taşkın ziyaret
edildi. Son olarak İl Sağlık,
Spor ve Kültür Daire Başkanı
Muhlis Öztürk ziyaret edildi ve
kendisine anı heykeli sunuldu.
Ziyaretler sırasında, spora ve
Fair Play’e hizmetlerinden
dolayı BESYO öğretim
ekibinden Gökhan Sınırkavak,

Turan Kural, Mücahit Fişne
ve Gürkan Diker’e Fair Play
madalyaları takıldı. Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi’nde
gerçekleşen panelde İl Spor
Müdürü’ne, şampiyonlara, Sivas
sporuna yarım asırdır hizmet
veren gazeteci Yücel Yönel’e ve
protokole hizmet madalyaları
sunuldu. Taha Akgül ve Cenk
İldem de panelde Fair Play’i
anlatan birer konuşma yaptılar
ve büyük alkış aldılar.
Kervan, 28. ziyaretini merhum,
hayırsever İzzet Baysal’ın vergi
dışı gelirleriyle kurduğu Bolu
İzzet Baysal Üniversitesi’ne
yaptı. Bolu’da kervana ve
panele Türk jimnastik tarihinin
ünlü ismi, halen Jimnastik
Federasyonu Başkanı olan
Suat Çelen de katıldı. Heyet,
Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü
Şahin Erdem’in de katılması
ile ilk olarak Bolu Belediye
Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı,
sonra Vali Aydın Baruş’u ziyaret
etti. Kendilerine Fair Play
anı heykelleri ve madalyalar
sunuldu. Ertesi gün üniversite

students attended the panel
with great enthusiasm.
TOC’s Fair Play Universities
Caravan visited Sivas
Cumhuriyet University on
November 17th. Olympic and
World Champion freestyle
wrestler Taha Akgül and
Olympic bronze medallist
Greco-Roman wrestler Cenk
İldem were the guest panellists
of the Carvan Team. The Team
paid a visit to Acting Rector
Prof. Dr. Ali Taşkın and Vice
Rector Prof. Dr. Mehmet Çimen
together with Director of
Physical Education and Sport
Department Assistant Professor
Mehmet Gül, followed by a visit
to Muhlis Öztürk, the Provincial
Health, Sports and Culture
Department Head, to present
his commemorative Fair Play
Statuette. Lecturers at the
Physical Education and Sport
Department Gökhan Sınırkavak,
Turan Kural, Mücahit Fişne
and Gürkan Diker were also
presented with Fair Play
medals for services towards

sports and Fair Play. During the
panel which was held at the
Sivas Cumhuriyet University,
journalist Yücel Yönel received
his services medal who had
served for the sports in the city
for half a century. Taha Akgül
and Cenk İldem were given
a big round of applause and
standing ovations after their
speeches on Fair Play.
The 28th visit so far was
made to Bolu İzzet Baysal
University, established with
tax free income by late and
great benefactor İzzet Baysal.
This time, the famous Turkish
gymnast and current President
of the Turkish Gymnastics
Federation Suat Çelen was
one of the panellists as he
joined the Caravan Team. With
the participation of Provincial
Youth and Sports Director
Şahin Erdem as well, the Team
visited Mayor of Bolu Alaaddin
Yılmaz and Governor Aydın
Baruş to present them with
their Fair Play Service Medals
and commemorative Fair Play
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programı başladı. İlk olarak
BESYO Başkanı şampiyon
güreşci Doç. Dr. Ümit Karlı
ile birlikte Rektör Prof. Dr.
Hayri Coşkun ziyaret edildi ve
üniversiteye anı heykeli hediye
edildi. Rektör Çoşkun’un açılışı
yapmasının ardından Doç.
Dr. Ümit Karlı, halen öğretim
üyesi olarak görev yapan ünlü
şampiyon Yaşar Doğu’nun oğlu
Prof.Dr Gazanfer Doğu, Suat
Çelen, Şahin Ertem, Ramazan
Demir, Doç.Dr. H. Birol Yalçın,
Öğr.Gör. Necdet Esen, Doç.Dr.
Dilşat Çoknaz, Yüksek Okul
Sekreteri İlnur Gülen, Yrd.Doç.
Dr. Güçlü Özen, Yrd.Doç.Dr.
Aylin Çelen, Yrd.Doç.Dr. Kutlu
Aydın ve Yrd.Doç.Dr. Kerim
Sözbir’e, Bolu’ya, spora ve
Fair Play’e verdikleri emek ve
katkıları nedeniyle Vali Baruş,
Rektör Coşkun, Arıpınar ve
Özbay tarafından alkışlar
eşliğinde hizmet madalyaları
takıldı. Panel Fair Play Andı,
toplu fotoğraf çekimi, Kervan
heyetinin İzzet Baysal Müzesi’ni
ziyareti ve anı defterini
imzalaması ile son buldu.
TMOK Fair Play Kervanı, 29.
ziyaretini Ege Üniversitesi’ne
gerçekleştirdi. Kervan klasik
programını uygulayarak Vali
Erol Ayyıldız’ı ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’nu makamlarında
ziyaret ederek Fair Play
anı heykeli sundu. Valinin
huzurunda İzmir Spor İl
Müdürü Ali Osman Tatlısu da
ödüllendirildi. İzmir’in spora
büyük katkıları olan Karşıyaka
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu
Akpınar ile yardımcısı Murat
Özel, Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atilla, Selçuk Belediye
Başkanı Yrd. Doç. Dr. Dahi
Zeynel Bakıcı da ziyaret edilerek
Fair Play Hizmet madalyaları
ile kutlandılar. Kervan ertesi
gün Ege Üniversitesi’ndeydi. İlk
olarak Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Rana Varol
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ziyaret edildi. Sonra öğretim
kadrosuna (Dekan Yardımcıları
Doç. Dr. Timuçin Gençer, Yrd.
Doç. Dr. Tolga Akşit, öğretim
üyeleri Doç. Dr. Gülbin Rudarlı
Nalçakan, Yrd. Doç. Dr. Emine
Kutlay ve öğrenci temsilcisi
Gülşah Gürcan Akpınar) hizmet
madalyaları sunuldu. Kervan
aynı zamanda ünlü bir operatör
olan Rektör Prof. Dr. M. Cüneyt
Hoşcoşkun’u ziyaret ederek
kendisine anı heykeli sundu.
Sergi; TMOK, Fair Play, Spor
Bakanlığı ve Kiğılı stantları
gezildikten sonra Bornova
Belediye Başkanı Olgun
Atilla’nın da bulunduğu ana
salona geçildi. İstiklal Marşı
ve saygı duruşundan sonra
Dekan Rana Varol veciz bir
açılış konuşması yaptı. Sahneye
İzmir’de spora ve Fair Play’e
hizmet eden gazeteci, spor
yazarı ve spor adamı Dekan
Rana Varol, Çetin Gürel, Baydo
Baykal, Bahri Vreskala, Okan
Yüksel ve hayatta olmayan
merhum Erdoğan Sungur’un
ailesi adına oğlu Serhat Sungur
davet edilerek alkışlarla hizmet
madalyalarını aldılar. Daha
sonra Ege Üniversitesi’nin
yetiştirdiği Artistik Jimnastik
Milli Takımından İbrahim
Çolak ve Ahmed Önder
sahneye davet edilerek
madalyalarla onurlandırıldılar.
Salonu dolduran öğrenci
ve yönetmenler panelde
konuşmacıları ilgiyle izledi
ve alkışladı. Öğrencilerin
sordukları çeşitli sorular
cevaplandırıldı. Panel sonunda
Haldun Domaç katılanlara Fair
Play andını söyletti. Toplu anı
fotoğrafı çekilerek 29. ziyaret
sona erdi.
TMOK Fair Play Kervanı
yılın son etkinliğini
Gazi Üniversitesi’nde
gerçekleştirecek. Budapeşte
Üniversitesi’nden gelen davet
de uygun bir tarihte 2017 yılı
programına eklenecek.

Statuettes. The programme
next day started with yet
another visit paid to Rector
Prof. Dr. Hayri Coşkun with
the participation of champion
Turkish wrestler and currently
the Physical Education and
Sport Department President
Assistant Prof. Dr. Ümit Karlı. A
special Commemorative Fair
Play Statuette was presented
to the Bolu İzzet Baysal
University. The panel started
with the presentations of
Medals of Service to Assistant
Prof. Dr. Ümit Karlı, Prof. Dr.
Gazanfer Doğu, academician
and son of legendary Olympic
and World champion wrestler
Yaşar Doğu, Suat Çelen, Şahin
Ertem, Ramazan Demir,
Associate Professor Doctors
H. Birol Yalçın, Dilşat Çoknaz,
Güçlü Özen, Aylin Çelen, Kutlu
Aydın, Kerim Sözbir, lecturer
Necdet Esen and Academy
Secretary İlnur Gülen, by
Governor Baruş, Rector Coşkun,
President of the TOC Fair Play
Commission Murat Özbay and
European Fair Play Movement
(EFPM) Vice President and
Fair Play Commission General
Coordinator Erdoğan Arıpınar.
The lively Panel came to an
end with taking the Fair-Play
Loyalty Oath by the participants,
photo sessions and a visit to
the İzzet Baysal Museum.
The Caravan made its 29th visit
to Ege University. In compliance
with its classical programme,
the Caravan visited Governor
Erol Ayyıldız and Metropolitan
Mayor Aziz Kocaoğlu in
their office and presented
commemorative Fair Play
Statuettes. Youth Servicers and
Sport Izmir Provincial Director
Ali Osman was also presented
with commemorative Fair Play
Statuette in the ceremony at
the Governorship. Fair Play
Service Medals were presented
to Karsiyaka Mayor Hüseyin

Mutlu Akpınar, Deputy Mayor
Murat Özel, Bornova Mayor
Olgun Atilla, Selçuk Deputy
Mayor Assistant Prof. Dahi
Zeynel Bakıcı.
The next day, Service Medals
were presented to Sports
Sciences Faculty Dean Prof. Dr.
Rana Varol, Vice Deans Assoc.
Prof. Dr. Timuçin Gençer and
Assistant Prof. Dr. Tolga Akşit,
lecturers Assoc. Prof. Dr. Gülbin
Rudarlı Nalçakan, Assistant
Prof. Dr. Emine Kutlay and
student representative Gülşah
Gürcan Akpınar during the visit
to the Dean. The Caravan also
paid a visit to Rector Prof. Dr. M.
Cüneyt Hoşcoşkun, a famous
operator, to present him a
commemorative statuette. After
visiting the World Fair Play
Cartoons Exhibition and TOC,
Ministry of Youth and Sports
and Kiğılı booths, the panel
started in the main hall of the
University where Bornova
Mayor Olgun Atilla was also
present. Beside deanship, also
an ardent Fair Play advocate,
sportperson and sports
journalist, Prof. Dr. Rana Varol
made an eloquent opening
speech. Afterwards, Çetin Gürel,
Baydo Baykal, Bahri Vreskala,
Okan Yüksel, on behalf of late
Erdoğan Sungur’s family Serhat
Sungur as well as students
of Ege University and Turkish
Artistic Gymnastics National
Team members İbrahim Çolak
and Ahmed Önder were invited
to the stage to receive their
Service Medals. The lively panel
ended with a Q&A session,
taking the Fair-Play Loyalty
Oath led by Haldun Domaç and
a great applause.
TOC’s Fair Play Universities
Caravan will visit Gazi
University and later resume its
programme as from January,
including a visit to the Budapest
University in Hungary.
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P&G, TMOK ve MEB İş Birliğiyle
81 İldeki 81 Okul’u
Spor Malzemeleri ile Buluşturuyor...

In Collaboration with TOC and Ministry of National
Education, P&G Provides Sports Equipment to
81 Schools in 81 Provinces...
P&G Türkiye’nin TMOK ve
MEB iş birliği ile yürüttüğü,
çocukların yaşamlarını sporla
iyileştirmeyi; barış, sevgi, hoşgörü
kavramlarıyla beslenen spor ve
Olimpiyat ruhunu çocuklarla
buluşturmayı amaçlayan “1
Paket = 1 Destek” kampanyası,
Türkiye’nin 81 ilindeki 81 okulu
yeni spor malzemeleri ile
buluşturmayı sürdürüyor.
Rio 2016 Olimpiyat Oyunları
döneminde yürütülen kampanya
ile sağlanan spor malzemelerinin
dağıtımına İstanbul’daki Kâğıthane
Atatürk Ortaokulu ile başlanırken,
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu
Milli Güreşçimiz Taha Akgül, Milli
Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve
Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı
Mücahit Akgün, Kâğıthane İlçe
Milli Eğitim Müdürü Muhammet
Çayır, P&G Türkiye ve Kafkasya
Markalar Direktörü Taygun Güney,
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan
ve Atatürk Ortaokulu Müdürü
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Aydın Ayduğan da öğrencileri
bu heyecanlı günlerinde yalnız
bırakmadı. “Teşekkürler Anne”
kampanyasına paralel olarak
yürütülen “1 Paket = 1 Destek”,
Türkiye genelindeki 81 okulu
basketbol potasından, voleybol
ağı ve futbol topuna kadar 2 bin
500’den fazla spor malzemesi ile
buluşturacak.
Taha Akgül: “Geleceğin
Olimpiyat şampiyonları bu
sıralardan çıkacak”
Yeni spor malzemelerine
kavuşan Kâğıthane Atatürk
Ortaokulu’ndaki öğrenciler ile bir
araya gelen Dünya ve Olimpiyat
Şampiyonu Milli Güreşçimiz
Taha Akgül yaptığı konuşmada
şunları söyledi: “Ben ülkeme
Olimpiyat altın madalyası
gururu yaşattım ve biliyorum ki
bu okulda da bu gururu bizlere
yaşatabilecek çok sayıda
kardeşim var. Bu kampanya ile
çocukların spor yapmalarına
destek oldukları için P&G
Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı
ve TMOK’a teşekkürlerimi

“1 Package = 1 Support” campaign
of Procter & Gamble (P&G)
Turkey, aiming to improve
children’s quality of life through
sports and to ingrain the Olympic
spirit harbouring friendship,
tolerance and peace amongst
them, continues to provide sports
equipment to 81 schools in 81
provinces in collaboration with the
TOC and the Ministry of National
Education.
Deliveries of the equipment
gathered through a campaign

conducted during the Rio Olympic
Games, was carried on at the
Kağıthane Atatürk Secondary
School in İstanbul. Turkey’s World
and Olympic champion wrestler
Taha Akgül, together with
Ministry of National Education
Student Affairs and Social Events
Department Head Mücahit Akgün,
Kağıthane District Director of
National Education Muhammet
Çayır, Board Member & Marketing
Director, P&G Turkey & Caucasus
Taygun Güney, TOC Secretary
General Neşe Gündoğan and
Atatürk Secondary School Director
Aydın Ayduğan accompanied
children on this exciting day. “1
Package = 1 Support” campaign
will provide 81 schools across
Turkey with some 2.500 pieces of
sports equipment ranging from
basketball hoops to volleyball net
and balls.
Taha Akgül: “Future Olympic
champions will come from
these desks”

opportunities to all students who
are interested in sports to raise
new Taha Akgüls.”
Taygun Günay: “We’re making
an effort to increase the
opportunities in this field”

sunuyorum. Ben de bu sıralardan
destek alanının genişletilmesi
yetiştim ve Olimpiyat şampiyonu
açısından değil, farkındalığın
oldum. İnanıyorum ki, bu gibi
artırılması açısından da çok
desteklerle yarının şampiyonları
önemsiyoruz. Bu kampanya ile
da bu sıralardan çıkacak.”
çocukların spor yapmalarının ne
Mücahit Akgün: “Taha Akgül
kadar önemli olduğuna dikkat
gibi şampiyonlar yetiştireceğiz” çekmeye çalışıyor ve TMOK ve
Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci
MEB’in de desteği ile bu alandaki
İşleri ve Sosyal Etkinlikler
imkanları artırmaya çalışıyoruz.”
Daire Başkanı Mücahit Akgün
Neşe Gündoğan: “Yüzlerce
konuşmasında “Öğrencilerimiz,
önlerinde Taha Akgül gibi örnek bir çocuğun spor yapmasına
destek olduğumuz için mutluluk
sporcu bulunmasından dolayı çok
duyuyoruz”
şanslı. Ülkemize spor alanında
gurur yaşatmak isteyen, sporla
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
ilgilenen her çocuğumuza gerekli
(TMOK) Genel Sekreteri Neşe
imkânları sağlamaya, yeni Taha
Gündoğan da yaptığı açıklamada,
Akgül’ler yetiştirmeye hazırız” dedi.
“Türkiye’de sporun ve Olimpiyat
Taygun Günay: “Bu alandaki
ruhunun desteklenmesi için
imkânları artırmaya çalışıyoruz”
2012 yılında iş birliğine imza
P&G Türkiye ve Kafkasya Markalar attığımız P&G Türkiye ile şimdiye
Direktörü Taygun Günay ise şöyle
kadar yüzlerce çocuğun spor
konuştu: “Uluslararası alanda
yapmasına
destek olduğumuz
yürüttüğümüz Olimpiyat Oyunları
için
mutluluk
duyuyoruz. TMOK,
sponsorluğumuza paralel olarak
ülkemizde
sporun
gelişmesi için
Türkiye’de sporun desteklenmesi
gösterdiği
çabayı
bundan
sonra da
için gerçekleştirdiğimiz ‘1 Paket =
1 Destek’ kampanyamızı sadece
sürdürecek” dedi.

In his speech to the students of
Kağıthane Atatürk Secondary
School who had achieved their
new sport equipment, Taha Akgül
said: “My country took pride in my
Olympic gold medal and I know
that there are many kids here
who will do the same. I thank P&G
Turkey, TOC and the Ministry of
National Education for supporting
children to do sports. I also grew
up at these desks and became an
Olympic champion. Your support
will ensure tomorrows champions
emerging from these classrooms.”
Mücahit Akgün: “We’ll raise
champions like Taha Akgül”
In his speech, Ministry of National
Education Student Affairs and
Social Events Department
Head Mücahit Akgün said “Our
students are so lucky for having
an example like Taha Akgül
before them. We’re ready
and determined to provide

On behalf of P&G Turkey Taygun
Günay said “In parallel with our
global Olympic sponsorship, we
are conducting the “1 Package =
1 Support” campaign to support
sports in Turkey. We attach great
importance to this campaign, not
only from the extent and range
of support, but also from the
viewpoint of raising awareness.
We try to call children’s attention
to the importance of exercising
sports and increase the
opportunities in this field with
the help of TOC and Ministry of
National Education.”
Neşe Gündoğan: “We’re happy
to enable hundreds of children
to do sports”
In her speech the TOC Secretary
General Neşe Gündoğan stated
“We’re so glad to have enabled
hundreds of children to do sports
through our ongoing cooperation
with P&G since 2012 to support
sports and Olympic spirit in Turkey.
TOC will continue to strive for the
development of sport in Turkey.”
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Erzurum
2017 Kış EYOF’a Hazır
Erzurum
Ready for 2017 Winter
EYOF
Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından her iki yılda bir düzenlenen Avrupa
Gençlik Kış Olimpik Festivali’ne (EYOF) önümüzdeki Şubat ayında Erzurum ev
sahipliği yapacak. Genç yaşta Olimpik deneyim yaşayacak bine yakın sporcuyu
ağırlayacak şehir, heyecanla oyunların başlayacağı tarihi bekliyor.

Erzurum will be hosting the next winter edition of the European Olympic Committees’
(EOC) biennial multisport event European Youth Olympic Winter Festival (EYOF) in
February 2017. The city eagerly awaits close to a thousand young European athletes
to live their first Olympic experience.
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Türkiye’nin 2017 Kış Avrupa
Gençlik Olimpik Festivali
(EYOF) kapsamında 39 Avrupa
ülkesinden bine yakın sporcuyu
Erzurum’da ağırlayacağı etkinlik,
11-18 Şubat tarihleri arasında
gerçekleşecek. 14 ile18 yaş
aralığındaki genç sporcular için
ilk kez Olimpik bir deneyim olan
Avrupa Gençlik Olimpik Festivali,
ülkemize ve adı kış spor
organizasyonları ile özdeşleşen
Erzurum’a büyük bir heyecan ve
coşku getirecek.
Son yıllarda gerçekleştirdiği
FIS Kuzey Disiplini Gençler
ve U23 Dünya Kayak
Şampiyonası, FIS Snowboard
Dünya Gençler Şampiyonası
ve Dünya Üniversiteler
Kış Oyunları gibi önemli
uluslararası organizasyonlar
ile dünya çapında tanınırlığı
artan Erzurum, ev sahipliği
yaptığı etkinlikleri başarı ile
tamamlayarak önemli bir
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tecrübe elde etti. 2017’de
13’üncüsü gerçekleşecek Kış
EYOF’a ev sahipliği yapacak
kentte başarılı bir organizasyona
daha imza atmak için Gençlik
ve Spor Bakanlığı, Spor Genel
Müdürlüğü, Erzurum Valiliği,
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
ve Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi (TMOK) gerekli tüm
hazırlıkları tamamladı.
EYOF 2017’ye Türk Milli
Takımı adına Alp Disiplininde
8, Biatlonda 8, Kayaklı Koşuda
8, Curlingde 10, Buz Pateninde
2, Buz Hokeyinde 20, Sürat
Pateninde 4, Kayakla Atlamada
1, Snowboardda 8 olmak üzere
24 kız, 45 erkek toplamda 69
sporcu katılacak. 9 spor dalında
ve 21 disiplinde düzenlenecek
yarışlar için Palandöken Kayak
Merkezi, Kandilli Tesisleri,
Konaklı Kayak Tesisi, Kayakla
Atlama Kuleleri, Curling Salonu,
Buz Pateni, Buz Hokeyi ve Sürat

European Youth Olympic
Winter Festival (EYOF) will
be held on 11 – 18 February
with the participation of some
thousand young athletes from
39 European countries. The
event, an important competition
for the young European athletes
offering them a first Olympic
experience, will bring Erzurum
great excitement.
Erzurum have already gathered
ample experience in organizing
important multi-national sports
events by hosting successfully
the Winter Universiade, FIS
Snowboarding World Youth
Championship and FIS Junior/
U23 World Ski Championships
among others. The Ministry
of Youth and Sport, its General
Directorate of Sport, Erzurum
Governorship, Metropolitan
Municipality of Erzurum and
Turkish Olympic Committee work
in cooperation to deliver yet
another successful event, 13th
Winter EYOF.

Young athletes will compete
in 21 disciplines of 9 different
sports; alpine skiing, biathlon,
cross-country skiing, curling,
figure skating, ice hockey,
speed skating, ski jumping and
snowboard at the Palandöken
Ski Center, Kandilli facilities,
Konaklı Ski Resort, ski jumping
towers, curling hall, ice skating,
ice hockey and speed skating
halls. Turkish Team will consist
of 69 athletes, 24 girls and 45
boys. The number of Turkish
athletes per sports are, 8 in
alpine skiing, 8 in biathlon, 8
in cross-country skiing, 10
in curling, 2 in figure skating,
20 in ice hockey, 4 in speed
skating, 1 in ski jumping and
8 in snowboard. The Olympic
Village, answering to all the
needs of the athletes, is in
place at the campus of the
Erzurum Ataturk University only
3 km to the city centre and 11
km to the airport.

Pateni Salonları kullanılacak.
600 kişinin gönüllü olarak görev
aldığı EYOF 2017’nin hazırlıkları
kapsamında sporcular için tüm
ihtiyaçlarına yanıt verebilecek
bir Olimpik Köy de kuruldu.
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin
kampüsü içinde hazırlanan
köy, şehir merkezine 3 km,
havaalanına ise 11 km uzaklıkta
bulunuyor.

Fair Play yoluyla Avrupalı genç
sporcular arasında karşılıklı
anlayış yaratılması hedefleniyor.
Sportif açıdan bakıldığında EYOF,
yarınların Olimpiyat şampiyonu
Avrupalı genç sporcular için
ilk Olimpik deneyimlerini
yaşayacakları önemli bir
yarışmayı temsil ediyor.

26 yıldır düzenleniyor

2011 Yaz EYOF’un düzenlendiği
Trabzon’da oyunlar kapsamında
49 Avrupa ülkesinden 3.252
sporcu, antrenör, yönetici, sağlık
görevlisi ve hakem ağırlanmıştı.
EYOF’ta 139 sporcu ile yarışan
Türkiye 2 altın, 7 bronz madalya
kazanarak sıralamada 20.
olmuştu.

EYOF’un yaz oyunları ilk olarak
1991’de Belçika’nın Brüksel, kış
oyunları ise 1993’te İtalya’nın
Aosta kentinde düzenlendi.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi
(IOC) eski Başkanı Jacques
Rogge’un fikir babası olduğu
Avrupa Gençlik Olimpik Festivali
ile gençleri spor yoluyla
eğiterek daha iyi ve barışçıl
bir dünyaya katkıda bulunma
Olimpik ideali çerçevesinde,
ayrımcılık söz konusu
olmaksızın yardımlaşma ve

2011 Yaz EYOF Trabzon’daydı

Kısa Zamanda
Gerçekleştirilen Yoğun
Hazırlık Dönemi
Bosna Hersek’in hazırlıkları
tamamlayamaması üzerine

26 years of tradition
The first summer EYOF was
held in Brussels, Belgium in
1991, and the first winter edition
organized two years later in
Aosta, Italy. The brainchild of
former IOC President Jacques
Rogge, EYOF aims to contribute
to a better and more peaceful
world by educating youth, in this
case by the means of sports.
Within the Olympic ideal, the
games help create mutual
understanding without any form
of discrimination and through
friendship, solidarity and fair play.
From sporting perspective, EYOF
is designed to provide the first
‘Olympic’ experience for young
European athletes and a take-off
platform for our sports stars of
the future.

countries had participated at the
Trabzon 2011 European Youth
Summer Olympic Festival held
in Trabzon. Participating with
139 athletes, Turkey had finished
the 2011 EYOF in the 20th place
with 2 gold and 7 bronze medals.
A very Short and Intensive
Preparation Period

Erzurum had been awarded the
2019 EYOF but swapped with
Sarajevo and East Sarajevo
after Bosnia and Herzegovina
expressed concerns to the EOC
over delivering the 2017 Winter
EYOF on time. In a show of
cooperation, Turkey agreed to
step in and host the 2017 Winter
EYOF in late November 2015.
The Bosnian cities of Sarajevo
and East Sarajevo will now host
the 2019 Winter EYOF. Despite
having to deliver the EYOF in
2011 Summer EYOF was in
about a year, much earlier
Trabzon
than planned, the preparations
A total of 3.252 athletes, referees started immediately and are
and officials from 49 European
going well.
Olympic World 153

Türkiye tarafından üstlenilen
2017 EYOF, zor bir dönemden
geçen ülkemiz için sporun
birleştirici ve barışçıl gücünü
kullanmak adına önemli bir
fırsat yaratıyor. Bu motivasyon
ile çok kısa bir zamanda büyük
bir organizasyon becerisi ile tüm
hazırlıkları yetiştirmeyi başaran
yetkililer, hazırlıklar kapsamında
2016 boyunca EOC temsilcileri
için birçok toplantı, seminer ve
bilgilendirme gezileri düzenledi.
Son olarak 24-27 Kasım
tarihleri arasında Kafile
Başkanları Toplantısı
düzenlendi. Toplantıda,
katılımcı ülkelerin kafile
başkanlarına, EOC
EYOF Menajeri
Katerina
Nycova
ve

EOC 2017 Erzurum
Koordinasyon Komisyonu
(COCOM) üyelerine tesisler
ve hazırlıkların son durumu
ile ilgili sunumlar yapıldı,
bilgi verildi. Söz konusu
toplantıda Organizasyon
Komitesi Direktörleri yaptıkları
çalışmalarla ilgili hazırladıkları
raporları sundu. Rapor
kapsamında; spor branşları,
yarışmanın yapılacağı tesisler,
sağlık, ulaşım, seremoniler,
medya, akreditasyon, güvenlik
gibi teknik ve genel konular
hakkında bilgiler verildi.
Toplantıya Gençlik ve Spor
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Kamuran Özden, Spor Genel
Müdürü Mehmet Baykan,
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu,
Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanı Mehmet Sekmen, TMOK
adına Yönetim Kurulu üyesi

Several visits by the EOC
Coordination Commission
(COCOM) and informative
seminars were held in Erzurum
throughout 2016. The last
COCOM visit, chaired by Liney
Halldorsdottir, took place on 21-24
November; followed by the Chefs
de Missions (CdM) Seminar took
place on 24-27 November. EOC
EYOF Manager Katerina Nycova,
COCOM members and CdMs
were presented with information
about the state of preparations
and the facilities together with
a written Report of Erzurum
2017 Organizing Committee. On
the Turkish side, the meeting
was attended by Deputy
Undersecretary of the Ministry of
Youth and Sport Kamuran Özden,
Sports General Director Mehmet
Baykan, Governor of Erzurum
Seyfettin Azizoğlu, Erzurum
Metropolitan Municipality Mayor
Mehmet Sekmen, TOC Executive
Board member Perviz Aran and
Banu Bulman Akar alongside
the representatives of Erzurum
Organizing Committee.

In retrospect; the first visit
of the COCOM was on 5-6
March where the Commission
inspected the preparations in
Erzurum. COCOM and Erzurum
2017 Organizing Committee
meeting at the Palan Hotel was
attended by COCOM members
Linney Halldorsdottir, Leo
Kranz, Florin Misca and Katerina
Nycova and General Director
of Sports Mehmet Baykan,
Erzurum Deputy Governor
Ayhan Terzi, Metropolitan
Municipality Secretary General
Zafer Aynalı, Provincial Director
of Youth Services and Sports
Fuat Taşkesenligil, Head of the
International Events Department
at the General Directorate of
Sports Ozan Çetiner, Provincial
Director of Higher Education
Credit and Hostels Institution
Salih Kaygusuz, President of
Turkish Ice Skating Federation
Dilek Okuyucu, President of
Turkish Ice Hockey Federation
Bülent Akay, President of

Perviz Aran ve Banu Bulman
Akar ile organizasyonda görev
alacak yetkililer katıldı.
Kafile Başkanları Toplantısı’ndan
kısa bir zaman önce, 21
Kasım’da, COCOM üyeleri
Erzurum’a gelerek Eylül ayında
yaptıkları incelemelerden bu
yana kaydedilen ilerlemeleri
incelediler. Yapılan toplantılarda
Erzurum 2017 EYOF
Organizasyon Komitesi’nin
Direktörleri kendi çalışma
ve hazırlıkları hakkında
hazırladıkları raporları COCOM
ile paylaşıp görüşmelerde
bulundular.
Yapılan temaslarla ilgili olarak
geçmişe baktığımızda; COCOM
Erzurum’da ilk denetlemelerini
5-6 Mart tarihlerinde yaptı. 5
Mart sabahı gerçekleşen EYOWF
2017 Koordinasyon Toplantısı’na,
COCOM Başkanı Linney
Halldorsdottir, üyeler Leo Kranz,
Florin Misca ve Katerina Nycova,

Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan, Erzurum Vali Yardımcısı
Ayhan Terzi, Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreteri Zafer
Aynalı, Gençlik Hizmetleri Spor
İl Müdürü Fuat Taşkesenligil,
Uluslararası Organizasyonlar
Dairesi Başkanı Ozan Çetiner,
Kredi Yurtlar Kurumu İl
Müdürü Salih Kaygusuz, Buz
Pateni Federasyonu Başkanı
Dilek Okuyucu, Buz Hokeyi
Federasyonu Başkanı Bülent
Akay, Curling Federasyonu
Teknik Delegesi Ahmet Çelebi,
Kayak Federasyonu Başkanı
Erol Mehmet Yarar, Atatürk
Üniversitesi Genel Sekreter
Yardımcısı Doç. Dr. Savaş
Eğilmez, Erzurum Teknik
Üniversitesi Genel Sekreter
Yardımcısı Levent Çakmur ile
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi
Perviz Aran ve TMOK Yönetim
Koordinatörü Kübra Yıldırım
katıldı. Toplantıda, Katerina
Nycova ve Uluslararası

On 23-24 June, COCOM
Turkish Skiing Federation Erol
Yarar, Technical Delegate from
members Leo Kranz (LIE),
Turkish Curling Federation
Florin Misca (ROU) and
Ahmet Çelebi, Atatürk University Katerina Nycova (CZE) held
Deputy Secretary General
a two-day meeting at the
Assoc. Prof. Dr. Savaş Eğilmez,
Olympic House in Istanbul
Erzurum Technical University
with TOC representatives
Deputy Secretary General
Executive Board Member Perviz
Levent Çakmur together with
Aran and Secretary General
TOC Executive Board Member
Neşe Gündoğan, General
Perviz Aran and TOC Executive
Director of Sports Mehmet
Board Coordinator Kübra
Baykan accompanied by
Yıldırım. After the meeting
Head of International Events
where presentations were
Department at the Ozan
made by Katerina Nycova
Çetiner, Department Chief of
and Dept. Head Ozan Çetiner,
International Events Zekayi
the group visited the future
Ayan,
Sportive Evaluation Board
Olympic Village Atatürk
Member
Kaan Ark, Erzurum
University Campus and all the
Provincial
Director of Youth
other venues for the 9 sports
and Sports Fuat Taşkesenligil,
in the programme. The visit
Provincial Director of
was concluded with a meeting
Higher Education Credit and
with the authorities from the
Hostels Institution Salih
Ministry of Youth and Sports,
TOC, Governorship, Metropolitan Kaygusuz, Erzurum 2017 EYOF
General Coordinator Orhan
Municipality, Higher Education
Atasoy and representatives
Credit and Hostels Institution
(CHI) and related national sport from the national winter
federations.
sport federations. Level
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Organizasyonlar Daire Başkanı
Ozan Çetiner birer sunum yaptı.
Sunumların ardından kafile
Atatürk Üniversitesi Kampusü,
Kandilli Kayaklı Koşu ve Biatlon
Tesisleri ile Kiremitli Tepe
Atlama Kuleleri’ni gezdi. Kafile,
6 Mart günü ise Sürat Pateni,
Buz Pateni, Curling, Buz Hokeyi
Tesisleri ile Kazım Karabekir
Stadyumu, Konaklı Alp Disiplini
ve Palandöken Snowboard
Tesisleri’ni gezerek turunu
tamamladı. EOC Koordinasyon
Komisyonu’nun Erzurum ziyareti,
federasyon yetkilileri ve tesis
müdürleri ile yapılan toplantının
ardından sona erdi.
COCOM 23-24 Haziran
tarihlerinde, Erzurum 2017
Avrupa Gençlik Olimpik Kış
Festivali hazırlık çalışmaları
ile ilgili olarak Ataköy
Olimpiyatevi’nde toplantılar
gerçekleştirdi. Toplantının
ilk günü Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan başkanlığında
gerçekleştirilen toplantıya,
COCOM’u temsilen Leo Kranz
(Lihtenştayn), Florin Misca
(Romanya) ve Katerina Nycova
(Çek Cum.) ile TMOK’u temsilen
Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran,
Genel Sekreter Neşe Gündoğan,
SGM temsilcileri Uluslararası
Organizasyonlar Dairesi Başkanı
Ozan Çetiner, Uluslararası
Organizasyonlar Dairesi
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Başkanlığı Şube Müdürü Zekayi
Ayan, Sportif Değerlendirme
Kurulu Üyesi Kaan Ark ile
Erzurum 2017 EYOF’u temsilen
Erzurum Kredi ve Yurtlar Kurumu
İl Müdürü Salih Kaygusuz,
Erzurum Gençlik ve Spor İl
Müdürü Fuat Taşkesenligil,
Erzurum 2017 EYOWF Genel
Koordinatörü Orhan Atasoy
katıldı. Toplantının ikinci gününde
katılımcıların arasında kış sporları

federasyonları temsilcileri de yer
aldı. Toplantıda Erzurum EYOWF
hazırlıkları, konaklama, ulaşım,
akreditasyon, logo, spor tesisleri
ve EOC ile koordinasyon konuları
görüşüldü.
21-22 Ekim tarihlerinde
Belarus’un Minsk şehrinde
düzenlenen EOC Genel Kurul
Toplantısı çerçevesinde orada
bulunan Erzurum Heyeti, COCOM
ile 21 Ekim 2016 sabahı bir
toplantı gerçekleştirdi. Bu
toplantıda son gelişmeler ve
hazırlıklar gözden geçirildi.
Erzurum Heyeti Genel Kurulda 50
Avrupa ülkesinin temsilcilerine
ve EOC ailesine Erzurum 2017
Avrupa Olimpik Gençlik Kış
Festivali Gelişim Raporu’nu
sundu. TMOK Başkanı ve IOC

Asbaşkanı Prof.Dr. Uğur Erdener,
TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan
Arat da sunumu izledi. Heyette
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Kamuran
Özden, Erzurum Valisi Seyfettin
Azizoğlu, Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan, Erzurum
Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreter Yardımcısı Ünsal
Kıraç, TMOK Yönetim Kurulu
Üyesi Perviz Aran, TMOK Genel
Sekreteri Neşe Gündoğan, SGM
Uluslararası Organizasyonlar
Dairesi Başkanı Ozan Çetiner,
2017 Erzurum EYOF Genel
Koordinatörü Orhan Atasoy,
Erzurum EYOF MOK Servisi
Sorumlusu Necati Kaplan hazır
bulundu.

of preparations for
Erzurum EYOWF including
accommodation, transportation,
accreditation, logo, sports
facilities and coordination
issues were discussed.
During the EOC General
Assembly held in Minsk,
Belarus on 21-22 October,
Erzurum 2017 Organizing
Committee met COCOM
members. After the
deliberations with COCOM,
Erzurum’s Progress Report
was presented to the
delegations from 50 European
Olympic Committees where
TOC President and IOC Vice
President Prof. Dr. Uğur
Erdener and TOC Vice President
and EOC Executive Board
member Hasan Arat were also

present. Erzurum’s delegation
was comprised of Deputy
Undersecretary of the Ministry
of Youth and Sports Kamuran
Özden, Governor of Erzurum
Seyfettin Azizoğlu, General
Director of Sports Mehmet
Baykan, Deputy Secretary
General of Erzurum
Metropolitan Municipality
Ünsal Kıraç, Turkish Olympic
Committee (TOC) Executive
Board member Perviz Aran,
TOC Secretary General Neşe
Gündoğan, Head of International
Events Department at the
General Directorate of Sports
Ozan Çetiner, Erzurum 2017
Organizing Committee General
Coordinator Orhan Atasoy and
Head of NOC Services Necati
Kaplan.

Dünya Okçuluk Mükemmeliyet Merkezi
Lozan’da Açıldı

World Archery Excellence Centre
Opens in Lausanne

Dünya Okçuluk Mükemmeliyet Merkezi; Olimpiyat Ailesi, birçok ülkeden resmi görevliler,
sporcular ve medya mensuplarının katılımı ile İsviçre’nin Lozan kentinde açıldı. Tesiste
sporcular için yarışmalara hazırlanabilecekleri sahalar, spor salonları, konferans ve toplantı
alanları bulunuyor.
World’s premier archery facility, World Archery Excellence Centre opens in the Olympic Capital of
Lausanne, Switzerland. The Centre features state-of-the-art sports equipment, indoor and outdoor
venues, and on-site classrooms.
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Açılış organizasyonuna
Türkiye’den Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, İsviçre
Büyükelçisi İlhan Saygılı, Cenevre
Başkonsolosu Hüseyin Barbaros
Dicle, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Müsteşarı Faruk Özçelik, Spor
Toto Teşkilat Başkanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu; IOC Asbaşkanı, Türkiye Milli Olimpiyat
Komitesi (TMOK) Başkanı ve
Dünya Okçuluk Federasyonu
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener,
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi ve
Türkiye Okçuluk Federasyonu

Başkanı Abdullah Topaloğlu,
TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, TMOK Kurumsal İletişim
Direktörü Uğur Korkmaz ve Lozan şehrinin temsilcilerinin yanı
sıra yerli ve yabancı çok sayıda
davetli katıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan
Akif Çağatay Kılıç, “Tarihimizde
ve kültürümüzde okçuluk çok
önemli bir yere sahip. Biz, ülke
olarak spor tesislerine önemli
yatırımlar yapıyoruz. Yakın
gelecekte ülkemden daha fazla
temsil ve başarı görmeyi umuyorum. Umarım bu tesis, okçuluğa

Turkish dignitaries travelled
to Lausanne to join the IOC
President Thomas Bach and
Prof. Dr. Uğur Erdener, President
of World Archery and Turkish
Olympic Committee (TOC), Cantonal and City authorities, guests
and numerous Olympic Champions at the opening ceremony
of the World Archery Excellence
Centre. Minister of Youth and
Sports Akif Çağatay Kılıç, Turkish Ambassador to Switzerland
İlhan Saygılı, Turkish Consul
General to Geneva, Hüseyin Barbaros Dicle, Undersecretary of

the Ministry of Youth and Sports
Faruk Özçelik, Spor Toto General
Manager Mehmet Muharrem
Kasapoglu, TOC Board Member
and Turkish Archery Federation
President Abdullah Topaloğlu,
TOC Secretary General Neşe
Gündoğan and TOC Communication Director, Uğur Korkmaz
were among the attendees.
In his speech at the opening
ceremony, Turkey’s Minister of
Youth and Sports Akif Çağatay
Kılıç said “Archery has an important place in our history and
culture. Turkey invests heavOlympic World 161

daha güzel bir gelecek hazırlar”
temennisinde bulundu.
IOC Başkanı Dr. Thomas Bach ise
yaptığı konuşmada, Dünya Okçuluk Mükemmeliyet Merkezi’nin
açılışının dünya okçuluğu için
gurur verici bir an olduğunu,
tesisin okçuluk sporunun gelişimine büyük katkılar sunacağını
söyledi.
Bach’ın ardından söz alan
Erdener tesisin sporcuların
gelişimine ve okçuluk sporuna
yapacağı katkıları vurgulayarak
“Dünya Okçuluk Mükemmeliyet
Merkezi’nin açılması ile bir hayalimiz gerçeğe dönüştü. Bu tesis
dünya okçuluğunun gelişmesinde önemli bir rol oynayacak.
Şu an Olimpiyat şampiyonu
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sporcuların içinde yarıştığını
gördüğümüz bu tesisten geleceğin şampiyonlarının da faydalanacağını umuyoruz. Başta IOC
Başkanı, yerel yetkililer ve dünya
okçuluk ailesi olmak üzere bu
projeye katkıda bulunan herkese
teşekkür ederim” dedi.
Açılış organizasyonu vesilesi
ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç ve IOC Başkanı
Thomas Bach tekrar görüşme
fırsatı buldular. Dünya Okçuluk
Mükemmeliyet Merkezi’ni ve
gündemi değerlendiren Sayın
Kılıç daha önce Kasım ayında da
Bach ile bir araya gelmişti. Önceki görüşmelerinde IOC Başkanı
Bach ile 2016 Rio Olimpiyatları’nı

ily in sports infrastructure and
facilities. I expect to see more
representation and greater success from our athletes in the
near future. I hope this Centre
will contribute a lot to the future
of archery.”
IOC President Dr Thomas Bach
back remarked that the opening
of the new facility was a proud
moment for World Archery as
the Centre will contribute to
the development of the archery
sport.
World Archery President Prof
Dr Uğur Erdener said: “Opening
this Centre is a dream come
true. It will become key to World
Archery’s development efforts

around the globe and, while we
have now seen Olympic gold
medallists compete between its
walls, we hope for many more
current and future champions
to make use of this dedicated
space. I would like to thank all
who have contributed to and
supported this project, especially the IOC President, local
authorities and the entire World
Archery Family.”
Minister of Youth and Sports Akif
Çağatay Kılıç and IOC President
Thomas Bach had the chance
to exchange views for a second
time after Minister Kılıç’s previous visit to Bach in Lausanne in
November where he also visited
the Olympic Museum.

Dünya Okçuluk
Mükemmeliyet Merkezi

Antrenörlük akreditasyonları,
performans seminerleri, sporcu
antrenman kampları, spor bilimi
çalışmaları, okçuluğun tanıtımı,
iş birliği ve takım çalışması gibi
konularda düzenlenecek konferanslar tesiste gerçekleştirilecek
etkinlikler arasında yer alıyor.

Yapımına 2014 yılında başlanan
ve 6200 m2 alana kurulu tesis;
sporcuların Olimpik oyunlar da
dahil uluslararası yarışmalara
hazırlanabileceği sahalara, son
teknoloji aletler ile donatılmış
spor salonlarına, spor hekimliği
tesislerine, ofislere; teknik ekipler, antrenörler ve sporcular için
düzenlenecek derslere ev sahipliği yapacak konferans ve toplantı
salonlarına sahip.

Sri Lanka’nın Colombo ve
Tayland’ın Bangkok kentlerinde,
Dünya Okçuluk Federasyonu’nun
akreditasyonuna sahip iki merkez
daha bulunuyor. Bu tesislerde
de benzer imkânlar profesyonel
sporculara ve okçulukla ilgilenen
kişilere sunuluyor, bu sayede
okçuluk sporunun dünya çapında
gelişme göstermesi ve yaygınlık
kazanması hedefleniyor.

değerlendiren ve önümüzdeki
dönemlerde yapılabilecek çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde
bulunan Bakan Çağatay Kılıç,
Lozan Olimpiyat Müzesi’ni de
ziyaret etmişti.

World Archery Excellence
Centre

Construction started in Autumn
2014, the World Archery Excellence Centre is a world-class
state-of-the-art sports facility,
spread over 6,200 sq. meters to
serve as a hub for the development of archery. The facility
includes indoor and outdoor
ranges for international athletes
to train for major international,
multisport and World Archery
events – including future Olym-

pic Games - and a state-of-theart gym. The Centre will also
host theoretical and practical
courses for the sport’s technical officials and coaches in its
conference and meeting rooms.
World Archery Partner Centres
in Colombo and Bangkok are accredited venues that deliver high
level coaching, performance and
development courses throughout the year, as well as training
and supporting their own archery teams.
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Okçuluk yarışması ilk kez Osmanlı İmparatorluğu’nda Padişah Fatih Sultan Mehmet döneminde
düzenlenmiştir. 1451-1481 yılları arasında Osmanlı padişahı olan Sultan 2. Mehmet zamanında
okçuluk yarışma kuralları hazırlanmış ve yarışma sahaları yapılmıştır. İstanbul’un fethinden
sonra Sultan 2. Mehmet ‘Ok Meydanı’ diye adlandırılan okçuluk alanını genişletmiş ve yeni
düzenlemelerle daha güzel hale getirmiştir. Tarihsel dokümanlarda en çok dikkat çeken iki isim,
Tozkoparan İsmail ve Bursalı Şüca’dır. Tarihsel Osmanlı yayları 800-900 metreye atış yapabilirken,
şu anki modern yayların bu mesafelere atış yapabilmesi pek mümkün değildir.

The archery contest was organized for the first time during the reign of Sultan Mehmet the
Conqueror in the Ottoman Empire. Archery contest rules were specified and the competition sites
were set during the reign of Sultan Mehmet II, the Ottoman sultan between 1451 and 1481. After
the conquest of Istanbul, Sultan Mehmet II expanded and re-arranged the archery area called Ok
Meydanı (Archery Square) in İstanbul. The two most notable names of famous archers in historical
documents are Tozkoparan Ismail and Şüca from Bursa. Historical Ottoman bows could shoot at
800-900 meters; which is not possible for current modern bows.

Okçuluk
Archery

Okçuluğun dünyada spor
olarak kabul edilmesi 1931
yılında Uluslararası Okçuluk
Federasyonu’nun (World
Archery) kurulması ile olmuştur.
Yedi ülkenin katılımıyla
gerçekleşen toplantı Polonya’nın
Lwow kentinde düzenlenmiş ve
Dünya okçuluğunun temelleri
burada atılmıştır. Merkezi
İsviçre’nin Lozan kentinde
olan Uluslararası Okçuluk
Federasyonu’nun bugün 157
üyesi vardır. Türkiye 1955 yılında
16. üye olarak federasyona
katılmıştır. 2005 yılında

Acceptance of archery as a
sport in the world was with
the establishment of the
Fédération Internationale de
Tir à l’Arc (FITA) in 1931The
meeting with the participation
of seven countries was held
in Lwow, Poland and the
foundations of the world
archery were laid there. . The
name of the federation was
officially changed to World
Archery in 2011. World Archery,
headquartered in Lausanne,
Switzerland, today has 157
Olympic World 165
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yapılan seçimler sonucunda
Türkiye Okçuluk Federasyonu
eski başkanı Prof. Dr. Uğur
Erdener başkan seçilerek
Dünya okçuluğunu yönetmeye
başlamıştır. Prof. Erdener halen
görevini sürdürmektedir.
Okçuluk ilk kez 1900 yılında
Olimpiyat Oyunları’nda yer
almış ve 1972 yılından itibaren
de değişmez bir Olimpik spor
dalı olmuştur. Türkiye’de ise
okçuluk 1920’li yıllarda Türkiye
İdman Cemiyetleri İttifakı
(TİCİ) bünyesinde faaliyetlerini
kısıtlı imkânlarla yürütmeye
çalışmıştır. Cumhuriyet
dönemiyle birlikte eski Türk
okçularının ailelerinden gelen
bazı okçular, aralarına gençleri
de alarak İstanbul’da geleneksel
sporumuzu devam ettirmişlerdir.
Türk okçuluk tarihinin önemli
isimlerinin torunları, bu spora
yakın ilgi duyanlarla birlikte
1937 yılında İstanbul’da
Atatürk’ün talimatı ile ‘Ok
Spor Kurumu’nu kurmuşlardır.
Okçulukla ilgili çalışmalar
Fazıl Özok’un 1953 yılındaki
girişimleri sonucunda yoğunluk
kazanmıştır. Okçuluk, Fazıl Özok
yönetiminde uzun süre Atıcılık
Federasyonu’na bağlı olarak
kalmıştır. 8 Mayıs 1961 tarihinde
bağımsız bir federasyon
haline dönüşen okçuluğun
başkanlığına da yine Fazıl Özok
getirilmiştir. 14 yıl görevde
kalan Özok’tan sonra görevi
Lütfullah Kayalar devralmış,
daha sonra da Dr. Uğur
Erdener dönemi başlamıştır.
1981 yılında Fazıl Özok’un
yeniden başkanlık görevine
dönmesinin ardından hareketli
günler geçiren Türk okçuluğu,
yeniden Atıcılık Federasyonu
çatısı altına girmiştir. 1983
yılında yeniden bağımsızlığına
kavuşan Türkiye Okçuluk
Federasyonu’nda bir kez daha
başkanlığa getirilen Dr. Uğur
Erdener bu görevi aralıksız 23 yıl
sürdürmüştür. 19 Haziran 2005

tarihinde Uluslararası Okçuluk
Federasyonu Başkanlığı’na
seçilerek Türk spor tarihinde bir
ilki gerçekleştirmiştir. Türkiye
Okçuluk Federasyonu 31 Mayıs
2006 tarihinde idari ve mali
özerklik kazanmış, 4 Kasım
2006 tarihinde yapılan 1. Olağan
Genel Kurul’da başkanlığa
Abdullah Topaloğlu seçilmiştir.
Topaloğlu halen bu görevini
sürdürmektedir.
Türkiye Okçuluk Federasyonu
Başkanları
• Fazıl ÖZOK 1966-1980
• Lütfullah KAYALAR 1980-1980
• Uğur ERDENER 1981-1981
• Fazıl ÖZOK 1981-1981
• Uğur ERDENER 1983-2005
• Abdullah TOPALOĞLU 2006Okçuluk, salon ve açık hava
yarışmaları olarak mevsimler
doğrultusunda farklılık gösteren
alanlarda gerçekleştirilir.
Okçuluk yarışmalarında
‘Makaralı Yay’ ve ‘Klasik Yay’
olmak üzere iki çeşit yay
kullanılır. Sporcular kullandıkları
yay çeşitlerine göre kategorilere
ayrılırlar. Okçuluk, temelleri güç,
koordinasyon, konsantrasyon
ve sabır olan, zor olduğu
kadar zevkli bir spor dalıdır.
Her spor dalında olduğu gibi
okçulukta da sporcunun
çalışkanlık ve hırs düzeyi
kazanabileceği başarılarla
doğru orantılıdır. Okçuluk
sporuna başlama yaşı 9-10’dur.
Bu yaşlarda alınan okçuluk
temel eğitimi, sporcuların
zihinsel gelişimlerindeki olumlu
etkisinin yanı sıra vücut formları
açısından da günlük yaşamda
oluşan deformasyonların
ortadan kalkmasında yardımcı
olur. Okçuluk kişinin yetenekleri
ile doğru orantılı olarak başarıya
ulaşma süresi farklılık gösteren
bir spor dalıdır. Ancak ulaşılan
bu başarı bağımlılık yapar.
Attığınız okun hedefin ortasına

members. Turkey joined the
federation as the 16th member
in 1955. As a result of the
elections held in 2005, Prof.
Dr. Uğur Erdener, the former
president of the Turkish Archery
Federation, was elected as
president. Erdener is still in
charge of this duty.
Archery was first included in
the Olympic Games programme
in 1900 and has become a
permanent Olympic sport
since 1972. In Turkey, archery
has attempted to carry out
its activities with limited
opportunities within the
framework of the Türkiye İdman
Cemiyetleri İttifakı (Alliance
of Turkish Training Societies
(TİCİ) in the 1920s. After the
establishment of the new
Republic of Turkey in 1923,
some archers from the families
of the old Turkish archers
continued our traditional sport
in Istanbul. Supported by the
founder Atatürk, these archers
established ‘Ok Sport Institution’
in Istanbul in 1937. Archery
studies have been intensified
as a result of Fazıl Özok’s
attempts in 1953. Archery,
under the management of Fazıl
Özok was affiliated to Turkish
Shooting Federation until May
8, 1961 when it became an
independent federation. Fazıl
Özok was the president of the
archery federation for 14 years
and was succeeded by Lütfullah
Kayalar. Following the return
of Fazıl Özok to presidency in
1981, archery was re-affiliated
to the Shooting Federation
until 1983, when it regained its
independence and Prof. Dr. Uğur
Erdener was elected as the
president of the Turkish Archery
Federation. Erdener was the
President for 23 consecutive
years. On June 19, 2005, Erdener

was elected as the President of
International Archery Federation,
a first time in history for a
Turk to be elected to head an
international sports federation.
Turkish Archery Federation
gained administrative and
financial autonomy on May 31,
2006 and Abdullah Topaloğlu
was elected as the President
at the 1st Ordinary General
Assembly held on November
4, 2006. Topaloğlu is still the
President of Turkish Archery
Federation.
Presidents of the Turkish
Archery Federation
• Fazıl ÖZOK 1966-1980
• Lütfullah KAYALAR 1980-1980
• Uğur ERDENER 1981-1981
• Fazıl ÖZOK 1981-1982
• Uğur ERDENER 1983-2005
• Abdullah TOPALOĞLU 2006Modern competitive target
archery may be held indoors or
outdoors. Two types of bows are
used in archery competitions;
recurve bows are the only
bows the Olympics allow and
compound bows are known for
their widespread use in field
archery. Indoor distances are 18
m and 25 m. Outdoor distances
range from 30 m to 90 m for
men’s and 30 m to 70 m for
women’s. Competition is divided
into ends of 3 or 6 arrows.
Archers have a set time limit
in which to shoot their arrows.
Targets are marked with 10
evenly spaced concentric rings,
which have score values from 1
through 10. Archers score each
end by summing the scores for
their arrows. Different rounds
and distances use different size
target faces ranging from 40
cm (18 m indoor) to 122 cm (70
m and 90 m used in Olympic
competitions).
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gidişini yay pencerenizden
izlemek size müthiş bir haz
verir, bu muhteşem manzarayı
defalarca izleyebilmek için
elinizden geleni yapmaya
başlarsınız. İşte o zaman
okçuluk sizi tamamen sarmaya
başlamış demektir.
Okçuluk yarışmalarında
sıralama atışlarının ardından
yapılan bire bir elemelerde
rakiplerinizi geride bıraktığınızda
yaşadığınız haklı gurur ve
kendi başınıza elde ettiğiniz
başarı sizi kişisel olarak
takım sporlarından daha fazla
tatmin edecektir. Bireysel
yarışmaların yanı sıra ayrıca
takım yarışmaları da sporcuların
yardımlaşma ve başkalarına
karşı sorumluluk alma
özelliklerini geliştiren farklı bir
etkendir. Okçulukta sporcular
açık hava yarışmalarında
rakipleriyle olduğu kadar hava
şartlarıyla da mücadele etmek
zorundadırlar. Bu, özellikle
gelişim çağındaki sporcuların
çevreye karşı duyarlılıklarını
artıran ve onları her zaman

etrafında olup biteni farkında
olmaya iten bir ayrıcalıktır.
Salon yarışmalarında ise
farklı hedef merkezlerine atış
yapabilmek ve her seferinde
farklı bir noktada yoğunlaşmak
sporcuların odak değiştirme
ve konsantrasyon hızlarını
geliştirmelerini sağlar.
Türkiye’de 2015 yılı itibariyle 5
bin lisanslı sporcu faal olarak
okçuluk sporu yapmaktaydı. İlgi
her geçen gün artan bir eğilim
göstermektedir. Ülkemizde
düzenlenen uluslararası okçuluk
faaliyetlerinin de son yıllarda
yoğunlaşması ve iletişim
olanaklarının gelişmesi bu
artışta en önemli faktör olarak
ortaya çıkmaktadır. Avrupa’da
ve dünyada okçuluğa olan ilgi
birkaç ülke haricinde Türkiye
ile aynı doğrultudadır. Özellikle
Güney Kore’de okçuluk bir
spor olmaktan çok bir meslek
dalı olarak öne çıkmış ve
sporcuların tek geçim kaynağı
şekline dönüşmüştür. Okçuluk
sporuna bu kadar önem veren
Güney Kore bunun karşılığını üst
üste sekiz Olimpiyatta bireysel

Archery is a sport based
on strength, coordination,
concentration and patience
and it is a sport that is as
enjoyable as it is difficult. As
in every sport, the level of
hard work and ambition of
athlete is proportional to the
achievements that he/she
can attain in archery. Start
age for archery sports is 9-10.
In archery, athletes have to
compete with their competitors
as well as with the weather
conditions in the open-air
competitions. This is a privilege
that especially increases the
sensitivity of the athletes in
the developmental age to the
environment and makes them
aware of what is happening
around them all the time. In
indoor competitions, shooting
at different target centres and
concentrating at different points
each time will allow athletes
to improve their focus change
and concentration rates. As
of 2015, 5 thousand licensed

athletes were actively engaged
in archery sports in Turkey.
Interest shows a growing
tendency with each passing
day. The interest in archery in
Europe and in the world is in line
with Turkey. However, especially
in South Korea, archery has
become a profession rather
than a sport and has become
the only source of livelihood of
the athletes. South Korea, which
gives so much importance to
archery sports, has won the
gold medal in individual women
in eight successive Olympic
Games.
The Turkish National Archery
Team has always succeeded
in being a candidate for a
gold medal in individual and
team competitions on the
international scene. By this
time, our athletes have won
gold, silver or bronze medals in
many international competitions,
including as individuals and
teams. In addition to the medals,
our athletes have succeeded
in being among the world’s
favourite athletes by records
Olympic World 169

bayanlarda altın madalya
kazanarak almıştır.
Türkiye Okçuluk Milli Takımı
uluslararası alanda her zaman
bireysel ve takım yarışmalarında
altın madalya kazanmaya aday
bir takım olmayı başarmıştır.
Bu güne kadar sporcularımız
birçok uluslararası yarışmada
ferdi ve takım olmak üzere
altın, gümüş veya bronz
madalyalar kazanmışlardır.
Madalyaların yanı sıra
sporcularımız yarışmalarda
kırdıkları Avrupa, Dünya ve
Olimpiyat rekorları ile dünyanın
sayılı sporcuları arasında
yer almayı başarmışlardır.
Türkiye Okçuluk Federasyonu
uluslararası yarışmalarda
kazandığı madalyaların yanı
sıra ülkemizde düzenlediği
uluslararası organizasyonlarla
da her zaman takdir toplamıştır.
Türkiye’de Düzenlenen
Uluslararası Organizasyonlar
• 1993 Açık Hava Dünya
Şampiyonası
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• 1997 Salon Dünya Şampiyonası
• 2000 Açık Hava Avrupa
Şampiyonası
• 2002 Salon Avrupa
Şampiyonası
• 2007 Salon Dünya Şampiyonası
• 2008 Gençler ve Yıldızlar Açık
Hava Dünya Şampiyonası
• 2013 Açık Hava Dünya
Şampiyonası
• 2016 Salon Dünya
Şampiyonası
Türkiye Okçuluk Federasyonu,
1987 yılından itibaren Dünya
Kupası niteliğinde olan ve
ortalama 45 ülkenin katılımıyla
her yıl düzenli olarak Antalya’da
gerçekleşen ‘Uluslararası Altın
Ok’ yarışmasını düzenlemiştir.‘
Altın Ok’ yarışması sonraki
yıllarda Dünya Kupası adını
almıştır ve dört ayaktan oluşan
Dünya Kupası’nın bir ayağı
Antalya’da gerçekleştirilmektedir.

they broke in Europe, World
and Olympic Games. The
Turkish Archery Federation has
always been appreciated not
only for the medals it has won
in international competitions
but also for the international
organizations it has organized in
our country.
International Organizations
Held in Turkey
• 1993 World Archery
Championships
• 1997 World Indoor Archery
Championships
• 2000 European Archery
Championships
• 2002 Indoor European Archery
Championships
• 2006 to 2016 Archery World
Cups
• 2007 World Indoor Archery
Championships
• 2011 European Archery Grand
Prix

• 2008 Youth and Stars Open
World Championship
• 2013 Open Air World
Championship
• 2016 World Indoor Archery
Championships
In 1987, the Turkish Archery
Federation started organizing
the ‘International Gold Arrow’
competitions every year in
Antalya with participation
of 45 countries on average.
Since 2006, the tournament is
called Archery World Cups and
organized by the World Archery.
In the World Cups, archers
compete in four different stages
in four different countries (one of
them being Antalya) and the best
eight archers of each category
advance to an additional stage
to contest the Archery World
Cup Final.

Röportaj / İnterview

Abdullah Topaloğlu ile Röportaj
Interview with Abdullah Topaloğlu
Okçulukla ne zaman ve
nasıl tanıştınız?
Spor Genel Müdürlüğünde
uzun yıllar çeşitli görevlerde
bulundum. Spor Toto Teşkilat
Başkanlığı görevim devam
ederken Prof. Dr. Sayın
Uğur ERDENER’in daveti
üzerine 1990 yılında Okçuluk
Federasyonu’nda yönetim
kurulu üyesi olarak görev
aldım ve 2006 yılında da Sayın
ERDENER’in Dünya Okçuluk
Federasyonu başkanı olarak
seçilmesinden sonra yapılan
seçimde Federasyon başkanı
seçildim ve halen bu görevimi
devam ettirmekteyim.
Öncelikle Okçuluğun
Türkiye’deki gelişimi hakkında
neler söylemek istersiniz?
Okçuluk 1990’lı yılların
başında çok sınırlı sayıda kişinin
yaptığı bir spor konumundaydı.
Özellikle gençler tarafından
bilinmiyor ve tanınmıyordu. İleri
yaştaki insanlarda okçuluğu
hala savaş dönemlerinde
yapılan haliyle hatırlıyor ve
tehlikeli bir spor olduğunu
düşünüyordu. Türkiye Okçuluk
Federasyonu olarak uzun
yıllardır sürdürdüğümüz
tanıtım faaliyetleri ve görsel
eğitim çalışmaları sayesinde
okçuluk sporunun yaygınlaşma
hızı çok artmış durumdadır.
Özellikle sosyal medya ve
web kaynaklarının daha etkin
kullanılmaya başlaması ile şu
anda neredeyse Türkiye’deki
herkes okçuluk sporundan
haberdar ve bir şekilde takip

etmekte diyebiliriz. 2000’li
yıllarda 3000 kişi olan
lisanslı sporcu sayımız şu
anda 19.000’lere ulaşmış
durumda ve her geçen gün
artmaktadır. Gerek Gençlik ve
Spor İl Müdürlükleri bünyesinde
faaliyet gösteren, gerekse de
özel olarak faaliyet gösteren
kulüplerimiz yapmış oldukları
doğru tanıtım politikaları ile
bu sayının artmasına katkı
sağlamaktadırlar. Federasyon
olarak özellikle antrenör
eğitimine vermiş olduğumuz
önem sayesinde Türkiye’nin
hemen hemen her bölgesinde
yetişmiş okçuluk antrenörleri
bulundurmaktayız. Ayrıca kurs
ve seminerlerimizi başarıyla
tamamlayan antrenörlerimizi
yıl boyunca gerek eğitim,
gerekse de malzeme
yönünden desteklemeye
devam etmekteyiz. Ulusal
yarışmalarımızı web sitemiz
üzerinden canlı olarak takip
etme imkanı ve özellikle final
atışlarını canlı video yayını
ile veriyor olmamız, sadece
yarışmacıların değil onları
takip eden tanıyan veya
okçuluk sporunu takip eden
herkesin tüm gelişmelerden
anında haberdar olmasını
sağlamakta. Haberleşmenin
bu kadar ön plana çıktığı bir
çağda Okçuluk Federasyonu
olarak faaliyetlerimizin kolay
ulaşılabilir ve takip edilebilir
olması için çaba sarf ediyor ve
bu çabanın karşılığını da her
geçen gün daha kalabalıklaşan
bir aile olarak alıyoruz.

When and how did you meet
with archery?
I have been in various positions
at the General Directorate of
Sports for many years. While I
was also serving as the President
of Spor Toto Organization of the
Sports Directorate, I became a
member of the Turkish Archery
Federation (TAF) Executive Board
upon Prof. Dr. Uğur Erdener’s
invitation. Following Dr. Erdener’s
election as the President of FITA,
now called World Archery, I was
elected the TAF President I still
hold the office.
What would you like to say
about the development of
Archery in Turkey?
Only a very limited number
of people did archery at the
beginning of the 1990’s. It was
not known and recognized by
young people in particular. Old
people remembered archery in
its form during the war period
and they thought it was a
dangerous sport. Thanks to
the promotional activities that
have been going on for many
years by the Turkish Archery
Federation, popularity of
archery sport has increased
a lot. We can safely say
that almost everybody
in Turkey is aware of
the archery sport and
can follow it in some
ways, especially with
the internet and social
media sources being
used more effectively.
Our number of licensed

athletes that were 3,000 in
2000’s has now reached 19,000
and is growing day by day. Our
clubs, both private and under
the Provincial Directorates
of Youth Services and Sports,
contribute to the increase in
this number. As the Federation,
we attached much importance
to coaches’ training and we

Türk Okçuluğunun
uluslararası alandaki yeri için
neler söylemek istersiniz?
Türk Okçuluğu uluslararası
alanda hem organizasyon
olarak hem de sportif olarak
her zaman adından söz
ettirmeyi başarmış ve gelişimini
sürdürmektedir. Türkiye Okçuluk
Federasyonu olarak her yıl
en az 50 ülkeden yaklaşık
1000 kişiyi Antalya 100. Yıl
Okçuluk Tesislerinde ağırlıyor
ve tüm katılımcılardan en iyi
yarışma organizasyonu yapan
ülke olarak takdir topluyor
ve ülkemizin tanıtımını en
verimli bir şekilde yapmaya
çalışıyoruz. Dünya Okçuluğunun
Wimbledon’ı olarak adlandırılan
Uluslararası Altın Ok Turnuvamız
2006 yılından itibaren Dünya
Kupası statüsü kazandı ve
halen sezonun en prestijli
yarışması olma özelliğini
sürdürmektedir. Öyle ki bu yıl
Olimpiyat Oyunları öncesinde
tam 85 ülke hazırlıklarını
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test etmek ve Olimpiyat
Oyunları öncesinde eksiklerini
belirleyebilmek için Antalya’da
yer aldı ve bu alanda bir rekorun
sahibi olduk. Sportif alanda
son yıllarda altyapı ve genç
sporculara yapmış olduğumuz
yatırım meyvelerini vermeye
başladı. Bu yıl Rio’da düzenlenen
Olimpiyat Oyunlarında iki genç
sporcu ile yer alan Türkiye
Okçuluk Federasyonu geleceğe
umutla bakıyor diyebiliriz.
Tüm takımlarımız geçmişte
olduğu gibi yine katıldıkları her
yarışmada madalya mücadelesi
veriyor ve her alanda söz sahibi
olmaya devam ediyoruz. 2016
Olimpiyat Oyunları Hazırlık
dönemi süresince sporcularımız
katıldıkları yarışmalarda 50’nin
üzerinde uluslararası madalya
almayı başardılar ve bu genç
sporcularımız çalışmalarını
Olimpiyat Oyunları sonunda
da hiç hız kesmeden devam
ettirmekte. 2020 Olimpiyatları
için çalışmalarımıza başlamış

trained archery coaches in
almost all regions of Turkey. We
also continue to support our
coaches who have successfully
completed our courses and
seminars, both in terms of
training and archery equipment.
We broadcast our national
competitions live on our website
and this attracts the attention
of not only the archers but also
the general public. Awareness
of archery is ever increasing.
The Turkish Archery Federation
tries hard to render its activities
easily traceable and accessible
and our efforts are paying
back for the large and growing
archery family in an era when
communication has come to the
forefront so much.
What would you like to say
about the position of Turkish
Archery in the international
arena?
Turkish Archery has
always been well recognized
internationally in terms of both
sporting and organizational
levels. Turkish Archery

Federation welcomes about
1,000 athletes from at least
50 countries every year at the
100th Year Archery Facilities in
Antalya. We are appreciated and
regarded as the best archery
competitions organizers by all.
Our International Golden Arrow
Tournament, which is also called
‘the Wimbledon of the world of
archery’, has reached the statue
of Archery World Cup since
2006 and considered as the
most prestigious tournament
of the season. So much so that
this year, 85 countries were
in Antalya to test the level of
their preparations and identify
their shortcomings before
the Rio 2016 Olympic Games.
This is record in archery. Our
investments in infrastructure
and grassroots are paying
back. We had two archers
representing Turkey at the Rio
Olympics and the Federation
looks at the future with great
hope. All our teams struggle
for medals in every competition
as they always did, and we

durumdayız. Geniş bir
teknik kadro ile çalışıyor,
Federasyonumuzun tüm
kurulları ile Milli Takımlarımıza
destek veriyoruz. Diğer taraftan
yaptığımız eğitim çalışmaları
sonucunda 5 hakemimizin
uluslararası hakem seviyesine
yükselerek uluslararası
yarışmalarda görev yapıyor
olması da okçuluğumuz adına
gurur veren bir tablo olarak
değerlendirilmektedir.
2016 – 2020 Dönemi
için neler söylemek
istersiniz, hem sportif
hem de yönetimsel açıdan
nasıl bir dönem olmasını
planlıyorsunuz?
2016 – 2020 dönemi için
planlama ve çalışmalarımızı
çok önceden başlatmış
durumdayız. Özel ve konusunda
dünyaca bilinen uzmanlarla
iş birliği içerisinde bir 4 yıllık
stratejik plan çalışması yaptık
ve elimizde bir yol haritası var
diyebilirim. Sportif anlamda son
yıllarda sürdürdüğümüz bilimsel
gelişim metodlarını sürdürecek
ve bu alanda dış kaynaklardan
destek almaya devam
ederken öz kaynaklarımızdan
yararlanarak kendi bilimsel
eğitim elemanlarımızı ortaya
çıkarmayı düşünüyoruz.

Yine son yıllarda yakalamış
olduğumuz genç jenerasyonun
gelişimini desteklemeyi ve
sporcularımızın gelecek kaygısı
duymadan spor yapmaya
devam edebilmeleri için gerekli
düzenlemeleri yapmaya ve
okçuluk sporunu profesyonel
bir meslek haline getirmeye
çalışıyoruz. Sporcularımızın
okçuluk sporuna daha
profesyonel yaklaşabilmeleri
sportif başarı ve madalya
sayımızı yukarı taşıyacaktır diye
düşünüyoruz. Yönetimsel olarak
bakarsak çok deneyimli, birbirini
çok iyi tanıyan, gerek teknik
gerekse idari kadrolara sahibiz.
En büyük şansımızın okçuluk
camiamızın birlik ve beraberlik
içinde Türk okçuluğuna hizmet
etme çabası içinde olduğunu
söylemek isterim.
Bu dönemdeki amacın artık
Olimpiyatlara katılmak değil
Olimpiyatlarda madalya
kazanmak hedefi olacağı
konusunda tüm kadrolarımızda
çok güçlü bir inanç var.
Umuyorum ki şimdiden
başlayan 2020 olimpiyat
hazırlıklarımızın başarıyla
sonuçlanması için elbirliği ile
çalışacak ve başarıya ulaşacağız.

have our say in every area.
During the preparations period
for the 2016 Olympic Games,
our archers succeeded in
receiving over 50 international
medals in the competitions they
participated and they continue
to work and develop themselves
uninterruptedly. The Federation
has already started working
for the 2020 Olympics with a
wide technical staff and give
all possible support to all our
national teams. Another source
of pride for us is the fact that,
thanks to the training activities
we have conducted, 5 Turkish
referees are promoted to the
international referee class and
assigned in many international
competitions.
What would you like to
say about the 2016-2020
period, how do you plan it
to be from the sporting and
administrative viewpoints?
We have already initiated our
planning and studies for the
period of 2016-2020. We have
conducted a 4-year strategic
plan study in cooperation with
specialists and well known
experts in the field and I can
say that we already have a
roadmap. We continue to pursue
the scientific development
methods we have been

pursuing in sportive terms over
the last few years, and while
continuing to receive support
from external sources on this
field, we intend to utilize our
own resources to uncover our
own scientific teaching staff.
We are also trying to support
the development of the young
generation we have tapped in
recent years and to make the
necessary arrangements so
that our athletes can continue
to concentrate on their sport
without concern for the future.
We want to turn archery into
a professional occupation.
Administratively, we have
technically and managerially
experienced administrators
who know each other well
and working with a good staff.
However, our greatest luck is
that the archery family in Turkey
is well united in serving Turkish
archery collectively.
We all share a very strong belief
in that our goal is now not only
securing a higher participation in
the Olympic Games but winning
medals there. I trust we shall
work together for the success of
our 2020 Olympics preparations
which is already in progress.
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Erciyes’e Olimpik Tırmanış

Olympic Climb to Mount
Erciyes
Prof. Dr. Attilla ERDEMLİ

“Dağcılık sporunda ‘her şeye rağmen’ düşüncesi yoktur. Doruğa her türlü tehlikeye rağmen çıkılmaz.
Çok zaman dağ buna izin vermez. Dağcılıkta esas olan, Olimpizmin özünü de oluşturan değer insan ve
yaşamı’dır. Yarışmalar yapılır, rekorlar kırılır, şampiyonluklar kutlanır; hepsi gelip geçer ve geriye İnsan
kalır. Biz buraya dağı fethetmeye gelmedik. Biz buraya Erciyes ile dostluğumuzu pekiştirmeye, onun
bağrında uğraş verip erginlenmeye sahip olduğumuz Olimpik İnsanı canlandırmaya geldik.”
In the sport of Mountain Climbing, there is no such thing as “no matter what happens”. You cannot ascend the
peak despite all the risk. Most of the time, the mountain would not let you do that. The main values in mountain
climbing, which are the Olympic values as well, are the human being and his/her life. Competitions are held,
records are broken, championships are celebrated; nothing lasts forever and all that’s left is the human being.
We are not here to conquer the mountain. We are here to strengthen our companionship with Mount Erciyes
and to revive our inner Olympic human being by maturing ourselves while struggling at the heart of the
mountain.

TMOK’un etkinlikleri arasında
X. Olimpik Tırmanış iki
yer alan 10. Olimpik Tırmanış
yönetici ve yedi sporcu ile
31 Mayıs-05 Haziran tarihleri
gerçekleştirildi. Yöneticiler:
arasında Erciyes Dağı’nda Prof.
Prof. Dr. Attilla Erdemli (TMOK),
Dr. Attilla Erdemli ve Prof. Dr.
Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan
Gıyasettin Demirhan yönetiminde (TMOK - Hacettepe Üniv.),
gerçekleştirildi. Tırmanışı, TMOK Prof. Dr. Hasan Kasap (TMOK
üyesi Erdemli’nin not defterinden – Gedik Üniv.), Sporcular: Atıl
aktarıyoruz:
Karabey (İstanbul Üniv.) Ömer
Olimpik tırmanışlar her yıl
Faruk Tursun (İstanbul Üniv.),
yurdumuzun bir başka dağ
Barış Muhacir (Gedik Üniv.),
yöresinde yapılıyor. Her etkinliğe Emre Bilgin (Hacettepe Üniv.),
değişik üniversitelerimizden
Özgür Yaşar Akyar (Hacettepe
öğrenciler ve öğretim üyeleri
Üniv.), Truksova Milada (Çek
çağırılıyor. Son iki yıldır
Cumhuriyeti).
yurdışından dağcıları da davet
Olimpik tırmanışlarda amaç
ediyoruz. Gelecek yıl Olimpik
dağları fethetmek değil, dağ
Tırmanışlara uluslararası boyut
ile bütünleşmektir. Bu nedenle
kazandırmaya hazırlanıyoruz.
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X. Olympic Mountain Climbing,
a part of Turkish Olympic
Committee’s (TOC) ongoing
activities, was held between
May 31 and June 5 at Mount
Erciyes, under the leaderships of
Prof. Dr. Attilla Erdemli and Prof.
Dr. Gıyasettin Demirhan.
X. Olympic Mountain Climbing
has been realized by the
supervisors: Prof. Dr. Attilla
Erdemli, Prof. Dr. Gıyasettin
Demirhan EMİRHAN and Prof.
Dr. Hasan KASAP and the
university student athletes Atıl
Karabey, Ömer Faruk Tursun,
Barış Muhacir, Emre Bilgin,
Özgür Yaşar Akyar and Milada
Truksova from Czech Republic.

The activity consists of two parts:
climbing and the seminars. In
the Olympic Climb, the objective
is to coalesce with the mountain,
not to conquer it, therefore
the harmony of Olympic
values and the values in the
sport of mountain climbing
are experienced during the
climbing. They are discussed
and examined in the Olympic
seminars as part of the activity
and so achieving a higher
awareness is intended. The
subject of X. Olympic Climbing
was decided as Tolerance. One
month before the activity, the
participants were informed

gerçekleşebilmesi için
hoşgörüye yönelik yaşama
sorumluluğunun iş başında
olması gerekir. Böylece hoşgörü
yaşamayı yücelten bir davranma
biçimi olmaktadır.
Seminerler boyunca sporcuların
bildirilerini dinleyip, tartıştık.
Emre BİLGİN’e göre sporda
hoşgörü rekabetin ve stresin
beraberinde getirdiği şiddet ve
saldırı gibi olayların meydana
gelmesini engelleyen bir
davranma biçimidir.
Özgür Yaşar AKYAR, ‘Zirve,
Dostluk ve Hoşgörü ile Pozitif
Karşılıklı Bağlanmaya Giden Yol’
başlıklı bildirisinde, hoşgörünün
toplumsal bağlılığın devam
etmesine, ve güçlenmesine
katkıda bulunduğunu
savlamaktaydı.
Ömer Faruk TURSUN, doğa
sporları için doğa kavramı ve
daha sonra insanın kendisiyle
kuracağı dostluk üzerinde durdu.
Burada sporun ve sporculuğun
önemi ortaya çıkmaktaydı.
Sporcu, gittiği yerde doğanın
yasalarının gücünün olduğunu
bilir ve insanlığın kibrini şehirde
bırakmak zorundadır. Doğa
sporcusu, şehirlerin doğaya
başkaldırısından uzaklaşıp
doğayla kendisini doğanın
yollarına bırakır.
Sinan YILDIRIM’a göre; Birlikte
yaşayan ya da bir şeyler
paylaşan iki veya daha fazla
insanın hoşgörü olmadan
ilişkilerini devam ettirmeleri
ya da huzurlu yaşayabilmeleri
mümkün değildir.
176 Olimpiyat Dünyası

Spor, hoşgörüye en fazla ihtiyaç
duyulan, belki de hoşgörüyle
en fazla karşılaşıldığı alandır.
Dayanışmanın çok daha fazla
yaşandığı doğa sporlarında
hoşgörü ayrı bir anlam ifade
etmektedir.
Atıl KARABEY’e göre, “Özünde
doğal yaşam, bilinçli yaşam,
yaşamanın hakkını veren ve
anlayan bir yaşam, ‘yaşadım’
diyebilmenin kıvancına
ermiş bir yaşam isteğini
karşılamakta Dağcılık Sporu
en iyi olanaklardan biridir.
Dağcılık bireyin kendisiyle
baş başa kaldığı ve tırmanışın
bir tür erginlenme olduğu bir
spordur. Hoşgörü burada ortaya
çıkacaktır. Dağcının hoşgörü ile
imtihanı, tıpkı şehirde olduğu
gibi, önce insani ilişkilerde
kendisini gösterir. Hoşgörü
dağın en büyük armağanı olan
erginlenmeyi getirecektir.
Etkinliğin Çek Cumhuriyeti’nden
konuğu Milada TRUKSOVA ise
uzun bir bildiri sundu. Truksova,
‘Olimpik Düşünce-Dostluk, Barış,
Birliktelik’ başlıklı çalışmasında
özetle şöyle söylüyordu: Antik
Yunan’da Olimpiyat Oyunları belli
bir süre için dahi olsa, Olimpik
düşüncenin üzerinde yükseldiği
değerler olan barışı, dostluğu

While emphasizing the concept
of nature for the nature sports,
Ömer Faruk Tursun started
the event by presenting ideas
on forming a friendship with
oneself. Here, the importance of
athlete and sport come to light.
The athletes know that the laws
of nature rule where they go and
have to leave behind the human
arrogance. Outdoor athletes
walk away from the cities rising
against nature, merge with
nature and let themselves take
the road to the nature.
According to Sinan Yıldırım; it
is not possible for two or more
people who live together or
share something, keep their
relationship or live in peace,
without tolerance. Sport is a
field where we need tolerance
most and perhaps where we

see tolerance most. Tolerance
makes a different sense in
nature sports where we highly
cooperate.
For Atıl Karabey, “Mountain
Climbing is the best option for
fulfilling the fundamental desire
for a natural and conscious life,
as well as a life that is capable
of understanding and making
the best of life so that one can
proudly say ‘I lived’”. It is a sport
in which one can be on his/her
own and the climbing is a way
for maturing. Tolerance arises
here. The test of tolerance for
the athlete shows itself first in
human affairs. Tolerance brings
maturation as the greatest
present of the Mount.
The guest of the activity
from Czech Republic Milada

ve birlikteliği hakim kılmak
amacıyla düzenlenmekteydi.
Günümüz Olimpiyatlarında bu
kadarını görmek bile olanaksız.
Oysa günümüzde Olimpizmin
soylu değerlerine ve hoşgörüye
daha çok ihtiyacımız var. Olimpik
Tırmanış bu değerleri yeniden
canlandırıyor. Böyle bir etkinlğe
katıldığım için mutluyum
Bildiriler özenle hazırlanmıştı.
Prof. Gıyasettin Demirhan ve
Prof. Hasan Kasap’ın önemli
katkılarıyla süren tartışmalar
ise onları daha da renklendirdi,
derinleştirdi.
Erciyes’e birkaç tırmanma yolu
vardır. Biz Sırttan tırmanacaktık.
Burası biraz uzun, fakat daha
güvenli bir yoldu. Tırmanışı
Gıyasettin DEMİRHAN
yönetiyordu. O sabah hepimiz
oldukça şendik. Ne var ki
hava koşulları aynı neşeyi
taşımıyordu. Rüzgar giderek
şiddetleniyor, zirve ve zirveye
giden yol sık sık bulutlarla
kapanıyordu. 3700 m. dolayında
durup, karar vermek zorunda
kaldık. Dağ tırmanmamıza
izin vermiyordu. Etkinliğin
‘Olimpizm-Dağ - Hoşgörü’

bağlamında gerçekleşen
düşünsel yanı bizden Erciyes’e
hoşgörülü davranmamızı
istiyordu. Hoşgörü yalnızca
insandan insana değil, insandan
doğaya da gerçekleşebilir.
Hoşgörüdeki Sevgi yalnızca
İnsandan İnsana değil, İnsandan
tüm doğaya ve hatta tüm
evrenedir. Sonuçta, 3700
metreden dönmeye karar verdik
ve döndük.
Ertesi gün Koç Dağı çıkışımız
vardı. Koç Dağı, Erciyes’in
hemen karşısında 2617 metreye
varan bir tepe gibidir. Karşımızda
başı dumanlı Erciyes, açık mavi
bir gökyüzü, yemyeşil Koç
Dağı’nda geniş bir tur yaptık.
Dağ, Olimpik düşüncenin
temel değerlerinden olan
dostluğu, dayanışmayı
hoşgörüyü ve daha yüksek
değerler uyarınca yaşama
gücünü bizlere yaşatmıştı.
Evlerimize o dostlukla, o
yakınlıkla, o güçle ve gelecek yıl
uluslararası düzeyde yapmaya
hazırlandığımız XI. Olimpik
Tırmanışın özlemiyle döndük.

TRUKSOVA presented her
paper titled ‘Olympic Thought:
Friendship, Peace and Unity’.
She says “In ancient Greece,
the Olympic Games were held
in order to promote peace,
friendship, and unity, values out
of which the Olympic thought
had emerged. It is hard to see
that in today’s Olympic Games.
However, we need tolerance and
noble values of the Olympics
more. The Olympic Climbing
revives these values. That’s why
I am happy to attend such an
activity.”
The papers were prepared
meticulously. They were
versified and deepened by the
discussions with the important
contributions of Prof. Dr.
Gıyasettin Demirhan and Prof.
Dr. Hasan Kasap.
There are several climbing
routes to Mount Erciyes but we
took a long but safer route. Prof.
Dr. Gıyasettin Demirhan was
supervising the climb. We were
all so happy that morning, but
the weather was in a bad mood.
It did not let us climb. We had

to stop and decide at around
3.700 meters. The intellectual
part of “Olympism – Mountain –
Tolerance” invited us to treat the
Mount with tolerance. Tolerance
can be shown from a human
being to another one as well as
from a human being to nature.
The inner love of tolerance is
not just from human beings to
other human beings, but it is
from human beings to nature
and even cosmos. Finally, we
decided to go back from the
height of 3.700 meters. The
next day, we had a plan to
climb Mount Koç. It is like a hill
of 2.617 meters across Mount
Erciyes. We realized a wide tour
around the green Mount Koç
across the cloudy Mount Erciyes
under the blue sky.
The Mountain had given us the
strength to live in accord with
the essential Olympic values of
friendship, solidarity, tolerance.
We returned to our homes with
that friendship, connection,
strength and the longing for the
next year’s XI. Olympic Climb
we are planning to organize
internationally.
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Spor ve Beslenme
Sports Nutrition

Emine Sporel Özakat, Ph.D., Hollanda, Sports Nutrition, Dip. Sports Nutrition, IOC.
Raysa Büyükbahar, BSc., RD, Kanada, Sport Dietitian, Dip. Sport Nutrition, IOC.

Beslenmenin bir sporcunun
sağlıklı yaşam ve performansı
açısından önemi son yılların
tartışılmaz bir gerçeği olmuştur. Dünya
çapında çok sayıda sporcu yetiştiren
ülkelerin bir çoğu sporculara çocukluk
çağından itibaren beslenmenin önemini
vurgulayıp, çocukların Sporcu Beslenme
Uzmanları tarafından değerlendirilmelerine önem
vermektedirler.

Nutrition has been valued as a very important component
in an athlete’s life for the health as well as sports
performance reasons. Almost in all the countries
contributing a large number of successful sportsmen
and sportswomen there is a growing awareness of the
importance of sports nutrition. Expertise in this field is
provided to the athletes from an early age.
Sporcular için beslenmenin
birincil rolü tekrarlanan
antrenmanlara enerji, besin ve sıvı desteği vermek
ve antrenmanlardan sonra
adaptasyon sürecini desteklemektir. Bu adaptasyon
yapılan spora, o dönemdeki
antrenmanın süresine, şiddetine ve sporcuya özel olarak
gelişir. Sporcunun, antrenman öncesinde, sırasında ve
sonrasında seçtiği yiyecekler
ve içecekler performansını
etkiler. Bu nedenle, sporcuya
özel optimum beslenme
kişinin en yüksek seviye performansa ulaşmasında ve o
performansı uzun süre korumasında yardımcı olur.
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Nutrition provides the
energy that is required
to carry out training
sessions and also the
signals for the adaptation processes that take
place after training sessions. The adaptation
reactions are dictated
according to the sports,
duration, volume and the
intensity of each session.
Nutrients consumed
before, during and after
the training is important
and make it possible for
the athlete to reach his
or her optimum performance.

Enerji
Karbonhidratlar egzersizlerin
ana enerji kaynağıdır.
Şekerli içecekler, sporcu içecekleri, sporcu jelleri ve çeşitli
şekerlemeler de karbonhidratı yüksek yiyeceklerdir ve
adalelere enerji sağlarlar
ancak diğer besinlerin içerdiği
vitamin ve minerallerden
yoksundurlar.
Karbonhidratlar adelelerde ve
karaciğerde glikojen olarak
depolanırlar. Glikojen egzersiz sırasında kullanılan enerji
kaynağıdır. Antrenmanlardan
sonra enerji depolarınızı doldurmazsanız ve antrenman
yapmaya devam ederseniz,
kendinizi antrenman yapamayacak kadar yorgun hissedebilirsiniz. Bunun için hergün
meyve, sebze ve tahıl ürünleri
gibi sağlıklı karbonhidrat çeşitlerinden tüketerek boşalan
enerji depolarınızı doldurmanız antrenmanlarınızı daha
enerjik yapabilmenizi sağlar.
Her sporcunun gün içerisinde
ne çeşit, ne kadar ve ne zaman karbonhidrat tüketmesi
gerektiği farklıdır.

Egzersiz Öncesi
Beslenme
Bilimsel verilere göre egzersiz öncesi beslenme spor
performansını arttırır. Her
sporcunun hangi besinleri
hangi porsiyonlarda tolere
edeceği farklıdır. Bu nedenle antrenmanlar sırasında

sindirim sisteminizi egzersiz
öncesi beslenmeye alıştırmak
önemlidir. Sporcular egzersiz
öncesi beslenme denemeleri
yaparak kendilerine özel bir
rutin oluşturmalıdırlar. Sporcular tarafından çoğunlukla
tolere ve tercih edilen yiyecek
örnekleri süt eşliğinde yulaf
ve kahvaltılık gevrekler, muz
ve diğer meyveler, enerji
barları, minik sandviçler ve
makarnadır. Egzersiz öncesi
hamburger, kızarmış piliç gibi
sindirimi zorlayıcı ağır ve çok
yağlı yiyecekler tüketilmemelidir.
Maç veya yarışmadan bir gün
önce ise önce denenmiş ve
performansınıza pozitif etkisi
olan domates soslu makarna ve köfte veya pilav üstü
haşlanmış tavuk ve sebze
gibi rahat sinirebildiğiniz, karbonhidrat bakımından zengin
bir yemek tüketebilirsiniz. Bir
gün önce yediğiniz yemeğin
sindirilerek adalelerinizdeki
glikojen depolarını doldurmanızda yardımcı olacaktır.
Sabah yarışmaları ya da maçları için 1-2 saat öncesinde
doğal kahvaltılık gevrek gibi
hafif bir kahvaltı ve 15-30
dakika öncesinde de muz gibi
size enerji verecek egzersiz
öncesi ara öğün planlanmalıdır. Bu şekilde planlanmış
yemek düzeni kan şekerini
kontrol altında tutar ve
dayanıklılık süresini uzatır.
Öğleden sonra yarışları veya
maçları için sabah kahvaltısını
kuvvetli ve öğle yemeğini

Energy
Carbohydrates supply the fuel
for the energy that is required
by the athletes.
Carbohydrate rich foods also
includes sweetened drinks,
sports drinks, sports gels and
various sweets and provide
energy to the muscles but
lack the vitamin and minerals
that the other carbohydrate
rich foods contain.
Carbohydrates are stored in
the liver and the muscles in
the form of glycogen to be
used during exercise. The
used energy should be replaced after training sessions.
If the stores are depleted for
a period of time, then the
athlete may feel very tired
and the quality of the training
sessions may suffer. Therefore, the daily eating plan of
an athlete requires eating of
fruits, vegetables and grains
on a daily basis and the needs
to be personalized.

Pre-Training Nutrition
Scientific evidence suggests
that pre-training nutrition
has the potential to increase
performance. The adaptation
of the gastrointestinal system to exercise comfortably
after a pre-training nutrition
may require some training.
The type and the amount of
nutrients should be adjusted
individually. Athletes can try
and find the best foods and
the amounts that can work
for them. The tolerable and

recommended energy foods
include oat or cereals with
milk, bananas and some other fruits, energy bars, small
sandwiches and pasta dishes.
What is not recommended
as pre-training nutrition are
foods that are oily and difficult
to digest such as hamburgers
and all the fried foods.
Athletes by including the
carbohydrate rich foods mentioned in the energy section
can keep their energy stores
up and have efficient training sessions regularly. For
games or competition events
easily digestible carbohydrate
rich foods such as pasta with
tomato sauce, rice and meat
balls, rice and boiled or grilled
chicken and vegetables can
be eaten the night before but
these foods must be tried and
tested individually to have
a positive benefit towards
their performance. The day
before game or competition
food will have enough time
to be digested and stored as
glycogen.
For the morning events a
light natural cereal consumed
1-2 hours before and a fruit
such as a banana 15-30 minutes before the actual start
provides control of blood
sugar within healthy limits
and extends the endurance
time. Afternoon events require a stronger breakfast
and a lighter lunch such as a
soup and a sandwich. Evening
events require an addition of

Tablo 1.1: Karbonhidrattan zengin yiyecekler / Carbohydrate rich foods:
Sebze / Vegetables

Patates, bezelye, havuç, mısır / Potatoes, peas, carrots, corn

Meyve / Fruit

Tüm taze ve donmuş meyveler / All fresh or frozen fruits

Tahıl ürünleri / Grains

Tam tahıllı ekmek, yulaf, bulgur, makarna, pilav, krakerler / Whole wheat, oats, bulgur, macaroni,
rice, crackers

Baklagiller / Pulse

Mercimek, nohut, kuru fasülye, barbunya fasülyesi / Lentils, beans, chick peas
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çorba ve sandviçten oluşturarak daha hafif tutmalı. Akşam
gerçekleşecek olan yarış veya
maçlar için ise öğleden sonra
peynirli tost veya sandviç
veya fıstık ezmeli sandviç gibi
doyurucu bir ara öğün tüketmek performansı olumlu
etkileyecektir.

Sıvı Alımı
Karbonhidratların az alınması
kadar sıvı eksikliği de atletik
performansı negatif yönde etkileyen bir faktördür. Vücudun
susuz kalmaması için antrenman, maç ve yarışlardan
önce, sırasında ve sonrasında
muhakkak sıvı almak gereklidir. Vücut sıvı balansını en iyi
idrar renginizden izleyebilirsiniz. İdrarınız ne kadar koyu
ise o kadar susuz kalmışsınız
demektir. İdeal olan idrar
renginin açık limonata rengi
olmasıdır. Bir başka gösterge
ise aşağı yukarı 2 ila 4 saat
arasında idrara çıkmanız,
eğer idrara çıkma sıklığınız
daha uzunsa o zaman gene
susuz kalmış olma riskiniz
vardır. Sıvı alımında 1 saat
ve daha az sürelerde yapılan
egzersizler için su yeterli
olacaktır. 1 saatten daha uzun
egzersizlerde ev yapımı veya
ticari olarak satılan bir sporcu içeceği (ENERJİ İÇECEĞİ
DEĞİL!) daha uygun olacaktır.
Sporcu içeceği içerisinde suyun yanında enerji depolarını
yenileyecek karbonhidrat
ve kaybedilen elektrolitleri
yerine koyacak elektrolitleri

de barındırır. Egzersiz sonrasında ise geri kazanım için
(recovery) su + karbonhidrat
+ biraz protein adalelerin
tamiratı için en ideal olandır.
En popüler geri kazanım
yiyecekleri başında çikolatalı
süt ve meyveli yoğurtlar gelir.
Eğer egzersiz sırasında çok
fazla ter kaybettiyseniz kaybettiğiniz tuzu çorba, tuzlu
krakerler, 1-2 dilim pizza gibi
yiyecekler veya geri kazanım
ara öğününüz üzerine serpeceğiniz bir tutam tuz ile karşılayabilirsiniz.

Geri Kazanım
Yiyecekleri
Adaleler sıkı bir egzersizden
sonraki ilk 1 saat metabolik
olarak kaybettiklerini geri
kazanmak için en uygun konumda olurlar. Dolayısıyla bu
metabolik pencereyi kaçırmamak için önceden organize
olmakta fayda vardır. Eğer
egzersizden hemen sonrasında dengeli bir kahvaltı, öğle
yemeği veya akşam yemeği
yiyebilirseniz o zaman geri
kazanım için gerekli protein
ve karbonhidratı kolayca karşılayabilirsiniz. İyileşme çabuk
başlar çabuk gelişir tam olur
ve adale ağrıları azalır. Unutmayın! Sadece karbonhidratlar adaledeki kullanılmış
enerjiyi yerine koyar ve bir
gün sonraki egzersiz, maç ya
da yarışma için enerji sağlar.

an afternoon snack such as
a cheese toast or a sandwich
or a peanut butter sandwich.
This type of nutritional planning will have a positive effect
on the athletes’ performance.

Hydration
Dehydration or not including enough liquids in the diet
may have as negative consequences on the performance
as not including enough carbohydrates. To keep optimum
hydration levels, the athlete
needs to drink plenty of fluids before, during and after
each training session. The
best monitoring tool for the
hydration status of the body
is the colour of the urine. The
dark urine colour states that
the body is not well hydrated.
The ideal urine colour is light
yellow (lemonade colour).
Another monitoring tool may
be the time period between
urination. If urination takes
place longer than 2-4 hour
periods, then this could also
mean that the body is not well
hydrated. Water as hydration
liquid may be sufficient for
training sessions that lasts
about 1 hour. For training
sessions that last longer than
1-hour homemade or commercial sports drink (NOT AN
ENERGY DRINK!) is more
appropriate than water alone.

Sports drinks contain water
as well as carbohydrates to
top up the energy stores and
electrolytes to replace the lost
ones through sweating. To
start the recovery after training water + carbohydrate +
some protein for the muscle
repair is ideal. The most popular recovery sports nutrition
foods are chocolate milk and
fruit yoghurts. If the sweat
losses are considerably high
then addition of salty foods
such as soup, salty crackers,
1-2 slices of pizza or addition
of extra salt on the recovery
food consumed can replace
the sodium that is lost.
Recovery Foods: Muscle
cells after training are ready
to replace the nutrients that
have been used. Athletes are
advised to get organized as
to make use of this so called
metabolic window that lasts
about an hour. If athletes can
eat a well-balanced breakfast,
lunch or dinner after training then they will be able to
supply the carbohydrates
and proteins necessary
for the recovery process to
take place. In this way the
recovery will be faster and
more complete. Don’t forget!
Only the carbohydrates are
able to replace the energy
stores that have been used
up and their replacement is
important for the energy that
will be required for the next
day’s game or competition.
This is the reason that the
post-training meal should
have carbohydrate emphasis
instead of protein. Carbohy-

Nutrition is an Important
Component of Sports!

Bu nedenle geri kazanım beslenmesinin odak noktası hem
protein hem de karbonhidrat
alımı olmalıdır! Karbonhidrat
bazlı smoothie (tüm meyveli
smoothie’ler), bol sebzeli
pizza, ızgara köfte veya tavuk
ve yanında pilav veya makarna veya ekmek, ayrıca sebze,
meyve veya meyve suyu geri
kazanım öğünleri için iyi örneklerdir.

This article summarizes
Sports Nutrition guidance
of the International Olympic
Committee, Medical Commission. It is a general introduction of an evidence based,
scientific account of current
sports nutrition science. Nutrition is a developing science
and new research and resulting discoveries require an
update and incorporation into
nutritional practice. Sports
nutrition advise should only
be provided by a Sports Nutrition Expert.

Özet olarak yiyecekler vücudumuza sadece kalori ve
besin değil aynı zamanda
metabolizma ve genlerimizi
hızlı bir biçimde değiştirebilen
bilgiler de verir. Antrenman
fizyolojik adaptasyon için
gerekli olan uyarıyı sağlar.
Performansı etkileyecek olan
fizyolojik uyarının optimum
seviyede oluşabilmesi için
beslenme önemlidir. Dolayısıyla; Beslenme Sporun
Önemli Bir Parçasıdır!
Bu yazı Uluslararası Olimpiyat
Komitesi, Medikal Komisyonu, Sporcu Beslenmesi
öğretileri doğrultusunda
sporcu beslenmesi ile ilgili
güncel, kanıta dayalı ve bilimsel verilerden oluşan genel
bir bilgilendirme yazısıdır.
Beslenme bilgilerimiz sürekli
yenilenmekte yeni araştırmalar yapıldıkça uygulamalarda
da bazı değişiklikler yapılması
gerekmektedir. Kendinize
uygun bir beslenme planı için
lütfen bir Sporcu Beslenme
Uzmanına danışın.

Spor ve Beslenme
Sporcular İçin Pratik Bilgiler
Emine Sporel Özakat, Ph.D.,
Hollanda, Sports Nutrition,
Dip. Sports Nutrition, IOC.
Raysa Büyükbahar, BSc., RD,
Kanada, Sport Dietitian, Dip.
Sport Nutrition, IOC,

Pre-Exercise Goals
Hydration: Stay hydrated by
drinking adequate amount of
liquids daily. Check your urine
colour, the lighter the colour,
more hydrated you are.

Antrenman Öncesi
Hedefler
Sıvı alımı : Yeteri kadar sıvı
alıp almadığınızı anlamanın
en kolay yolu idrarınızın rengine dikkat etmekten geçer.
İdrar renginizin açık limonata
sarısı olması gün içerisinde
yeteri kadar sıvı tükettiğinizin
en iyi göstergesidir.
Karbonhidrat alımı: Yüksek
yoğunluklu veya uzun süreli
dayanıklılık antrenmanlarınızdan 2-3 saat kadar öncesinde
karbonhidrat bakımından
zengin (200-300g karbonhidrat) bir öğün tüketin.
Protein ve Yağ: Protein
içeren ve yağlı yiyeceklerin
tüketimini antrenman için
gereken enerjiyi sağlayacak
karbonhidratların hücre içerisine girmesini yavaşlatabilecekleri için egzersizden 2-3
saat öncesinde azaltın. Egzer-

drate based smoothie (all
smoothies containing fruits),
deep dish vegetable pizza,
grilled meat balls or chicken
or beef with rice or pasta and
vegetables, fruits, fruit juices
are all good choices of recovery foods.
To summarize; the foods do
not only supply calories and
nutrients but also provide
the body with valuable information that can change
the metabolism as well as
interact with the genes and
modify their function. The
training sessions provide the
stimulus necessary for the
physiological adaptation and
the nutrients supplied at the
right time and at the right
amounts make it possible
for the performance to reach
its optimum level. Therefore;

Carbohydrates: Consume a
high carb meal 2-3 hours
prior to high intensity or a
long duration exercise (200300g carbohydrate).
Protein and Fat: Minimize
the intake of a high protein
or fatty meal 2-3 hours prior
to exercise as this may slow
down the absorption of carbohydrates.

During Exercise Goals

Hydration: Drink 150-500mL
every 15-20 min of water or
sports drink. If the training
session is less than 60 min,
water will be enough. For
training sessions longer than
90 min a sports drink is advised to be able to gain back
the lost electrolytes.
Carbohydrates: Moderate
and sustained carbohydrate
intake to top up the used
energy stores (0.7g/kg body
weight).
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siz öncesi öğünde seçiminizi
yağ içermeyen ve kolay sindirilebilen proteinler arasından
yapmak daha uygun olacaktır.

Egzersiz Sırasındaki
Hedefler
Sıvı alımı: Egzersiz sırasında
her 15-20 dakikada bir 150500mL kadar su veya sporcu
içeceği tüketiniz. Antrenmanlarınız 60 dakikadan az
bir sürede tamamlanıyorsa
sıvı olarak sadece su içmek
yeterli olacaktır. 90 dakikadan
daha uzun süreli antrenmanlar sırasında kaybettiğiniz
elektrolitleri geriye kazanmak
için suyun yanında içerisinde
elektrolit olan bir sporcu içeceği tüketmeniz uygun olur.
Karbonhidrat alımı:
Antrenman sırasında kullanılan ve azalan enerji depolarını
yenilemek için ön görülen
orta yoğunlukta ve sürekli
karbonhidrat alım miktarı
0.7g/kg vücut ağırlığı kadar
olmalıdır.

Protein ve Yağ: Bilimsel
araştırma sonuçları kesin
belirtmemiş olsa da sporcu
beslenme uzmanlarının çoğunluğu ultra uzun mesafeler
içeren antrenmanlar sırasında az miktarlarda yağ ve
protein içerikli sporcu destek
ürünlerini önermektedirler.

Egzersiz Sonrası
Hedefler
Karbonhidrat: Egzersiz
sonrasındaki ilk 30 dakika
içerisinde 0.6 – 1.5g/kg vücut
ağırlığı karbonhidrat.
Protein: 0.1 – 0.2g/kg vücut
ağırlığı protein.
Sıvı alımı: Egzersiz sırasında
kaybedilen her 1kg vücut
ağırlığı için, 1.5L sıvı.
Sodyum: Sodyum egzersiz sırasında kaybedilen en
önemli elektrolittir. Egzersiz
sırasında kaybedilen sodyumu, tuz içeren yiyecekler
yiyerek kolaylıkla yerine koyabilirsiniz.

Protein and Fat: There is
mixed scientific evidence, but
small amount of protein and
fat provides positive effects
for ultra-long distance events.

Post-Exercise Goals

Carbohydrates: 0.6 – 1.5g/kg
body weight carbohydrates
within the first 30 min after
exercise.

Protein: 0.1 – 0.2g/kg body
weight of protein.
Hydration: 1.5L of fluids for
every 1kgof body weight lost
during exercise.
Sodium: Sodium is the most
important electrolyte lost during exercise. It can be replenished easily with the salt that
is present naturally in foods.

‘Türk Sporuna Hizmet Ödülü’ Şarık Tara’nın
Tara Receives TOC Turkish Sports Service Award

TMOK Yönetim Kurulu, Enka Vakfı Başkanı ve Enka şirketleri Onursal Başkanı Şarık Tara’yı ‘Türk Sporuna Hizmet
Ödülü’ne layık buldu. Türk sporuna uzun yıllar boyunca çok değerli katkılarda bulunan Enka Vakfı Başkanı ve Enka
Şirketleri Onursal Başkanı Şarık Tara, 5 Ocak 2016 tarihinde Olimpiyatevi’nde düzenlenen törenle Türkiye Milli
Olimpiyat Komitesi’nin ‘Türk Sporuna Hizmet Ödülü’nü aldı. Yaklaşık 300 kişilik davetli grubunun katıldığı törende
Tara’ya ödülünü TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener verdi.
TOC Executive Board deemed Şarık Tara, the founder and Honorary President of ENKA Group and President of
ENKA Foundation, worthy of TOC’s Service Award for his contributions to Turkish Sports. Tara received his award
from TOC President Prof. Dr. Uğur Erdener at a ceremony held in the Olympic House on 5 January 2016.
Konuşmasında, yaşamı
boyunca birçok kuruluştan
ödüller aldığını belirten Tara,
sporla ilgili olması nedeniyle
bu ödülün kendisi için ayrı bir
değeri olduğunu belirtti ve
İstanbul’da bir gün Olimpiyat
düzenleneceğine olan inancını
dile getirerek “Ülkemizin
Olimpiyat Oyunları’nın ileride
sizlerin öncülüğünde başarıyla
düzenleyeceğine inanıyorum.
Başarı için yenilikler getirmenizi
ve çok çalışmanızı tavsiye
ediyorum” dedi.
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Şarık Tara
1930 yılında Üsküp’de doğdu.
1942 yılında ailesi daha iyi
öğrenim görmesi için İstanbul’a
dayısının yanına gönderdi. Orta
öğrenimine Alman Lisesi’nde
başladı, daha sonra ailesi
Istanbul’a gelince Şişli Terakki
Lisesi’nde devam etti. İstanbul
Teknik Üniversite’sine girdi ve
1954 yılında inşaat mühendisi
olarak mezun oldu.
1957 yılında sınıf arkadaşı,
yakın dostu ve eniştesi Sadi
Gülçelik ile birlikte Enka’yı

Speaking to over 300 invitees,
Şarık Tara said that among the
numerous awards he received,
this award was of special
importance to him because it
was in the field of sports. Stating
his wish and belief that one day
the Olympic Games will take
place in İstanbul Tara added “I’m
confident that İstanbul will host
the Olympic Games under the
leadership of the Turkish Olympic
Committee. We must work hard
and be innovative for success.”

Şarık Tara
Born in Skopje in 1930, Sarik
Tara came to Turkey in 1942.
He started his education at the
Deutsche Schule and then the
Şişli Terakki Lycee in İstanbul.
He graduated from İstanbul
Technical University as a civil
engineer in 1954.
Together with his friend and
brother in law Sadi Gülçelik, he
founded Enka Construction in
1957. After Gülçelik’s death in
an airplane crash, he founded

kurdu. Sadi Gülçelik’in bir uçak
kazasında vefat etmesinden
sonra onun anısına amatör
sporcu yetiştirmek üzere Enka
Spor Kulübü’nü ve Enka Vakfı’nı
oluşturdu. Eğitim, spor ve
kültürün entegre edildiği bu
vakıfta bugün 2.500 öğrenciye
burs verilmekte, başarılı
sporcular yetiştirilmekte, kültür
programları düzenlenmektedir.
İstanbul, Adapazarı ve Gebze’de
kurulan okullarda yüksek

kalitede eğitim verilmektedir.
Adapazarı ve Gebze okulları
ücretsizdir.
Tara halen Enka Vakfı Başkanı
ve Enka Şirketleri Onursal
Başkanı’dır. Enka; inşaat,
müteahhitlik, enerji, turizm
ve eğitim alanında faaliyet
göstermekte, yurt dışında birçok
ülkede iş yapmaktadır. Şarık
Tara’nın bir oğlu iki kızı, yedi
torunu ve altı torun çocuğu
vardır.

ENKA Sports Club and then
ENKA Sport, Education and
Social Relief Foundation. The
Foundation accomplishes
crucial projects in the field of
education, sport and culture
especially for the youth and over
2.500 scholarships are awarded.
ENKA Foundation also launched
the Private ENKA Technical
and Industrial Vocational High
School and the Private ENKA
Science and Technology High

Schools in Gebze, İstanbul and
Adapazarı. Şarık Tara is currently
the Honorary President of ENKA
Group and President of ENKA
Foundation. ENKA Group is now
Turkey’s largest construction
company with interests in
engineering, energy production,
real estate investment,
management and trade. Tara
is the father of a son and two
daughters, seven grandchildren
and six great grandchildren.
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TMOK Üyelerine Altın ve Gümüş Rozet

Golden and Silver Service Badges to TOC Members
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2015 yılında TMOK’ta 15. ve 25. yılını dolduran üyelerimize İstanbul,
Ankara ve İzmir’de düzenlenen
üç ayrı törenle gümüş ve altın
rozetleri ile hizmet ve onur belgeleri takdim edildi. 2014 yılında
yenilenen tüzüğümüz uyarınca,
TMOK’ta 15 yılını dolduran üyelerimiz gümüş, 25 yılını dolduran
üyelerimiz altın rozet almaya hak
kazandı.
5 Ocak akşamı Olimpiyatevi’nde
düzenlenen tören, İstanbul ve

çevre illerinde ikamet eden üyelerin geniş katılımıyla gerçekleşti.
Gruplar halinde sahneye davet
edilen üyelere rozetleri TMOK
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sicil
Kurulu Başkanı Akın İra tarafından
verildi. Rozet törenlerinin ikincisi
Ankara ve çevre illerindeki üyeler
için 19 Şubat akşamı Ankara
HiltonSa Oteli’nde, üçüncüsü ise
İzmir ve çevre illerindeki üyeler
için 20 Şubat akşamı İzmir
Swissotel’de yapıldı.

The Golden and Silver Badges
and Certificates of Honour were
presented to the TOC members
who had completed their 15 and
25 years of service in 2015 at
three different ceremonies held in
İstanbul, Ankara and İzmir.
TOC Bylaws, amended in 2014,
stipulates to reward the TOC
members with a silver badge
upon completion of fifteen years
and with a golden badge upon
completion of twenty-five years

of service. The badges and
certificates were presented to
the entitled members by TOC
President Prof. Dr. Uğur Erdener
and Registration Committee Chair
Akın İra during the ceremony held
in İstanbul on 5th of January 2016.
The second ceremony for the
TOC members residing in Ankara
and near provinces was held in
HiltonSa Hotel on February 19
whereas the ceremony in İzmir
was held in the İzmir Swissotel on
20th of February.
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2016 Kadın ve Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu
IOC Awards 2016 Women and Sport Trophies

Etiyopyalı spor gazetecisi Dagim Zinabu Tekle, IOC Kadın ve Spor Ödülleri’nde
Dünya Ödülü’nü kazanan ilk erkek oldu.
Ethiopian sports journalist Dagim Zinabu Tekle becomes first male to receive world trophy.
activities. This has significantly
raised awareness among the public
of the achievements and success
of these women.

Dagim Zinabu Tekle, IOC
Başkanı Thomas Bach
tarafından IOC Kadın ve Spor
Dünya Kupası ile ödüllendirildi.
Ödül töreni İsviçre’nin Lozan
kentinde, SwissTech Kongre
Merkezi’nde gerçekleşti.
Etiyopyalı spor gazetecisi,
2011 yılında kurduğu Lisan
Kadın Spor Radyo Programı
ile Etiyopyalı kadınları spor
alanında daha aktif olmaları,
hayallerinin peşinden gitmeleri
konusunda teşvik etti. Radyo
programı, 5 yıl boyunca
aralarında antrenörler, spor
profesyonelleri, yerel ve
uluslararası spor aktivitelerinde
yer almış sporcu kadınların
bulunduğu 12,580 konuğu
ağırladı. Program, kadın
sporcuların elde ettiği
başarıların toplum içinde fark
edilmesine önemli ölçüde katkı
sağladı.
Dagim Zinabu Tekle, ödül
almasının ardından yaptığı
konuşmada “Bu IOC ödülü,
daha fazlasını hayal etmem
için beni cesaretlendirdi.
Sadece ülkemde değil komşu
ülkelerde de farkındalığı
artırmak adına ülkenin ilk kadın
spor TV programını yapmayı
düşünüyorum. Bu ödül benim
için sadece bir başlangıç” dedi.
Her yıl düzenlenen ve beş
kıtasal, bir dünya kupasının
verildiği IOC Kadın ve Spor
Ödülleri’ne jüri üyesi olarak,
Türkiye Olimpiyat Komitesi
(TMOK) Genel Sekreteri ve IOC
Kadın ve Spor Komisyonu Üyesi
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“This IOC award encourages me to
dream bigger. I am thinking about
creating the first ever Ethiopian
women sport TV show, to raise
awareness not only in my country,
but also in the neighbouring
countries. This award is only the
beginning.” Tekle said in the award
ceremony.
Neşe Gündoğan, Turkish Olympic
Committee Secretary General and
member of the IOC Women in Sport
Commission and a jury member,
attended the ceremony organized
every year and five continental and
one world trophies are awarded.

Neşe Gündoğan da katıldı.
Afrika’da Felicite Rwemarika
(Ruanda), Amerika’da Dr.
Carole Oglesby (ABD), Asya’da
Maria Leonor Estampador
(Filipinler), Avrupa’da Majken
Maria Gilmartin (Danimarka)
ve Okyanusya’da Moya Dodd
(Avustralya) kıtasal kupaların
sahibi oldu.
Geçtiğimiz yıl IOC Kadın ve Spor
ödüllerine Türkiye’den aday
olarak gösterilen Hülya Şenyurt
Gebeş, “IOC 2015 Kadın ve
Spor” ödülüne layık görülerek 5
Ocak’ta TMOK tarafından yapılan
ödül töreninde ödülü kendisine
takdim edilmişti.

Dagim Zinabu Tekle was officially
awarded the IOC Women and
Sport World Trophy by the IOC
President Thomas Bach at a gala
ceremony held at the SwissTech
Convention Centre in Lausanne,
Switzerland.

In the ceremony, five continental
trophies were awarded to the
following people: Ms Felicite
Rwemarika (Rwanda) for Africa, Dr.
Carole Oglesby (USA) for Americas,
Ms. Maria Leonor Estampador
(Philippines) for Asia, Majken Maria
Gilmartin (Denmark) for Europe
and Moya Dodd (Australia) for
Oceania.

Hülya Şenyurt Gebeş had received
the IOC 2015 Women and Sport
In 2011, the Ethiopian sports
Trophies 2015 Award for Turkey.
journalist founded the Lisan
Nominated by the Turkish Olympic
Women’s Sport Radio Programme, Committee, Hülya Şenyurt Gebeş,
dedicated to inspiring women and the first Turkish female athlete to
girls to be more active in sport
win an Olympic medal in history,
and to pursue their goals and
had received her award from TOC
dreams. Over five years, the radio President Prof. Dr. Uğur Erdener
programme has invited 12,580
at a ceremony held in the Olympic
guests, including sports leaders,
House on 5 January 2016. Now a
coaches, professionals and
long time judo coach Hülya Şenyurt
sportswomen engaged in local
Gebeş continues to raise young
and international women’s sports judokas in the country.

2018 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları
biletlerinin Türkiye’deki tek yetkili bilet satış
acentesi Setur oldu
Setur Sells 2018 PyeongChang Winter Olympic
Games Tickets in Turkey
9-25 Şubat 2018 tarihleri arasında
Güney Kore’de PyeongChang’da
düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyat
ve Paralimpik Oyunları biletlerinin
Türkiye’deki tek yetkili bilet satış
acentesi Setur oldu. Olimpiyat
ve Paralimpik Oyunları’nı yerinde
izlemek isteyenler biletlerini
Setur’dan temin edebilecek. Bilet
almak isteyen kişilerin adresine
veya (0312) 457 47 20 numaralı
telefona iletmeleri gerekiyor.
Açılış ve Kapanış törenleri ile her
müsabaka için ayrı bilet talebi
yapılabilmektedir.

PyeongChang 2018 Kış
Olimpiyat Oyunları
İlki 1924 yılında Fransa’nın
Chamonix ilçesinde yapılan Kış
Olimpiyat Oyunları son olarak
2014 yılında Rusya’nın Soçi kentinde düzenlendi. 23. Kış Olimpiyat

Oyunları ise 9-25 Şubat 2018
tarihleri arasında Güney Kore’nin
PyeongChang, Gangneung,
Jeongseon bölgelerinde gerçekleşecek. PyeongChang 2018 Kış
Olimpiyatları, Sapporo 1972 Kış
Olimpiyat Oyunları ve Nagano
1998 Kış Olimpiyat Oyunları’nın ardından Uzak Doğu’daki üçüncü Kış
Olimpiyatı olacak. Yaklaşık 100
ülkeden beş bine yakın sporcu ve
teknik ekibin katılması beklenen
Oyunlarda yedi dalda 15 kış sporu
yer alacak. PyeongChang 2018’de
sporcular Alp disiplini, artistik
buz pateni, biatlon, bobsleigh, buz
hokeyi, curling, kayakla atlama,
kayaklı koşu, kısa mesafe sürat
pateni, kızak, kuzey disiplini, serbest stil kayak, skeleton, snowboard ve sürat pateni dallarında
mücadele edecek.

Setur, one of the companies of
Koç Holding, the Main Sponsor
of the Turkish Olympic Committee, has been designated as the
sole authorized vendor of 2018
PyeongChang Winter Olympic
Games in Turkey. 2018 Winter
Olympic Games will be held in
PyeongChang, South Korea, on
9 – 25 February 2018. Those
wishing to spectate the Olympic
events may obtain their tickets
from Setur by placing their orders
at pc2018@setur.com.tr or call 0
312 457 47 20. Separate orders
can be placed for Opening and
Closing Ceremonies and for all
competitions.

PyeongChang 2018
Winter Olympic Games
The first Winter Olympic Games
were held in Chamonix, France,

in 1924 and the last one was
the Sochi 2014 Winter Olympic
Games in Russia. The 23rd
Winter Olympic Games will be
held in the South Korean city
of PyeongChang (Gangwon
Province) on 9 – 25 February
2018. It will be the third Winter
Olympic Games held in East Asia
after Sapporo 1972 and Nagano
1998. About 5,000 athletes and
staff from about 100 countries
will participate at the 102 events
in 7 sports (15 disciplines). The
3 skating sports disciplines are
figure skating, speed skating, and
short track speed skating. The 6
skiing sport disciplines are alpine,
cross-country skiing, freestyle,
Nordic combined, ski jumping and
snowboarding. The 2 bobsleigh
sports disciplines are bobsleigh
and skeleton. The other four
sports are biathlon, curling, ice
hockey, and luge.
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Tarihçesi
History of The Turkish Olympic Committee

Kadınlarda İlk Olimpiyat Altını Atina’dan

First Olympic Gold Medal in Women’s from Athens
2004 Atina Olimpiyat Oyunları’na 10 dalda 21’i kadın 66 sporcuyla katılan Türkiye, üç altın, üç gümüş,
dört bronz madalya kazandı. 2004 Atina, 1948 Londra’dan sonra en fazla madalya kazandığımız ikinci
Olimpiyat oldu. Halterde Nurcan Taylan bir ilke imza atarak Olimpiyatlar tarihinde altın madalya
kazanan ilk kadın sporcumuz oldu. Diğer altın madalyalarımız halterde Taner Sağır ve Halil Mutlu’dan
geldi. Atina’da boksta Atagün Yalçınkaya, taekwondoda Bahri Tanrıkulu, güreşte Şeref Eroğlu gümüş,
halterde Sedat Artuç, atletizmde Eşref Apak, güreşte Mehmet Özal ve Aydın Polatçı bronz madalya
kazanan sporcularımızdı.
Turkey won 3 gold, 3 silver and 4 bronze medals competing in 10 disciplines with 66 athletes 21 of them
being women at Athens 2004 Summer Olympic Games. With 10 medals won, 2004 Athens Games became
Turkey’s second most medal-winning Games after 1948 London with 11. Nurcan Taylan became the first
female Olympic gold medalist for Turkey in weightlifting. Turkey’s other gold medals came from Taner Sağır
and Halil Mutlu, also in weightlifting. Atagün Yalçınkaya in boxing, Bahri Tanrıkulu in taekwondo, Şeref
Eroğlu in wrestling claimed the silver medals at 2004 Athens. Serdar Artuç in weightlifting, Eşref Apak in
athletics, Mehmet Özal and Aydın Polatçı in wrestling were the bronze medal winners for Turkey in Athens.
Türkiye, Olimpiyat Oyunları
tarihinde kadınlardaki ilk
altın madalyayı 2004 Atina’da
kazandı. Halterde Nurcan
Taylan bir ilke imza atarak
48 kiloda toplam 210 kiloluk
kaldırışı ile altın madalyanın
sahibi oldu. Bu oyunlardaki
diğer iki altın madalyamız da
Halil Mutlu ve Taner Sağır’la
yine halterden geldi. Boksta
Atagün Yalçınkaya (48 kg),
taekwondoda Bahri Tanrıkulu
(80 kg), güreşte Şeref Eroğlu
(66 kg) gümüş, erkekler çekiç

atmada Eşref Apak, halterde
Sedat Artuç (56 kg), güreşte
Mehmet Özal (96 kg) ve Aydın
Polatçı (120 kg) bronz madalya
aldılar.
Oyunlara 10 dalda 21’i kadın
66 sporcuyla katılan Türkiye,
üç altın, üç gümüş, dört bronz
madalya ile 22. sırada yer
aldı. Yunanistan’da basketbol
oynayan milli sporcumuz
İbrahim Kutluay, oyunların
açılış gününde Olimpiyat
meşalesini Atina’nın en

Turkey won its first ever gold
medal in women’s at the 2004
Athens Olympic Games.
Nurcan Taylan, in 48 kg category,
won the gold medal with a
total of 210 kg. Weightlifters
Halil Mutlu and Taner Sağır
were the other gold medalists
for Turkey in Athens 2004.
Atagün Yalçınkaya (48 kg) in
boxing, Bahri Tanrıkulu (80 kg)
in taekwondo and Şeref Eroğlu
(66 kg) in wrestling claimed
the silver where Eşref Apak in

K AY N A K L A R
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 100. Yılı Ansiklopedisi, 2008 Altuğ İstanbulluoğlu,
Olimpiyadlar, 2003, Cüneyt E. Koryürek,
Türk Spor Tarihi Ansiklopedisi, 1991, Cem Atabeyoğlu.
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hammer throw, Sedat Arduç
(56 kg) in weightlifting, Mehmet
Özal (96 kg) and Aydın Polatçı
(120 kg) in wrestling, won
the bronze medals. Turkey
competed in 10 disciplines
with 66 athletes, 21 of them
being women and finished
the Games in the 22nd place
claiming 3 gold, 3 silver and 4
bronze medals. Turkish national
basketball player Ibrahim
Kutluay, playing basketball in
Greece at the time, were among
the torch bearers and carried

the Olympic torch from the St.
George Church on Lykavittos Hill
in Athens. The historical duty
undertaken by Kutluay, was also
a sign of friendship between
the Greek and Turkish Olympic
Committees.

Atina 2004’ün madalyaları: Sedat Artunç, Halil Mutlu ve Nurcan Taylan
The ones who gold medals in the 2004 Athens Olympics, Sedat Artunç, Halil Mutlu and Nurcan Taylan

üst noktasındaki Aya Yorgi
Manastırı’ndan alarak aşağıya
indirdi. Kutluay’ın üstlendiği
bu tarihi görev, Yunan ve Türk
Olimpiyat komiteleri arasındaki
dostluğun bir göstergesiydi.
1948 Londra Olimpiyat
Oyunları’ndan sonra en fazla
madalyayı elde ettiğimiz Atina
2004’te ilk altın madalyamız
halterde Nurcan Taylan’dan
geldi. Kadınlar 48 kiloda iki
dünya ve beş Olimpiyat rekoru
kırarak şeref kürsüsünün en
üst basamağına çıkan Nurcan
Taylan, Çinli Zhuo Li ile giriştiği
mücadelede, koparmada ilk
hakkında 90 kiloyla Olimpiyat
rekorunu kırdı. Ardından 95
kiloyla Olimpiyat ve Dünya
rekorlarını yenileyen Taylan,
son kaldırışında da 97.5 kilo
yaparak 92.5’ta kalan Li’ye
beş kilo fark attı. Silkmede
iyi olan Li’ye karşı 107.5 kilo
ile başlayarak riski göze
alan Taylan, bu kaldırışıyla
toplamda 205 kiloya ulaştı

ve Olimpiyat rekoru kırdı.
İkinci hakkında 112.5 kiloyu
kaldıramayan haltercimiz,
son hakkında bu kiloyu da
omuzlayarak toplamda 210
kiloyla Olimpiyat ve Dünya
rekorlarını bir kez daha yeniledi.
İlk hakkını 112.5 ile kullanan
Çinli Li, tartıda kilo avantajı
olan Taylan’ı geçebilmek için
girdiği 120 kiloyu iki hakkında
da kaldıramayınca, sporcumuz
altın madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonluğunu Türk ulusuna
armağan eden Taylan’ın altın
madalya sonrası söyledikleri
ilginçti “Türk kadını için çok geç
kalınmış bir madalyaydı. Ben
aldım, tarihe geçtim ve zamanı
durdurdum.”
Spor yazarı Esat Yılmaer, bu
tarihi başarının ardındaki
gerçeklere değindiği Hürriyet
gazetesindeki ‘Bilimin Zaferi’
başlıklı yazısında şöyle diyordu:
“Bize Atina’da büyük bir gurur
yaşatan ve oyunların ilk
gününde tüm Türk kafilesine

Our first gold medal came from
Nurcan Taylan in women’s
weightlifting. Taylan topped the
rostrum breaking two World and
five Olympic records in 48 kg
category. In her struggle against
Chinese Zhuo Li, Nurcan Taylan
snatched a new Olympic record
of 90 kg in her first attempt.
Lifting 95 kg and then 97,5 kg
in the remaining attempts, all
new Olympic and World records,
she finished snatch 5 kg ahead
of her rival who lifted 92.5 kg.
In clean and jerk, Taylan took a
risk and started with 107.5 kg
which brought her to 205 kg in
total, another Olympic record.
Taylan successfully lifted 112,5
kg in her third attempt, reaching
210 kg, yet the new Olympic and
World records. Taylan won the
gold medal when Zhuo Li was
unsuccessful in lifting 120 kg.
Dedicating her championship
to Turkish nation, Taylan said “It
was too late a medal for Turkish
women. I’ve won it, made
history and stopped the time”
In his article entitled “Victory
of Science” sports writer Esat
Yılmaz writes “This great victory
that filled us with pride and gave
moral support to the Turkish
Olympic Team didn’t happen
all by itself. What is behind this
historic gold medal, a product
of arduous work? How did she
condition herself and train for
the Games? I’m sure you all
want to know the answers. I
had already underlined the
fact that victors are always
victorious mentally first. I found
the answers when I saw Nurcan

so warmly hugging Turgay
Biçer, the mentor of the Team.
Turgay Biçer is not unfamiliar for
people interested in sports. He
was the mentor of Galatasaray
when the team won UEFA Cup
and dominated the Turkish
cups. He was there as a mentor
when Turkish basketball team
came in second at the European
Basketball Championships. And
he was the one provided Nurcan
Taylan great motivation. When
I asked this humble but very
able sport scientist the sec ret
behind his success, he replied
smilingly “We only did what
science says”. When I asked for
more details, he said “We taught
Nurcan that victories are won
mentally first”. Apparently, he
was not willing to give more
details. But when I insisted he
said “First of all, we showed her
how to concentrate, focusing
one’s mind on a point and
drain it off when necessary. For
concentration, we did that while
she listened to relaxing music,
sounds of birds and waves. All
these are the methods sport
science puts in our disposal.
Surely, Nurcan’s willingness to
use these methods also played
an important role. Take my word,
she strived more than all of us
and won by her own efforts.”
Biçer was the first mentor ever
who joined the Turkish Olympic
Team.
The second gold medal also
came from weightlifting at its
prime in Athens from Halil
Mutlu (56 kg). Lifting the 130
and 135 kilos in the snatch
easily, Mutlu failed in his third
attempt for the world record at
140 kg. He had the advantages
when his rival Chinese Meijin
Ju couldn’t manages to lift
more than 125 kg. In clean and
jerk, Mutlu lifted the 160 kg
and guaranteed the gold medal
Olympic World 191

büyük moral getiren bu
büyük zafer, elbette birden
bire ortaya çıkmadı. Uzun bir
emeğin ödülü olan bu tarihi
altın madalyanın gerisinde
neler var? Nurcan, kendisini
bu zafere nasıl şartlandırdı,
nasıl hazırlandı? Eminim
hepiniz bu soruların cevabını
arıyorsunuzdur. Zaferlerin
önce beyinde kazanıldığı
gerçeğinin üstünü daha önce
vurgulamıştık. Nurcan’ın altın
madalyayı kazandıktan sonra,
kendisini teknik olarak bu
noktaya getiren antrenörleri
ile birlikte kafilemizin mentörü
Turgay Biçer’e de sevinçle
sarıldığını görünce kafamızdaki
soruların birçoğu cevap buldu.
Turgay Biçer ismi, sporla
yakından ilgilenenler için pek
yabancı değil. Galatasaray’ın
UEFA şampiyonluğunu kazanıp
Türkiye’de kupalara ambargo
koyduğu dönemde takımın
mentörü o. 12 Dev Adam’ın
Avrupa ikinciliğine ulaştığında
bu görevde yine aynı isim
var. Ve Nurcan Taylan’ı bu
büyük motivasyona ulaştıran
yine Turgay Biçer’dir. Pek
ön plana çıkmayı sevmeyen,
mütevazı ama işini son derece
iyi yapan bu bilim adamına
başarının sırrını sorduğumda
gülümseyerek ‘Bilimin dediğini
yaptık’ cevabını verdi. Biraz
detay anlatmasını istediğimde
ise, Nurcan’a önce zaferlerin
beyinde kazanıldığını ve
her şeyin burada başladığını
öğrettik’ cevabı geldi. Belli ki,
Turgay Hoca fazla sır vermek
istemiyordu. Ama ısrarlarımı
kırmayınca uzun süren
hazırlık dönemini şöyle anlattı:
‘Öncelikle nasıl konsantrasyon
sağlayacağını gösterdik.
Beynini bir noktaya odaklaması,
gerektiğinde boşaltabilmesini
öğrettik. Bu süreçte sürekli
değişik ve insanın beynini
rahatlatan müzikler dinlettik.
Konsantrasyon sağlarken kuş
sesleri, dalga sesleri arasında
192 Olimpiyat Dünyası

bunu gerçekleştirmesini istedik.
Uzunca süreler meditasyon
yaptık. Tüm bu yöntemler
bilimin sporun hizmetine
sunduğu yollar. Biz bunları
kullandık. Tabii, burada
Nurcan’ın bunu arzulaması
ve bu yöntemleri isteyerek
kullanması da çok önemliydi.
İnanın o hepimizden fazla
gayret gösterdi ve bileğinin
hakkıyla kazandı.” Biçer,
Türkiye’nin Olimpiyat kadrosuna
aldığı ilk mentör olmuştu.
Yelken Olimpiyat Takımımız Atina’da Genel Müdür Mehmet Atalay ve Mentör Prof.Dr. Turgay Biçer’le

Atina’da tarihinin en parlak
Our Olympic Sailing Team is in Athens with the general diretor Mehmet Atalay and
Mentor Prof.Dr. Turgay Biçer.
günlerini yaşayan Türk
halterinde ikinci altın madalya
56 kiloda Halil Mutlu’dan geldi.
the gold medal with 375 kg in
upon Wu’s failing to lift 165 kg
Koparmada 130 ve 135 kiloları
total.
after
a
successful
157.5
kg.
rahatlıkla kaldıran Halil Mutlu,
Mutlu
tried
for
another
record
üçüncü hakkında dünya rekoru
Born in Kırcaali, Bulgaria in 1985
with 165 and later 168,5 kilos
için 140 kiloyu denedi ancak
Taner Sağır broke the Olympic
but failed. Mutlu became the
başarılı olamadı. Çinli Meijin
records in the 77 kg category
fourth weightlifter to win three
Wu 125 kiloda kalınca Mutlu
snatch, clean and jerk and
beş kiloluk bir avantaj yakaladı. consecutive Olympic titles
total. With two World and four
after Naim Süleymanoğlu and
Silkmeye 160 kiloyla başlayan
European titles to his name, he
Greek Pirrhos Dimas and Kaki
haltercimiz, bu ağırlığı kaldırdı.
became the youngest Olympic
Wu 157.5 kilonun ardından 165’i Kakiaflvili. He was born in
champion in weightlifting history
denedi ve başaramadı. Mutlu
Kırcaali, Bulgaria in 1973 and
when he won in Athens Stating
da aynı ağırlığı kaldıramadı.
acquired Turkish citizenship
that their success is based on
Çinli Wu’nun son hakkında
in 1989. upon winning his third
teamwork, Sağır said his goal is
başarılı olamaması üzerine
Olympic gold Halil Mutlu, with
to win four Olympic titles.
altını garantileyen Halil Mutlu,
five World and nine European
son hakkında 168.5 kiloyla
titles, said “I always knew how
Three Silver Men
bir kez daha rekor denedi
to win. I had won when I was in
Competing in 48 kg category
ancak olmadı. Üst üste üçüncü
good shape and bad. I did not
and
winning silver medal in
Olimpiyat şampiyonluğuna
compete
well
today
yet
won
Athens,
Atagün Yalçınkaya
ulaşan Halil Mutlu, Naim
again.
I
wanted
to
break
new
(17)
became
the youngest
Süleymanoğlu ve iki Yunanlı
records
but
couldn’t.
For
the
first
boxer advancing to finals after
Pirrhos Dimas ile Kaki
time in my life, I feared a weight. Muhammed Ali end English
Kakiaflvili’den sonra üst üste
It shows that I must compete in
üç Olimpiyat şampiyonluğu
Amir Khan. Yalçınkaya defeated
a higher weight division.”
kazanan dünyadaki dördüncü
his opponents Ugandan Jolly
halterci oldu. 1973 yılında
Katongole
22-7, Jeyhun Abiyev
Junior World record holder Taner
Kırcaali’de doğan ve 1989
from
Azerbaijan
23-20, Italian
Sağır won our third gold medal
yılında Bulgaristan’dan
Alfonso Pinto 33-24 and the
in weightlifting competitions
Türkiye’ye gelen, beş Dünya ve
world champion Russian Sergey
at Nikaya Sport Center. Sağır,
dokuz Avrupa şampiyonluğu
Kazakov 26-20. Yalçınkaya won
competing in 77 kg division,
da bulunan Halil Mutlu, üçüncü
the
silver medal after losing
Olimpiyat altınını aldıktan sonra, lifted 165 kg, 170 kg and 172.5
21-16
to Cuban Yan Bhartelemy,
kg in snatch. He also performed
iyi yarışmadığını belirterek
six years his senior, in the final
well in clean and jerk and lifted
şunları söylüyordu:“Her zaman
match.
200 kg, 202.5 kg in his two
kazanmasını bilen bir insanım.
attempts and abstained the third Born in 1980 and our only
Kötüyken de, iyiyken de
kazandım. Bugün iyi olmama
representative in Athens in
as he already had guaranteed

rağmen kötü yarışıp kazandım.
Bugün rekor da istiyordum ama
olmadı. Spor hayatımda ilk
defa bir kilodan korktum. Bu da
gösterdi ki artık bir üst kiloya
çıkmam gerekiyor.”
Nikaya Spor Salonu’ndaki
halter yarışmalarında üçüncü
altın madalyamızı 19 yaşındaki
Gençler Dünya rekortmenimiz
Taner Sağır elde etti. 77 kilo
koparmada ilk hakkında 165,
ikinci hakkında 170, üçüncü
ve son hakkında 172.5 kiloyu
kaldırdı. Silkmede de başarılı
performansını sürdüren
Sağır, ilk hakkında 200,
ikinci hakkında 202.5 kiloyu
kaldırdıktan sonra üçüncü ve
son hakkını altın madalyayı
garantilediği için kullanmadı;
toplamda 375 kilo ile Atina’da
ulusal marşımızı çaldırdı.
İki Dünya, dört Avrupa
şampiyonluğu bulunan ve 1985
Bulgaristan Kırcaali doğumlu

olan Sağır, oyunlar tarihinin
en genç altın madalya alan
haltercisi olmayı başarırken,
koparma ve toplamda
Olimpiyat rekorlarını da
yeniledi. “Başarımız takım
ruhunda saklı” diye konuşan
Sağır, hedefinin dört Olimpiyat
şampiyonluğu olduğunu
söylüyordu.

Üç Gümüş Adam
Boksta 48 kiloda gümüş
madalya kazanan 17 yaşındaki
Atagün Yalçınkaya, Muhammed
Ali’den sonra Pakistan asıllı
İngiliz Amir Khan’la birlikte
Olimpiyat tarihinde finale
çıkan en genç boksör oldu.
Yıldızlar ve okullar arası
Avrupa şampiyonlukları
bulunan Fenerbahçe Kulübü
sporcusu Yalçınkaya, Ugandalı
Jolly Katongole’yi 22-7, Azeri
Jeyhun Abiyev’i 23-20, İtalyan
Alfonso Pinto’yu 33-24, Dünya

taekwondo, Bahri Tanrıkulu
(80 kg) risked his health for
his country and won the silver
medal fighting with a wrist
broken in the first round match
when he defeated Philippine
David Geisler 11-9. Despite
the injury, Tanrıkulu wanted to
continue and with bandages
and local anaesthesia, defeated
Tunisian Hiflam Hauduni 8-4
and Azeri Reflad Ahmetov 7-7
(warning). Tanrıkulu had to
make do with the silver medal
after losing 3-2 to Olympic
Champion American Steven
Lopez in the final.
Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar
had operated Tanrıkulu, whose
shoulder was dislocated
for 11 times at the World
Championships in 2011 where
won the gold medal. Six
months after this surgery, Bahri
Tanrıkulu won the European

Championships. Turkey’s
second athlete to take the
podium at the Olympic after
bronze medalist Hamide
Bıçkın Tosun, Tanrıkulu had his
elbow broken at the European
Championship in 2004. Pleased
to win the silver but also
feeling sorry for missing the
gold medal Tanrıkulu said “The
support of the Greek audience
in the hall was a very good sign
of the friendship between the
two countries. I believe I did my
best.”
Turkish Greco-Roman wrestler
Şeref Eroğlu (66 kg) couldn’t
add an Olympic title to his
European and the World
championships in Athens
but laid his hopes on Beijing
2008. In the first round Eroğlu
disqualified his Georgian
opponent Manuflar Kvirkvelya
when he was ahead 11-1,

Atina’da mindere çıkacak güreşçilerimiz Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri’nde spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay ve Federasyon Başkanı
Osman Şansal’la.
Our wrestlers who would step into the wrestling mat in Athens are with Minister of Sports Mehmet Ali Şahin, General Director of Youth of Sports Mehmet Atalay and Chairman of the Federation Osman
Şansal in Mersinli Ahmet Sports Facilities in Sarıyer.
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şampiyonu Rus Sergey
Kazakov’u 26-20 yendi;
finalde kendisinden altı yaş
büyük Kübalı Yan Bhartelemy
Varela’ya 21-16 yenilerek
gümüş madalya kazandı.
Taekwondodaki tek temsilcimiz
Bahri Tanrıkulu (80 kg), ülkesi
için sağlığını tehlikeye attı
ve iki yerden kırılan bileğiyle
dövüşerek gümüş madalyaya
uzandı. İlk turda Filipinli David
Geisler’i 11-9 yendiği maçta
eline aldığı darbeyle sol bileği
iki yerden kırılan Tanrıkulu, ne
olursa olsun maçlara devam
etmek istediğini belirtince
sağlık ekibinin bandaj ve lokal
anestezileriyle karşılaşmalara
devam etti. Tunuslu Hiflam
Hauduni’yi 8-4, Azeri Reflad
Ahmetov’u 7-7 (ihtar azlığıyla)
yendi. Finalde Olimpiyat
şampiyonu Amerikalı Steven
Lopez’e 3-2 yenilerek gümüş
madalyanın sahibi oldu.
2001’de altın madalya aldığı
Dünya Şampiyonası’nda
11 kez sol omzu çıkan
Tanrıkulu’yu Atina’da bileğine
müdahale eden Prof. Dr.
Metin Lütfi Baydar ameliyat
etmiş, sporcumuz bu
operasyondan altı ay sonra
Avrupa şampiyonluğuna
ulaşmıştı. Sydney’de bronz
alan Hamide Bıçkın Tosun’dan
sonra Olimpiyatta kürsüye
çıkan ikinci taekvondocumuz
olan Tanrıkulu’nun, 2004 Nisan
ayındaki Avrupa Şampiyonası
sırasında da sol dirseği
kırılmıştı. 1980 Muğla doğumlu
olan Tanrıkulu, bir yandan
gümüş madalya kazandığı
için sevinirken, diğer yandan
altını kaçırdığı için üzüldüğünü
belirterek, “Yunanlıların
tribünde beni desteklemesi
dostluğun güzel bir göstergesi
oldu. Elimden gelenin en iyisini
yaptığıma inanıyorum” diye
konuşuyordu.
Grekoromen güreşte 66 kiloda
gümüş madalya kazanan
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Şeref Eroğlu, Avrupa ve
Dünya şampiyonluklarına
Olimpiyat şampiyonluğunu
ekleyemedi; umudunu 2008
Pekin’e bıraktı. İlk turda Gürcü
Manuflar Kvirkvelya’yı 11-1
öndeyken diskalifiye ederek,
Kolombiyalı L. F. Izquierdo
Martinez’i 2:14’te 10-0,
Ukraynalı Armen Vartanyan’ı
5-0 teknik üstünlükle, Kazak
Mkhitar Manukyan’ı 5-3
öndeyken 5:12’de tuşla yendi;
finalde Azeri Farid Mansurov’a
4-3 yenik durumdayken altıncı
dakikada hakem kararıyla
yenilerek gümüş madalyayı
boynuna astı. Eroğlu’nun
babası Hacı Eroğlu (63),
oğlunun final maçını TV’den
izlerken kalp krizi geçiriyor
ve Kahramanmaraş Devlet
Hastanesi’ne kaldırılıyordu.

Dört Bronz Madalya
Güreşte grekoromen stilde
ikinci madalyayı 96 kiloda
Dünya şampiyonumuz Mehmet
Özal getirdi. İkinci turda
Özbek Aleksey Çeklakov’u 3-0
yendikten sonra, Litvanyalı Igor
Kostins’i 4-0, Kübalı W. Ernesto
Pena’yı 4-3 yendi, Mısırlı Karam
Muhammet Gaber İbrahim’e
1:09’da 11-0 teknik üstünlükle
yenildi. Mehmet Özal, repesajda
İranlı Masud Hashamzade’yi
3-2 öndeyken altıncı dakikada
diskalifiye ile yenerek bronz
madalya kazandı.
Serbest güreşte Dünya, Avrupa
ve Akdeniz Oyunları Şampiyonu
Aydın Polatçı (120 kg), ikinci
turda Rumen Daniel Rares
Chintosan’ı 10-0 öndeyken
3:19’da tuşla yendi. Alman Sven
Thiele’yi 5-1, Kübalı Alexis R.
Valera’yı 3-1’le geçtikten sonra
Özbek Artur Taymazov’a 3-0
yenildi ve repesajda Kazak
Marid Mutamilov’u 4-1 yenerek
bronz madalyanın sahibi oldu.
Halterde Sedat Artuç (56 kg),
koparmada 125, silkmede 155
kilo kaldırarak, toplamda 280

Bahri Tanrıkulu

defeated Colombian L.F. Izquierdo
Martinez in 2:14, Ukrainian
Armen Vartanyan 5-0 and Kazakh
Mkhitar Manukyan by fall in 5:12.
Eroğlu won the silver medal after
losing to Farid Mansurov from
Azerbaijan 4-3 by referee’s
decision in the 6th minute. His
father suffered a heart attack
and was hospitalized watching
his son’s match on TV.

Four Bronze Medals
Greco-Roman wrestler in
96 kg category Mehmet Özal
brought the second medal to
Turkey. After beating Uzbek
Aleksey Çeklakov 3-0 in the
second round, he defeated
Lithuanian Igor Kostins 4-0,
Cuban W. Ernesto Pena 4-3
but lost to Egyptian Karam
Muhammet Gaber Ibrahim 11-0
technical superiority. Mehmet
Özal won the bronze medal by
disqualifying Iranian Masud
Hashamzade in the 6th minute
leading 3-2 in the repechages.

European, Mediterranean and
World champion in freestyle
wrestling Aydın Polatçı (120
kg), defeated Romanian Daniel
Rares Chintosan by fall in 3:19
when 10-0 ahead. After beating
German Sven Thiele 5-1, Cuban
Alexis R. Valera 3-1, he lost to
Uzbek Artur Taymazov 3-0.
Defeating Kazakh Marid
Mutamilov 4-1 in the
repechages. Polatçı won the
bronze medal.
Lifting 125 kg in snatch and
155 kg in clean and jerk with
a total of 280 kg, Sedat Artuç
(56 kg) became another athlete
who won the bronze medal for
Turkey in weightlifting.
Eşref Apak finished his
competition in hammer throw
in the fourth place with 79.51
m which carried him from #20
to #11 in IAAT world rankings.
Apak took the Olympic bronze
medal after the gold medalist

Haltercilerimiz Olimpiyat Köyünde.
Our weight-lifters in the Olympics Village.

kiloyla ülkemize bronz madalya
kazandıran bir diğer sporcumuz
oldu.
Erkekler çekiç atma finalinde
79.51 metre ile dördüncü
olan Eşref Apak, şampiyon
olan Macar sporcu Adrian
Annus’un altn madalyası doping
nedeniyle geri alınınca, bronz
madalyanın sahibi oldu. Eşref
Apak, 79.51’lik derecesi ile
IAAF’ın dünya sıralamasında
dokuz kişiyi daha geride bıraktı
ve Atina öncesi 20. sırada yer
alırken, 1214 puan ile 11. sıraya
yükseldi.
Atina’da kendisinden madalya
beklenilen 5000 metre Dünya

rekortmeni Elvan Abeylegesse,
1500 metre finalinde 4:00.67 ile
sekizinci, 5000 metre finalinde
ise 15:12.64 ile 12. olurken düş
kırıklığı yarattı.
Halterde Aylin Dağdelen (58
kg) ve Reyhan Arabacıoğlu (77
kg) dördüncü, Hakan Yılmaz
(94 kg) altıncı, boksta İhsan
Yıldırım Tarhan (81 kg) beşinci,
grekoromende Hamza Yerlikaya
(84 kg) dördüncü, Şeref Tüfenk
(60 kg) sekizinci, serbestte Ömer
Çubukçu (66 kg}, judoda Selim
Tataroğlu (+100 kg) yedinci
olarak Olimpiyat onur kütüğüne
adlarını yazdırdılar.

Atina’da ringe çıkan boksörlerimizden Mustafa Karagöllü
Mustafa Karagöllü, one of our boxers who stepped into the ring in Athens.

Hungarian athlete Adrián Annus
was disqualified by IOC for a
doping violation.
5000m World record holder
Elvan Abeylegesse disappointed
all by placing 8th with 4:00.67
time in 1500m and 12th with
15:12.64 in 5000m finals.
Aylin Dağdelen (58 kg) and
Reyhan Arabacıoğlu (77 kg)
placed 4th and Hakan Yılmaz (94

kg) 6th in weightlifting, İhsan
Yıldırım Tarhan (81 kg) placed
5th in boxing, Hamza Yerlikaya
(84 kg) placed 4th and Şeref
tüfenk (60 kg) 8th in GrecoRoman wrestling. Ömer Çubuklu
(66 kg) placed 7th in freestyle
wrestling where Selim Tataroğlu
(+100 kg) placed 7th in Judo
to inscribe their names to the
Olympic Honours Log.

Visa sponsorluğunda düzenlenen törende Olimpiyat şampiyonlarımız ve yitirdiklerimizin yakınları birarada.
Our Olympic champions and the ones we have lost are all together in ceremony sponsored by Visa.
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Rio 2016 Sonrası Uluslararası Etkinlikler

Upcoming International Events After Rio 2016

Rio 2016 Olimpiyatları’nın ardından, 2017 ve 2018’de düzenlecenek oyun ve festivaller için heyecanlı bekleyiş
sürüyor. 2017’de Erzurum’da Kış EYOF, Györ’da Yaz EYOF, Bakü’de İslami Dayanışma Oyunları 2018’de ise
Buenos Aires’te Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları ve PyeongChang’da Kış Olimpiyatları düzenlenecek.

Following the Rio 2016 Olympic Games, excited expectancy remains for the games and festivals which will
be held in 2017 and 2018. Erzurum Winter EYOF, GYÖR Summer EYOF, Baku Islamic Solidarity Games will be
organized in 2017, Buenos Aires Summer Youth Olympic Games and PyeongChang Winter Olympic Games
will be organized in 2018.
Erzurum 2017 Kış EYOF

Erzurum 2017 Winter EYOF

Türkiye’nin 2017 Kış Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali
(EYOF) kapsamında 40 Avrupa
ülkesinden 1300 sporcu, antrenör,
yönetici, sağlık personeli, medya
mensuplarını vb. Erzurum’da
ağırlayacağı etkinlik, 11-18 Şubat
tarihleri arasında gerçekleşecek.
9 dalda, 21 branşta gerçekleşen
ve 14 ile17 yaş aralığındaki genç
sporcular için ilk kez bir Olimpiyat
deneyimi olan Avrupa Gençlik
Olimpik Festivali, Olimpiyatlara
katılma potansiyeli olan genç
sporcuların keşfedilmesi açısından
önem taşıyor.

Erzurum, Turkey, will host some
1300 athletes, coaches, managers,
medical staff, media members etc.
from over 40 European countries at
the winter edition of European Youth
Olympic Festival (EYOF) which will
take place between 12-17 February.
Athletes aged between 11-18 will
compete in 21 disciplines of 9 different sports and for many, it will be
their first test of a continental competition. The EYOF is an important
competition for European countries
looking to identify young talent
which could eventually compete at
future Olympic Games.

Bakü 2017 İslami Dayanışma
Oyunları

Baku 2017 Islamic Solidarity
Games

İslam Konferansı Örgütü’ne
üye ülkelerin katılımı ile
gerçekleştirilen İslami
Dayanışma Oyunları’nın
dördüncüsü 12-22 Mayıs
2017 tarihinde Azerbaycan’da
gerçekleştirilecek. İslam
ülkelerinden 5 bini aşkın
sporcunun ve 1500’ü aşkın
heyetin katılmasının beklendiği
oyunlarda sporcular içinde
futbol, basketbol, voleybol,
okçuluk, karate ve tenis gibi
sporların da yer aldığı 20 dalda
mücadele edecek.

Baku 2017 Islamic Solidarity
Games will take place between
12-22 May in 2017 with the
participation of the elite athletes
from the member countries of
the Organisation of the Islamic
Conference. The Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF) is
responsible for the direction and
control of the Islamic Solidarity
Games. Over five thousand athletes from 39 Islamic countries
are expected to take part in
competitions of 20 sports including football, basketball, volleyball,
archery, karate and tennis.
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Györ 2017 Yaz EYOF

Györ 2017 Summer EYOF

2017’de 14. kez gerçekleşecek
Avrupa Gençlik Olimpik Yaz
Festivali’ne (EYOF), 23 – 29
Temmuz 2017 tarihleri
arasında Macaristan’ın Györ
kenti ev sahipliği yapacak.
10 spor dalında yapılacak
müsabakalara Avrupa çapından
binlerce sporcu katılacak.

Györ, Hungary, will host the
summer edition of 14th European Youth Olympic Festival
(EYOF) between 23-29 July.
Thousands of athletes from
Europe will participate at the
competitions of 10 sports.

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat
Oyunları

PyeongChang 2018 Winter
Olympic Games

2018 Kış Olimpiyat Oyunları, Güney
Kore’nin PyeongChang kentinde 9-25
Şubat tarihlerinde düzenlenecek.
Yaklaşık 95 ülkeden 6,500 bine yakın
sporcu ve teknik ekibin katılması
beklenen Kış Olimpiyat Oyunları;
Olimpiyat ailesi, Ulusal 0limpiyat
Komiteleri, uluslararası spor
görevlileri ve medya mensupları
ile birlikte yaklaşık 50 bin kişiyi
ağırlayacak. Oyunlarda 7 dalda 15 kış
sporunun müsabakaları düzenlenecek.

2018 Winter Olympic Games
will be held in PyeongChang,
South Korea, between 9-25
February. The Games will host
approximately 50 thousand
people including 6500 athletes
and officials, Olympic Family, National Olympic Committees, international federations
officials and media members.
Competitions will be organized
in 15 disciplines of 7 sports.

Buenos Aires 2018 Yaz
Gençlik Olimpiyat Oyunları

Buenos Aires 2018 Summer
Youth Olympic Games

2018 Yaz Gençlik Olimpiyat
Oyunları Buenos Aires’te
1-12 Ekim tarihleri arasında
düzenlenecek. Arjantin’in
ev sahipliği yapacağı
organizasyonda 28 spor dalında
yaklaşık 4 bin sporcu yarışacak.

2018 Summer Youth Olympic
Games will be organized between 1-12 October in Buenos
Aires, Argentina. Approximately
four thousand athletes will
compete in 28 sports.
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Dokuz Değerli Üyemiz Vefat Etti

Nine Esteemed TOC Members Have Passed Away
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyelerinden Mehmet Akzambak, Osman Nuri Turan, Bülent Torpil,
Gültekin Çeki, Nuyan Yiğit, Ural Alçıcı, Sabri Hüseyin Manioğlu, Tekin Bilge ve Talat Tunçalp’in, yıl içinde
vefat ederek aramızdan ayrılmış olmalarının üzüntüsünü yaşadık.

We all felt the sorrow of losing Turkish Olympic Committee (TOC) members Mehmet Akzambak, Osman
Nuri Turan, Bülent Torpil, Gültekin Çeki, Nuyan Yiğit, Ural Alçıcı, Sabri Hüseyin Manioğlu, Tekin Bilge and
Talat Tunçalp in 2016. May their souls rest in peace. TOC expresses condolences and deepest sympathies
to their bereaved families, friends, and loved ones.
Farklı alanlarda sporumuza değerli katkıları olan tüm merhum üyelerimizi rahmetle anıyoruz.

Mehmet AKZAMBAK

Osman Nuri TURAN

Bülent TORPİL

Gültekin ÇEKİ

Daha çok güreş sporu ile ilgilenen
Akzambak, Beden Terbiyesi ile
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
çeşitli kademelerinde yaptığı
görevlere ilaveten çeşitli
federasyonlarda teknik ve idari
üyelikler yaptı. 1975 yılında Beden
Terbiyesi Genel Müdürü olarak
görev yapan Mehmet Akzambak,
Türkiye Güreş Federasyonu
Başkanlığı da yaptı. 02.01.2016
tarihinde aramızdan ayrıldı.

Jandarmagücü’nde spor
yaptığı 1940 ve 1950’li yıllarda
disk atmada kırdığı Türkiye
rekorları ve milli takımdaki
başarılarıyla öne çıktı. Türkiye
Atletizm ve Boks Federasyonu
eski başkanlarından Emekli
Jandarma Öğretmen Albay Nuri
Turan 6 Ocak tarihinde 92 yaşında
hayata gözlerini yumdu.

13 yaşında atıcılık sporuna
başlayan eski milli sporcu
Bülent Torpil, aynı yıl Trap
Türkiye şampiyonu oldu. 2000
yılına kadar çeşitli yarışlara
katıldı ve 50 kez milli olan Torpil
2015 yılında Atıcılık ve Avcılık
Federasyonu Başkanlık görevine
seçildi. Mehmet Bülent Torpil
henüz 51 yaşında iken 9 Nisan
2016 tarihinde da Ankara’da
yaşamını yitirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda
Beden Terbiyesi Genel Müdür
Yardımcısı olarak 30 yıla yakın
bir süre görev yaptı. Spor
camiasının duayen isimleri
arasında bulunan eski Genel
Müdür Yardımcısı Çeki, müzik
dünyasında da önemli iz bıraktı.
Eski Dostlar şarkısının söz yazarı
olan Çeki, 04.05.2016 tarihinde
aramızdan ayrıldı.

Mehmet Akzambak, who had
served in different positions at
the General Directorate of Youth
and Sports and also the General
Directorate of Security, was from
the wrestling world. General
Director of Youth and Sports in
1975 and former President of the
Turkish Wrestling Federation,
Akzambak passed away on
02.01.2016.
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He was known for establishing
many Turkish records in discus
throwing from 1940 to fifties
as a national team athlete of
Jandarmagücü Club. Former
President of both Turkish Athletic
and Boxing Federations Ret.
Gendarmerie Colonel died at the
age of 92 on 6.1.2016.

Bülent Torpil started the
shooting sport at the age of 13
and became the Turkish Trap
Champion the same year. He
wore the National jersey 50
times during his active sports
career until 2000. He was elected
as the President of the Turkish
Shooting and Hunting Federation
in 2015. He died at the age of 51
on 9.4.2016.

Çeki, who had served the General
Directorate of Youth and Sports
for over 30 years and was the
Deputy General Director. He has
also left his mark in Turkish
classical music as a composer
and a songwriter with the alltime-favourite song ‘Eski Dostlar’
(Old Friends). Gültekin Çeki died
on 4.5.2016.

Nuyan YİĞİT

Ural ALÇICI

Olimpiyat Oyunlarında Gazeteci
olarak görev yapan Nuyan Yiğit,
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
Yönetim Kurulu’nda yer aldığı
süre içerisinde kütüphane
yaptırarak eski gazete
koleksiyonlarının muhafaza
edilmesini sağladı. Türkiye
Gazeteciler Cemiyeti’nin 70. Yıl
Töreni’nde yaşayan ilk 20 üyeden
biri olarak şükran plaketi aldı.
Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci
Nuyan Yiğit 22 Haziran’da
İstanbul’da vefat etti.

Galatasaray Spor Kulübü eski
yöneticilerinden Ural Alçıcı
Galatasaray Spor Kulübü
Basketbol genç takımında
basketbol oynadı. Daha sonra
takım kaptanlığını yaptı. Türkiye
Yüzme Federasyonu ve Sutopu
Federasyonu Yönetim Kurulu
Üyeliği görevlerinde bulundu. 28
Haziran’da İstanbul’da yaşamını
yitirdi.

Executive Board member at the
Turkish Journalists Association
and also an Olympic journalist,
Nuyan Yiğit had contributed to
the protection of newspaper
collections by establishing a
library. He was found worthy of
the Plaque of Appreciation of
Turkish Journalists Association
and received his award at the 70th
Anniversary of the Association
as one of the 20 living founders.
Nuyan Yiğit passed away on 22
June 2016.

Former administrator of the
Galatasaray Sports Club Ural
Alçıcı had been a member,
then the captain of Galatasaray
Basketball Team. He also had
served as an Executive Board
member of theTurkish Swimming
Federation and Turkish Water
Polo Federation. Alçıcı died on 28
June 2016.

Sabri Hüseyin
MANİOĞLU
Galatasaray Spor Kulübü
sporcusu olarak üzün yıllar
disk ve gülle dallarında yarışan
Manioğlu, Galatasaray Spor
Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği
de yaptı. Türkiye Atletizm
Federasyonu Başkanlığı
görevinde de bulunan Sabri
Hüseyin Manioğlu 11 Temmuz
2016 tarihinde aramızdan ayrıldı.
Manioğlu, a long-time discus
and shot put athlete of the
Galatasaray Sports Club, also
served his Club as a member
of the Executive Board. Also a
former President of the Turkish
Athletics Federation Sabri
Hüseyin Manioğlu passed away
on 11 July 2016.

Av. Tekin BİLGE
İstanbul Barosu avukatlarından
ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü
kongre ve divan Kurulu üyesi
olan avukat Tekin Bilge,
daha önceleri Beykoz, Vefa,
Gençlerbirliği ve Sarıyer futbol
takımlarının formaları giydi. 1952
Helsinki Olimpiyatlarında Türk
milli takımıyla ülkemizi temsil
etmiş olan Bilge, Beşiktaş Spor
Kulübü Yönetiminde de görev
yapmıştı. 23 Ağustos tarihinde 81
yaşında aramızdan ayrıldı.
Member of İstanbul Bar,
Attorney Tekin Bilge was a
former footballer at the Beşiktaş
Gymnastics Club and a Council
Board Member of the Club.
Previously he had played for
Beykoz, Vefa, Gençlerbirliği and
Sarıyer Football Clubs. He was
a Turkish Olympian who had
represented Turkey at the 1952
Helsinki Olympic Games. Bilge
also served as an Executive
Board member of the Beşiktaş
Club. He died at the age of 81 on
23 August 2016.

Türkiye’nin yaşayan en eski Olimpik sporcusuydu. Efsane bisikletçi Talat Tuncalp 101 yaşında hayatını kaybetti.
He was the oldest living Olympian of Turkey. Legendary cyclist Talat Tuncalp passed away at the age of 101.
1 Ekim 1915 tarihinde İstanbul’da
doğan Talat Tuncalp, bisiklet
sporuna Ankara’da başladı. 1932
yılında ilk şampiyonluğunu kazandı.
1933-1938 yılları arasında Türkiye
şampiyonluğunu elinde tuttu. 1936
Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 100
kilometre yol yarışında sekizinci
oldu. 1948 Londra Olimpiyat
Oyunları’nda yarıştı. Sporculuk
yaşamını noktaladıktan sonra
1943 yılından itibaren Bisiklet
Federasyonu’nda görev aldı ve

1954-1968 yılları arasında Bisiklet
Federasyonu Başkanlığı yaptı.
Başkanlığı sırasında ‘Marmara
Turu’ adı altında koşulmaya
başlayan ve bu yıl 52’ncisi yapılan
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet
Turu’nun ilk düzenleyicisi oldu.
Talat Tuncalp, born on 1 October
1915 in İstanbul, started his cycling
career in Ankara to win his first
Turkish Cycling Championships
in 1932. He held the title between

1993-1938. He finished the Road
Race of 1936 Berlin Olympic
Games in the 8th place. He also
competed at the 1948 London
Olympic Games. After his active
sporting life he was officiated at
the Turkish Cycling Federation and
was the President during 19541968. He started the “Marmara
Cycling Tour” now known as the
Presidential Cycling Tour of Turkey
of which the 52nd edition was held
in 2016.
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