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participate in sports. In 2015, FSS continued to provide sports education 
for children in İstanbul, Kocaeli and Van provinces. Initiated in 2006, 
TOC’s very popular ‘Sports Culture and Olympic Education Project (Oli)’, 
has accomplished its target of reaching to a million students in early 
2015. Our experienced and professional team travels to provinces and 
counties to meet elementary school students and inculcate the spirit 
of Olympism. With the valuable contributions of our name sponsor, 
Samsung Bosphorus Cross-Continental Swimming Race has once again 
become the scene for new records. The organization now has a very 
effective role in the promotion of Istanbul and Turkey. Thousands of 
swimmers from every continent are competing with each other, even 
before the Race itself, during the application phase to become a part of 
this unique experience at the Bosphorus strait. 257 of them being women, 
816 foreign swimmers from 48 countries competed in the 27th edition of 
the Race in July 2015. The number would have easily exceeded thousands, 
if the number of participants were not limited, due to security reasons. 

A new Summer Olympic Games is awaiting us. The countdown for 2016 
Rio Games has begun and time flies by. Some of our athletes have 
already qualified for Rio and the number is increasing day by day. With the 
inclusion of some team sports, we hope that Team Turkey participates 
at the Games of the XXXI Olympiad in 2016 with at least 150 athletes. Our 
goal, not only for Rio but also for the PyeongChang 2018 Winter Olympic 
Games, ought to be participating with a more populous team. When 
Turkey’s population and the amount of resources we allocate to sports 
are taken into consideration, unfortunately, it is a fact that we do not get 
our money’s worth in sporting results. We cannot claim that we have 
reached our anticipated goals or we have achieved success at the recent 
European Summer and Winter European Youth Olympic Festivals and 
Baku European Games. I do hope and wish that Rio 2016 constitutes a 
starting point in this respect

Yours respectfully,

için yıllardır yürütmekte olduğumuz Ücretsiz Spor Okulları (ÜSO) 
projemiz İstanbul, Kocaeli ve Van’da devam etti. Bugüne dek bir 
milyonun üzerinde çocuğa ulaştığımız Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Projesi (Oli) her kesimden büyük ilgi görüyor. Tecrübeli ve donanımlı 
profesyonel ekibimiz illeri, ilçeleri dolaşarak ilköğretim çağındaki 
öğrencilerimizle buluşuyor, onlara Olimpizm ruhunu aşılıyor. 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, organizasyona aynı zamanda 
adını veren Samsung’un değerli katkısıyla yine rekorlara sahne oldu. 
Bu organizasyon İstanbul’un ve Türkiye’nin tanıtımında artık çok 
etkin bir role sahip… Her kıtadan, dünyanın her yerinden binlerce 
yüzücü İstanbul Boğazı’ndaki bu eşsiz deneyimi yaşayabilmek için 
daha yarışma öncesi kayıtlar esnasında birbiriyle yarışıyor. Temmuz 
ayındaki 27. yıl yarışına 48 ülkeden 257’si kadın 816 yabancı yüzücü 
katıldı. Güvenlik nedeniyle katılımcı sayısı sınırlanmamış olsa sadece 
yurt dışından gelenlerin sayısı rahatlıkla birkaç bini aşardı…

Önümüzde yeni bir Yaz Olimpiyat Oyunları var. 2016 Rio için geri 
sayım başladı, zaman çok da çabuk akıp gidiyor. Sporcularımızın bir 
bölümü şimdiden bu oyunlara katılma hakkını elde etmiş durumda. 
Listeye her gün yeni isimler ekleniyor. Takım sporlarında da vize 
alarak modern Olimpiyatlar tarihinin 31. Yaz Oyunları’nda en az 150 
sporcudan oluşan bir kafileyle yer almak arzumuzdur. Sadece Rio’ya 
değil, 2018 PyeongChang Kış Oyunları’na da ciddi ölçekte bir sporcu 
kafilesiyle gidebilmek hedefimiz olmalıdır. Nüfusumuza ve spora 
ayırdığımız kaynaklara baktığımızda, bunun karşılığı oranda sportif 
sonuçlar elde edemediğimiz maalesef bir gerçektir. Son Avrupa 
Gençlik Olimpik Yaz ve Kış Festivallerinde, Bakü Avrupa Oyunları’nda 
başarıyı yakaladığımızı, arzuladığımız hedeflere ulaştığımızı 
söyleyemeyiz. 2016 Rio’nun bu açıdan bir başlangıç teşkil etmesini 
umuyorum ve diliyorum.

Saygılarımla.
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Avrupa’nın tarihteki ilk Kıtasal Oyunları Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşti. Bu çapta büyük bir spor 
organizasyonuna ilk kez ev sahipliği yapan Azerbaycan, parlak açılış ve kapanış törenlerinin yanı sıra 17 gün 
süresince her açıdan başarılı bir organizasyona imza attı. 50 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcunun 30 dalda yarıştığı 
Oyunlar’da Rusya 79 altın, 40 gümüş, 45 bronz madalya ile en başarılı ülke olurken, Azerbaycan 21 altın, 15 
gümüş, 20 bronz madalya ile ikinci, Büyük Britanya 18 altın, 10 gümüş, 19 bronz madalya ile üçüncülüğü aldı. 
Türkiye, 1. Avrupa Oyunları’na 19 spor dalına ait 23 disiplinde, 109 erkek ve 81 kadın, toplam 190 sporcu ile katıldı 
ve 6 altın, 4 gümüş, 19 bronz madalya ile klasmanda 14. sırada yer buldu.

The inaugural continental games of Europe was held in Baku, Azerbaijan. Even though it was a first time 
Azerbaijan hosted an event of this magnitude, spectacular Opening and Closing ceremonies and the 17-day 
competitions of the European Games were very well organized. 1st European Games where over 6.000 athletes 
from 50 countries competed in 30 disciplines was dominated by Russia, finishing at top of the medals table 
with 79 gold, 40 silver and 45 bronze medals. Hosts Azerbaijan finished in second with 21 gold, 15 silver and 20 
bronze medals. Team Great Britain finished down in third, after claiming 18 gold,10 siver and 19 bronze medals. 
Turkey competed with 190 athletes, 109 male and 81 female, in 23 disciplines of 19 sports and finished on the 
14th place with 6 gold, 4 silver and 19 bronze medals.

Avrupa’da Bir İlk, Bakü İlk
Baku: A First in Europe
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Azerbaycan’ın başkenti Bakü 
12-28 Haziran tarihleri ara-

sında Avrupa’nın ilk kıtasal oyun-
larına ev sahipliği yaptı. 50 ülke-
den yaklaşık 6 bin sporcunun 30 
branşta (atıcılık, atletizm, bad-
minton, 3x3 basketbol, bisik-
let BMX, dağ bisikleti, yol bisikle-
ti, boks, aerobik cimnastik,  akro-
batik cimnastik, artistik cimnas-
tik, ritmik cimnastik, trambolin, 
eskrim, güreş, judo, kano sprint, 
karate, masa tenisi, okçuluk, plaj 
futbolu, sambo, sutopu, taek-
wondo, triatlon, voleybol, plaj vo-
leybolu, yüzme, atlama, senkro-
nize yüzme) yarıştığı oyunlar, beşi 

Azerbaijan’s capital city Baku 
hosted the 1st European 

Games on 12-28 June 2015. 20 
sports encompassing 30 disci-
plines in the programme of 2015 
Baku European Games were: 
Shooting, Athletics, Badminton, 
Basketball 3x3, Cycling (BMX, 
Mountain Bike, Road), Boxing, 
Gymnastics (Aerobic, Acrobatic, 
Artistic, Rhythmic, Trampoline), 
Fencing, Wrestling, Judo, 
Canoe Sprint, Karate, Table 
Tennis, Archery, Beach Football, 
Beach Volleyball, Water Polo, 
Taekwondo, Triathlon, Volleyball, 
Aquatics (Swimming, Diving, 
Synchronised Swimming). 

yeni, yedisi yenilenen, altısı da 
geçici olarak inşa edilen 18 tesis-
te gerçekleşti.

Bakü’de 17 gün süren 1. Avrupa 
Oyunları’nda, Türkiye 6 altın, 4 
gümüş, 19 bronz, toplam 29 ma-
dalya kazandı ve Avrupa’nın ilk 
kıtasal oyunlarında madalya 
klasmanında 14. oldu. Rusya 79 
altın, 40 gümüş, 45 bronz ma-
dalya ile ilk sırayı alırken, or-
ganizasyona ev sahipliği yapan 
Azerbaycan 21 altın, 15 gümüş, 
20 bronz madalya ile ikincili-
ği, Büyük Britanya 18 altın, 10 gü-
müş, 19 bronz madalya ile üçün-
cülüğü elde etti.

Competitions took place in 18 
venues (5 newly-built 12 perma-
nent and 6 temporary venues).

Turkey ranked 14th at the 1st 
European Games with 6 gold, 
4 silver and 19 bronze medals. 
Russia was first with 79 gold, 
40 silver and 45 bronze med-
als. Azerbaijan finished in sec-
ond with 21 gold, 15 silver and 20 
bronze medals and Great Britain 
third with 18 gold, 10 silver and 
19 bronze medals.

Turkey won 9 medals in karate, 
three of them being gold. Turkish 
karatekas Enes Erkan in men’s 
kumite +84 kg, Burak Uygur in 
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Türkiye’nin üçü altın dokuz ma-
dalya kazandığı karatede, Enes 
Erkan erkekler kumite +84 kilo, 
Burak Uygur erkekler kumite 67 
kilo, Serap Özçelik de kadınlar 
kumite 50 kiloda podyumun zir-
vesine çıktı. Kadınlar kumite ka-
tegorisinde Meltem Hocaoğlu 
+68, Merve Çoban ise 61 kilo-
da gümüş madalya aldı. Erkekler 
kumitede Uğur Aktaş 84 ve 
Erman Eltemur 75 kiloda bronz 
madalyanın sahibi oldu. Mehmet 
Yakan erkekler kata, Dilara 
Bozan da kadınlar katada bronz 
madalya kazandı.

İki altın, bir gümüş ve yedi bronz 
madalya elde eden güreşçileri-
miz bayrağımızı 10 kez gönde-
re çektirdi. Taha Akgül, erkekler 
serbest stil 125 kilo, Rıza Kayaalp 
de grekoromen 130 kiloda şam-
piyonluğa ulaştı. Erkekler ser-
best stil 74 kiloda yarışan Soner 
Demirtaş, gümüş madalya ka-
zandı. Metehan Başar grekoro-
men 85, Cenk İldem grekoromen 
98, Sezer Akgül grekoromen 57, 
Mustafa Kaya erkekler serbest 
stil 65, Yakup Gör erkekler ser-
best stil 70, Merve Kenger ka-
dınlar serbest stil 53 ve Elif Jale 

Yeşilırmak kadınlar serbest stil 
58 kiloda bronz madalyayı boy-
nuna taktı.

Türkiye, iki madalyanın dağıtıldığı 
voleybolda ise kadınlar takımıyla 
altın madalya elde etti.

Taekwondoda 2012 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nın bronz ma-
dalyalı ismi Nur Tatar, kadınlar 
67 kiloda bronz madalya alırken, 
bu dalda madalyaya ulaşan tek 
sporcumuz oldu. 

Sporcularımız ayrıca, judo, bad-
minton, boks, artistik cimnastik, 
atıcılık ve masa tenisi dallarında 
da madalyalara ulaştı. Kadın ju-
docularımızdan Ebru Şahin 48 ki-
loda gümüş, Belkıs Kaya +78 ki-
loda bronz madalyanın sahibi 
oldu. Badmintonda Neslihan Yiğit 
ile Özge Bayrak çift kadınlarda, 
boksta Muhammed Ünlü erkek-
ler 46-49 kilo ve Elif Coşkun ka-
dınlar 48-51 kiloda, artistik cim-
nastikte İbrahim Çolak erkekler 
halkada, atıcılıkta Abdullah Ömer 
Alimoğlu erkekler 50 metre ta-
bancada, masa tenisinde Melek 
Hu tek kadınlarda bronz madalya 
kazanan isimlerdi.

men’s kumite 67 kg and Serap 
Özçelik in women’s Kumite 50 
kg won the gold medals. Meltem 
Hocaoğlu +68 kg and Merve 
Çoban 61 kg won silver medals in 
women’s kumite. Uğur Aktaş 84 
kg and Erman Eltemur 75 kg won 
bronze medals in men’s kumite. 
Turkey’s other bronze medallists 
were Mehmet Yakan in men’s 
kata and Dilara Bozan in wom-
en’s kata.

Turkish wrestlers took the po-
dium 10 times for 2 gold, 1 sil-
ver and 7 bronze medals. Taha 
Akgül in men’s freestyle 125 
kg and Rıza Kayaalp in Greco-
Roman 130 kg were the cham-
pions. Soner Demirtaş won the 
silver medal in men’s freestyle 
74 kg category. Metehan Başar 
85 kg, Cenk İldem 98 kg and 
Sezer Akgül 57 kg won bronze 
medals in Greco-Roman style. 
Other bronze medallists were 
Mustafa Kaya 65 kg and Yakup 
Gör 70 kg in men’s freestyle, 
Merve Kenger 53 kg and Elif Jale 
Yeşilırmak 58 kg in women’s 
freestyle wrestling.

Turkey won one of the gold 

medals on offer in volleyball with 
its Women’s National team.

In taekwondo, Turkey’s only 
medal was a bronze in women’s 

-67 kg by 2012 Olympic and World 
silver medallist Nur Tatar.

Turkish athletes won medals 
also in judo, badminton, boxing, 
artistic gymnastics, shooting and 
table tennis. Ebru Şahin (48 kg) 
won the silver in women’s judo 
as Belkıs Kaya won the bronze 
in + 78 kg category. Özge Bayrak 
and Neslihan Yiğit pair won the 
bronze medal in badminton 
women’s doubles. Other bronze 
medallists were, Muhammed 
Ünlü (46-49 kg) in men’s and Elif 
Coşkun (48-51 kg) in women’s 
boxing; İbrahim Çolak in gym-
nastics men’s rings; Abdullah 
Ömer Alimoğlu in shooting 
men’s 50m pistol and Melek Hu 
in table tennis women’s sin-
gles competition.

Radiant Opening Ceremony
The inaugural European Games 
organized in Azerbaijan’s cap-
ital city Baku kicked-off with a 
magnificent opening ceremony 
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Parlak Açılış
Bakü’de düzenlenen tarihin ilk 
Avrupa Oyunları görkemli bir açı-
lış töreni ile başladı. Oyunlar 
için inşa edilen 68 bin kişilik 
Olimpiyat Stadyumu’nda ger-
çekleştirilen açılış törenine ye-
rel sanatçılar ve yüzlerce gö-
nüllülerden oluşan dans grubu-
nun gösterisi damgasını vurdu. 
Azerbaycan’ın milli halı motifleri-
ni, finalinde ise Azerbaycan bay-
rağını etekleriyle oluşturan dans-
çılar, stadı hınca hınç dolduran iz-
leyicilerden uzun süre alkış aldı. 
Açılışta Türk bayrağını karate-
de 2012 ve 2014 Avrupa ve Dünya 
şampiyonu milli sporcumuz Enes 
Erkan taşıdı. Sekiz sporcu tara-
fından stadyuma getirilen ve tö-
renle göndere çekilen Avrupa 
Olimpiyat Komitesi (EOC) bayra-
ğını taşıyan sporculardan biri de 
taekwondoda Dünya ve Olimpiyat 
şampiyonu sporcumuz Servet 
Tazegül idi.

at the new Olympic Stadium 
with a capacity of 68.000 specta-
tors. Featuring some 2,000 danc-
ers and artists, a team of world-
renowned artistic and produc-
tion team provided audienc-
es around the world with breath 
taking performances of tradition-
al Azerbaijani folk and classical 
music, poems from famed na-
tional poet Nizami Ganjavi, and 
showcased the national symbols 
of Azerbaijan like carpets and the 
pomegranate. 

The ceremony started with 
hoisting the Azerbaijan flag 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Bakü 2015 Avrupa 
Oyunları Organizasyon Komitesi 
Başkanı Mihriban Aliyeva ve 
Avrupa Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Patrick Hickey’in se-
yircileri selamlamasından son-
ra milli marş eşliğinde gönde-
re Azerbaycan bayrağı çekil-
di. Avrupa Oyunları meşalesi-
nin Paralimpik sporcusu İlham 
Zekiyev tarafından stada getiril-
mesinden sonra, Azerbaycan’ın 
büyük şairi Nizami Gencevi’nin 
Leyla ile Mecnun eseri temalı 
sahne gösterisi sergilendi.

accompanied by the nation-
al anthem after the salutations 
by Azerbaijan’s President Ilham 
Aliyev, Chair of Baku 2015 First 
European Games Organizing 
Committee First Lady Mehriban 
Aliyeva and President of the 
EOC, Patrick Hickey. Two-time 
Paralympic champion, two-
time world champion, five-
time European champion Ilham 
Zakiyev brought the flame of the 
First European Games to Baku 
Olympic Stadium.

Led by Greece, the parade of 
6000 athletes from 50 partici-
pating countries took place with 
the teams of other countries, ex-
cept Azerbaijan, in alphabetical 
order: Albania, Andorra, Armenia, 
Austria, Belarus, Belgium, Bosnia 
& Herzegovina, Bulgaria, Croatia, 
Greek Cypriot Administration of 
Southern Cyprus, Czech Republic, 
Denmark, Estonia, Finland, 
France, Former Yugoslav 
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Açılışta daha sonra oyunlara ka-
tılan ülke milli takımlarının geçiş-
leri yapıldı. Sırasıyla; Yunanistan, 
Arnavutluk, Andorra, Avusturya, 
Ermenistan, Belarus, Belçika, 
Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya Makedonya, 
Fransa, Gürcistan, Almanya, 
İngiltere, Macaristan, İzlanda, 
İrlanda, İsrail, İtalya, Kosova, 
Letonya, Litvanya, Lechtanstain, 
Luksenburg, Malta, Moldova, 
Monako, Karadağ, Hollanda, 
Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya, San Marino, 
Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 
İspanya, İsveç, İsviçre’den son-
ra sahne alan Türkiye Olimpiyat 
Takımı Azeri seyirciler tarafından 
ayakta alkışlandı. Ukrayna ve ev 
sahibi Azerbaycan’dan sonra ta-
kımların geçişi sona erdi.

Bakü 2015’in açılış törenin-
de, ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga 
repertuarındaki sözleri John 
Lennon’a ait Imagine adlı şar-
kısını seslendirdi. Daha sonra 

Republic of Macedonia, Georgia, 
Germany, Great Britain, Hungary, 
Iceland, Ireland, Israel, Italy, 
Kosovo, Latvia, Liechtenstein, 
Lithuania, Luxembourg, Malta, 
Moldova, Monaco, Montenegro, 
Netherlands, Norway, Poland, 
Portugal, Romania, Russia, 
San Marino, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Turkey and Ukraine. 
The parade ended with the 
march of the hosting coun-
try - Azerbaijan. Turkish ka-
rateka Enes Erkan, 2013 and 
2014 European Champion, 2012 
and 2014 World Champion was 
the flag bearer in the Opening 
Ceremony. Turkish Olympic, 

Avrupa Oyunları Organizasyon 
Komitesi adına geceye katılan-
lara hitap eden Mihriban Aliyeva 
söz konusu oyunlarla spor tari-
hinde yeni bir sayfanın yazıldığını 
ve bu sayfanın ülkesi Azerbaycan 
adına gerçekleştirmiş olmak-
tan büyük gurur duydukları-
nı ifade etti. Avrupa Olimpiyat 
Komitesi Başkanı Patrick Hickey 
de Azerbaycan’a Avrupa spo-
runa ve Olimpiyatlara sağladı-
ğı katkıdan dolayı teşekkür etti. 
Avrupa Oyunları açılış töreni 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
oyunların başladığını ilanından 
sonra çeşitli ışık, sahne ve havai 
fişek gösterileriyle son buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

World and European Champion 
Servet Tazegül was also among 
the 8 flagbearers who carried 
the flag of the EOC during the 
Opening Ceremony.

Famous US singer Lady Gaga de-
livered a timely rendition of the 
John Lennon classic ‘Imagine’ as 
part of the 2015 Baku Opening 
Ceremony. First Lady Mehriban 
Aliyeva, Chair of the Baku 2015 
Organising Committee, addressed 
the audience, thanking the EOC 
and IOC members present, and 
welcoming athletes to Azerbaijan. 
President of the EOC, Patrick 
Hickey, then expressed his grati-
tude to President Aliyev, First Lady 
Aliyeva, and Azerbaijan for their 
contribution to European sport 
through the first European Games. 
President Aliyev the declared the 
games open.

The Opening Ceremony was at-
tended by Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan and Mrs. Emine 
Erdoğan and official representa-
tives from various countries, in-
cluding Russian President Vladimir 
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Erdoğan’ın da hazır bulunduğu 1. 
Avrupa Oyunları’nın açılış törenin-
de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Karadağ Cumhurbaşkanı 
Filip Vujanovic, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, 
Bosna Hersek Cumhurbaşkanı 
Mladen İvanic, Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov, Çek 
Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi 
Başkanı Jan Hamacek, Gürcistan 
Başbakanı İrakli Garibaşvili, San 
Marino Kralı Andrea Belluzzi ve 
Roberto Venturini, Türkmenistan 
Cumhurbaşkanı Kurbankulu 
Berdimuhammedov, Tacikistan 
Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, 
Ürdün Prensi Ali bin el-Hüseyin, 
Slovakya Parlamentosu Başkanı 
Peter Pellegrini, Suudi Arabistan 
Prensi Abdullah bin Musaad 
Bin Abdulaziz, Monako Prensi II 
Albert, İngiltere Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Tobias Elwood, Letonya 
eski Cumhurbaşkanı Vladis 
Zatlers, Kazakistan Başbakanı 
Karim Masimov ve Belarus 
Cumhurbaşkanı Aleksandr 
Lukaşenko yer aldı. Açılışı, Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer 
Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı 
İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
TMOK Başkanı ve IOC Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof.Dr.Uğur Erdener, 
TMOK Başkan Yardımcısı ve EOC 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Arat ile TMOK Genel Sekreteri ve 
ANOC Yönetim Kurulu Üyesi Neşe 

Putin, President of Montenegro 
Filip Vujanovic, Serbian President 
Tomislav Nikolic, Turkmenistan’s 
President Gurbanguly 
Berdimuhamedov, President 
of Bosnia and Herzegovina 
Mladen Ivanic, Grand Duke 
of Luxembourg Henri, Prince 
Albert II of Monaco, Belorussian 
President Alexander Lukashenko, 
Tajikistan’s President Emomali 
Rahmon Bulgarian Prime Minister 
Boyko Borisov, Prime Minister of 
Georgia Irakli Garibashvili, Kazakh 
Prime Minister Karim Masimov, 
Romanian Prime Minister Victor 
Ponta as well as high rank-
ing officials from San-Marino, 
Switzerland, United Kingdom, 
Slovakia, Czech Republic, Islamic 
Republic of Iran, Ukraine, Oman, 
Kuwait, Qatar and many more. 
Many other prominent politi-
cal and sports figures were also 
in attendance: Minister of Youth 
and Sports Akif Çağatay Kılıç,  
Minister of Culture and Tourism 
Ömer Çelik, Minister of Foreign 
Affairs Mevlüt Çavuşoğlu, Minister 
of National Defence İsmet Yılmaz, 
Minister of Energy and Natural 
Resources Taner Yıldız, former 
Minister of Transport, Maritime 
Affairs & Communications Binali 
Yıldırım, Turkish Ambassador to 
Azerbaijan İsmail Alper Coşkun, 
TOC President and IOC Executive 
Board member Prof. Dr. Uğur 
Erdener, TOC Vice President and 
EOC Executive Committee mem-
ber Hasan Arat and TOC Secretary 

Gündoğan da izledi.

Türkiye, Bakü 2015 1. Avrupa 
Oyunları’na 19 spor dalına ait 23 
disiplinde, 109 erkek ve 81 kadın 
olmak üzere toplam 190 sporcu 
ile katıldı. 17 gün süren yarışma-
larda sporcularımız, atıcılık, atla-
ma, artistik cimnastik, badmin-
ton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, 
eskrim, görme engelli judo, gü-
reş, kano, karate, masa teni-
si, okçuluk, plaj voleybolu, sam-
bo, senkronize yüzme, sutopu, 
taekwondo, triatlon, voleybol ve 
yüzme dallarında mücadele etti. 
Oyunlar süresince 800’ü yabancı, 
700’ü yerli yaklaşık bin 500 gaze-
teci görev aldı.

1. Avrupa Oyunları ‘nda 
Türkiye’nin kafile başkanlığı-
nı Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Spor Genel Müdür Vekili Ömer 
Altunsoy yaptı. 

Kapanış Töreni
1. Avrupa Oyunları, 17 gür sü-
ren sportif mücadelenin ar-
dından 28 Haziran akşamı 68 
bin seyirci kapasiteli Bakü 
Ulusal Stadyumu’nda düzen-
lenen kapanış töreniyle sona 
erdi. Kapanış töreni, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi 
ve Avrupa Oyunları Organizasyon 
Komitesi (BEGOC) Başkanı 
Mehriban Aliyeva ve Avrupa 
Olimpiyat Komitesi (EOC) 
Başkanı Patrick Hickey’nin izle-
yicileri selamlamasıyla başladı. 

General and ANOC Executive 
Council member Neşe Gündoğan.

Team Turkey in the 1st European 
Games comprised of 190 athletes, 
109 male and 81 female, compet-
ing in 19 sports and 23 disciplines: 
shooting, athletics, canoe, gym-
nastics, 3x3 basketball, cycling, 
boxing, fencing, wrestling, karate, 
table tennis, archery, beach volley-
ball, sambo, synchronized swim-
ming, water polo, triathlon, volley-
ball, swimming, judo and blind judo.

Chef de Mission of Team Turkey at 
the 1st European Games was Ömer 
Altunsoy, Deputy General Director 
of General Directorate of Sports.

Closing Ceremony
The 1st European Games organized 
in Baku ended with the Closing 
Ceremony held at the 68.000 ca-
pacity Baku National Stadium on 
28 June. The Ceremony got un-
derway with the salutations 
by President of the Republic of 
Azerbaijan Ilham Aliyev, First Lady 
of Azerbaijan, Chair of the Baku 
2015 European Games Organizing 
Committee (BEGOC) Mehriban 
Aliyeva, and President of the 
European Olympic Committees 
(EOC) Patrick Hickey. Lights shined 
on the 12 singers singing a new, 
symphonic arrangement of the 
national anthem and the flag of 
Azerbaijan was carried and raised 
by the servicemen of the National 
Guard accompanied by fireworks.
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Azerbaycanlı 12 şarkıcının ülkenin 
milli marşını yeni bir aranjman ve 
havai fişekler eşliğinde okuma-
sıyla devam eden törende, ordu 
mensupları tarafından stadyuma 
getirilen Azerbaycan bayrağı gön-
dere çekildi.

‘Transformasyon’ ismi verilen 
sonraki bölümde, 500’den faz-
la dansçı, geleneksel ve çağdaş 
Azerbaycan kültürünün harman-
landığı koreografi gösterisine imza 
attı. Gösteride, stadyum ortasına 
kurulan Bakü’nün tarihi simgele-
rinden Kız Kalesi’nin duvarlarının 
arasından kentin yeni simgelerin-
den ‘Flame Towers’ (Ateş Kuleleri) 
çıktı. Azerbaycan Devlet Çocuk 
Filarmonisi korosunun söyledi-
ği ‘Çal-Oyna’ şarkısı ve dans gös-
terisi eşliğinde oyunlarda yarışan 
sporcular ülkelerinin bayraklarıyla 
stada girdi. Sporcuların seyircileri 
selamlamasının ardından BEGOC 
Başkanı Mehriban Aliyeva ve EOC 

Olympic Committees Patrick 
Hickey also delivered a speech and 
declared the Baku 2015 inaugural 
European Games closed.

In the following part of the cere-
mony called ‘The Energy of Youth’, 
local and foreign hip-hop musi-
cians, dancers and artists flood-
ed the stage, carrying LED hexa-
gons above their heads, displayed 
a wonderful show of music and 
choreography. Then, Ateshgah fire 
temple rose from the main stage, 
standing on top, a sand paint-
er drew the ‘tree of life’ from the 
simurg legend and 50 birds repre-
senting the 50 nations of the Games 
The birds flocked together and, as 
in the legend, transform into a gi-
ant simurg. As the music became 
more dramatic, the sand painter 
drew images of fire, conjuring per-
formers with fire wings who run 
in and scatter the bird performers. 
Fire dancers performed athletically 
as the music intensified, and fire ef-
fects engulfed the stadium much to 
the liking of the spectators.

Dancers performed to the tune 
of “Sarı Gelin” (Blonde Bride) mu-
sic The ceremony then featured 
performances by foreign musical 

Başkanı Patrick Hickey konuş-
ma yaptı. Aliyeva, oyunlar boyun-
ca görev alan ‘Alev Koruyucuları’ 
olarak adlandırılan gönüllülere 
teşekkür etti.

Törenin ‘Gençliğin Enerjisi’ isim-
li bölümünde ise yerli ve yaban-
cı hip-hop sanatçıları, akrobatlar, 
dansçılar ve oyuncular diyot lam-
balarla müzik ve koreografi gös-
terisine imza attı. ‘Uyanış’ ismi 
verilen bölümde, geleneksel mü-
zik türü ‘muğam’ eşliğinde doğu 
mitolojisi ve efsanelerinde yer 
alan ‘Simurg Kuşu’ sahneye ko-
nuldu. Tarihi Ateşgah Anıtı make-
tinin üzerinde kum ressamı tara-
fından çizilen ve oyunlara katılan 
50 ülkeyi temsil eden 50 kuş can-
lanarak büyük Simurg Kuşu’na 
dönüştü. Simurg’un ritmik müzik 
ve danslar eşliğinde alevlenerek 
havalanması ve stadyumu ateş 
cümbüşüne dönüştürmesi, izle-
yicilerden büyük alkış aldı.

In the next part of the show called 
‘Transformation’, over 500 tradi-
tional and modern dancers ap-
plauded the rich traditions of 
Azerbaijani music, dance and ar-
chitecture as the walls of the 
‘Maiden Tower’ peeled away to 
reveal the architecturally spec-
tacular ‘Flame Towers’. This was 
followed by a 50-strong chil-
dren’s choir singing the tradi-
tional folk tune, ‘Cal Oyna’, cele-
brating the nearly 6,000 athletes 
from 50 nations who entered the 
stadium behind their flag bear-
ers. After this, the First Lady of 
Azerbaijan Chair of the Baku 2015 
European Games Organizing 
Committee Mehriban Aliyeva de-
livered a speech and thanked the 
athletes and the ‘Flamekeepers’ 

– the volunteers who’ve been 
so vital to the success of the 
Games. President of the European 
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Lizbon’dan Bakü’ye 62 Gün Pedal Çevirdi • 62 Days of Pedalling from Lisbon to Baku
1. Avrupa Oyunları’na dikkat çek-
mek amacıyla Lizbon’dan Bakü’ye 
bisikletle pedal çeviren Portekizli 
Jorge Cristovao, 15 Mayıs Cuma 
günü geldiği İstanbul’da Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi’ni zeyaret etti. 
Cristovao, Olimpiyatevi’nde Yönetim 
Kurulu Üyesi Oktar Tertemiz 
tarafından karşılandı. Karşılamada 
Portekiz’in Türkiye Fahri Konsolosu 
Aaron Nommaz da hazır bulundu. 
Jorge Cristovao, Olimpiyatevi’ndeki 
karşılama töreninde Oktar 
Tertemiz’e Portekiz Olimpiyat 
Komlitesi’nin ülkemize mesajını il-
etti. Cristovao’nun 10 Nisan tarihin-
de Portekiz’den başlayan ve 62 gün 
süren 6.600 kilometrelik yolculuğu, 
İspanya, Fransa, Monako, İtalya, 
Yunanistan, Türkiye, Gürcistan’I geç-
tikten sonra 10 Haziran tarihin-
de Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
son buldu.

Jorge Cristóvão, a 53 years old 
athlete, cycled from Lisbon to 
Baku, Azerbaijan to honour all 
the athletes competing in the 1st 
European Games. In his chal-
lenge called “Lisboa2Baku”, 
Jorge Cristóvão visited Turkish 
Olympic Committee’s (TOC) 
headquarters Olympic House, 
İstanbul on April 15th. Cristóvão 
was welcomed by TOC Board 
of Directors member Oktay 
Tertemiz and Aaron Nommaz, 
honorary consul of Portugal. 
Cristóvão delivered a goodwill 
message from the Portuguese 
Olympic Committee. Cristóvão’s 
62-day and 6.600 km jour-
ney started on April the 10th 
and ended on 10 June in Baku, 
having crossed Spain, France, 
Monaco, Italy, Greece, Turkey 
and Georgia.

Seremoni, stadyum ortasında 
dilek fenerlerin yakılması, 50 
fenerin ‘Sarı Gelin’ türküsü 
eşliğinde gökyüzüne bırakılması 
ve havai fişek gösterisiyle 
sürdü. Daha sonra müzik grubu 
Clean Bandit, pop yıldızı John 
Newman ve DJ Gareth Emery 
sahne aldı. İngiliz sanatçıların 

bands and singers like Clean 
Bandit, John Newman and DJ 
Gareth Emery and spectacular 
fireworks across the Baku sky, 
the first-ever European Games 
come to a close. Over 10,000 py-
rotechnics and 2,000 lighting fix-
tures were used at the Artistic 

gösterileri seyircilerin büyük 
beğenisini topladı. Yaklaşık 
6 bin kişinin görev aldığı 
kapanış seremonisinin sanat 
yönetmenliğini ABD’li gösteri 
yönetmeni James Hadley 
yaptı. Gösteride, 10 bin havai 
fişek, 2 binden fazla aydınlatma 
malzemesi kullanıldı.

Director James Hadley-directed 
Closing Ceremony. Nearly 800 in-
ternational and more than 700 lo-
cal media representatives were 
accredited to cover the inaugural 
European Games.
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2015 Bakü Avrupa Oyunları’nda Sporcularımız
Turkish Athletes at 2015 Baku 1st European Games

SPOR DALI
SPORTS BRANCH

BRANŞ
DISCIPLINE

AD SOYAD
NAME, LAST NAME

SONUÇLAR
RESULTS

MADALYALARIMIZ
MEDALS

ATICILIK
SHOOTING

10m Havalı 
Tabanca / 10m 
Air Pistol

İsmail Keleş Finalde 157,8 puanla 4. oldu. 4th place in Finals with 157,8 points

Yusuf Dikeç Elemelerde 578 puanla 9. oldu.
9th place in Qualifications with 578 
points

50m Tabanca / 
50m Pistol

Abdullah Ömer 
Alimoğlu

Finalde 167.1 puanla 3. oldu. Bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal in the finals 
with 167,1 points. 

Yusuf Dikeç Finalde 86.9 puanla 7. oldu. 7th place in the finals with 86,9 points

Mix Takım Trap 
/ Mixed Team 
Trap

Oğuzhan Tüzün, 
Serdag Saadet 
Kandıra

Elemelerde 83 puan ile 8. oldular.
8th place in the qualifications with 
83 points

Trap / Trap
Oğuzhan Tüzün Elemelerde 119 puanla 15. oldu.

15th place in the qualifications with 
119 points

Serdag Saadet 
Kandıra 7 puan ile yarı finalde 6. oldu.

6th place in the semi-finals with 7 
points

BADMİNTON
BADMİNTON

Çift Erkekler / 
Men’s Doubles

Emre Vural,  
Sinan Zorlu

B grubu ilk maç Azerbaycan’ı 
2-0 yendiler. B grubu ikinci maç 
Rusya’ya 2-0 yenildiler. B grup 
üçüncü maç Fransa’ya 2-0 
yenildiler. Grupta 3. olarak elendiler.

Won the first match in Group B 
2-0 against Azerbaijan. Lost 2-0 to 
Russia and France in the second and 
third matches. Placed 3rd in Group 
and eliminated.

Çift Kadınlar 
/ Women’s 
Doubles

Neslihan Yiğit,  
Özge Bayrak

C grubunda ilk maç İspanya’yı 2-0 
yendiler. C grubunda ikinci maç 
Çekleri 2-0 yendiler. C grubunda 
üçüncü maç Hırvatları 2-0 yendiler. 
Çeyrek finalde Fransa’yı 2-0 
yendiler. Yarı Finalde Bulgaristan’a 
2-0 yenildiler ve Bronz madalya 
aldılar.

Won the three matches in Group C; 
2-0 against Spain, Czech Rep. and 
Croatia. Won 2-0 against France in 
quarterfinals. Lost 2-0 to Bulgaria in 
semi-finals. Bronze medal.

Karışık Takım / 
Mixed Doubles

Melih Turgut,  
Fatma Nur Yavuz

C grup ilk maç Slovenya’yı 2-0 
yendiler. İkinci maç Danimarka’ya 
2-0, üçüncü maç Ukrayna’ya 2-1 
yenildiler. Gurupta 3. olup elendiler.

Won the first match in Group C 
2-0 against Slovenia. Lost 2-0 to 
Denmark in second and 2-1 to 
Ukraine in third match. Placed 3rd in 
Group C and eliminated.

Tek Erkekler / 
Men’s Singles

Emre Vural

E grup ilk maç İsviçre’li Bonny’yi 
2-0 yendi. İkinci maç Çek Kaukal’a 
2-0 yenildi, üçüncü maçta Sırp 
Bjelan’ı 2-1 yendi. Gurubu ikinci 
sırada bitirdi. İlk 16’da Litvanya’lı 
Navickas’a 2-0 yenildi ve elendi.

Won the first match in Group E 2-0 
against Swiss M. Bonny. Lost second 
match 2-0 to Czech Koukal and won 
third match 2-1 against Serbian 
Bjelan. Finished Group in 2nd place. 
Lost 2-0 to Lithuanian Navickas in 
Round of 16 and eliminated.

Tek Kadınlar 
/ Women’s 
Singles

Neslihan Yiğit

D grup ilk maç Rus Polikarpovaya’yı 
2-1 yendi. İkinci maçta Hırvatistan’ı 
2-0 yendi, üçüncü maçta Yunan 
Karkantzia’yı 2-0 yendi. Gurubu 
ilk sırada bitirdi. İlk 16’da Fransız 
Lansac’a 2-1 yenilerek elendi.

Won the three matches in Group D; 
2-1 against Russian Polikarpova, 
2-0 against Croat Sutara and Greek 
Karkantzia. Finished Group on top. 
Lost 2-0 to French Lansac in Round 
of 16 and eliminated.

BİSİKLET
CYCLING

Dağ Bisikleti / 
Mountain Bike

Abdülkadir Kelleci 1:25:55 derecesiyle 25. olarak 
tamamladı.

25th place in men’s cross-country 
with 1:25:55. 

Esra Kürkçü 1:00:24 derecesiyle 24. olarak 
tamamladı.

24th place in women’s cross-country 
with 1:00:24.
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BİSİKLET
CYCLING

Tek Erkekler / 
Men’s

Ahmet Örken Zamana karşı yarışta 1:10:14.44 ile 
36. oldu.

36th place in men’s individual time 
trial with 1:10:14.44.

Tek Kadınlar / 
Women’s

Ayşenur Turgut Zaman karşı yarışta 41:53:64 ile 
30. oldu.

30th place in women’s individual time 
trial with 41:53:64.

Yol Yarışı / Road

Ahmet Örken Tamamlayamadı. Did not finish men’s road race.

Ayşenur Turgut Tamamlayamadı. Did not finish women’s road race

Miraç Kal 5:42:25 lik derecesiyle 58. oldu.
58th place in men’s road race with 
05:42:25.

Onur Balkan Tamamlayamadı. Did not finish men’s road race.

BOKS
BOXING

46-49 Kg
Muhammet Ünlü

Çeyrek finalse İsrailli Alaverdian’ı 
3-0 yendi. Yarı finalde Rus 
Sagaluev’e 3-0 yenildi ve Bronz 
madalya aldı.

Won the quarterfinals match 3-0 
against Alaverdian from Israel. Lost 
3-0 to Russian Sagaluev in the semi-
finals. Won the bronze medal.

51 Kg Elif Coşkun Yarı finalde İngiliz Adams’a 3-0 
yenildi ve Bronz madalya aldı.

Lost 3-0 to N. Adams from Great 
Britain in the semi-finals. Won the 
bronze medal.

52 Kg Ferhat Pehlivan
İlk 16’da Fransız Kanki’yi 3-0 yendi. 
Çeyrek finalde İtalyan Picardi’ye 2-1 
yenildi.

Won 3-0 against French Konki in 
round of 16. Lost 2-1 to Italian Picardi 
in quarterfinals. Eliminated.

54 Kg Ayşe Taş Çeyrek finalde Rus Saveleva’ya 3-0 
yenildi.

Lost 3-0 to Russian E. Saveleva’ya 
3-0 in the quarterfinals. Eliminated.

56 Kg Selçuk Eker İlk 16’da İngiliz Ashfaq’a 2-1 
yenilerek elendi.

Lost 2-1 to Q. Ashfaq from Great 
Britain in round of 16. Eliminated.

60 Kg

Gamze Başar İlk 16’da İsveç’li Lundblad’a 3-0 
yenilerek elendi.

Lost 3-0 to I. Lundblad from Sweden 
in round of 16. Eliminated.

Yasin Yılmaz Çeyrek finalde İrlanda’lı McComb’a 
3-0 yenildi.

Lost 3-0 to Irish S. McComb in the 
quarterfinals. Eliminated.

64 Kg Adem Furkan Acı İlk 16’da İtalyan Mangiacapre’ye 3-0 
yenilerek elendi.

Lost 3-0 Italian V. Mangiacapre in 
round of 16. Eliminated.

69 Kg Önder Şipal İlk 16 da Gürcü Abazhidse’ye 3-0 
yenilerek elendi.

Lost 3-0 Italian Georgian G. 
Abazhidse in round of 16. Eliminated.

75 Kg Sema Çalışkan Çeyrek finalde Alman Scheurıch’e 
2-1 yenildi.

Lost 2-1 to German S. Scheurich in 
the quarterfinals. Eliminated.

81 Kg Cem Karlıdağ İlk 16’da Hollanda’lı Mullenberg’e 
3-0 yenilerek elendi.

Lost 3-0 Dutch P. Mullenberg in 
round of 16. Eliminated.

91 Kg

Ali Demirezen Çeyrek finalde Azeri Majdov’a 3-0 
yenilerek elendi.

Lost 3-0 to J. Filipi from Croatia in 
the quarterfinals. Eliminated.

Bahram Muzaffer Çeyrek finalde Hırvat Fılıpi’ye 3-0 
yenilerek elendi.

Lost 3-0 to M. Majidov from 
Azerbaijan in the quarterfinals. 
Eliminated.

GÜREŞ
WRESTLING

Grekoromen / 
Greco-Roman

Abdulsamet 
Ugurli

66 Kg’da ilk 16’da Sırp Maksimoviç’e 
5-0 yenilerek elendi.

Lost 5-0 to Serbian A. Maksimoviç in 
66kg 1/8 finals. Eliminated.

Cenk İldem
98 Kg’da Rus Magemadov’a 3-1 
yenildi, repesajda Azeri Nuriyev’i 
3-0 yenerek Bronz madalya aldı.

Lost 3-1 to Russian I. Magomedov in 
the semi-finals. Won 3-0 against O. 
Nuriyev of Azerbaijan in repechage in 
98kg. Won the bronze medal. 

Emrah Kuş
Elemelerde Litvanyalı Kolcovs’u 
4-1 yendi. 75 Kg’da ilk 16’da Gürcü 
Datunashvili’ye 3-1 yenilerek elendi

Defeated Latvian Kolcovs 4-1 in the 
qualifications. Lost 3-1 to Georgian 
Z. Datunashvili 3-1 in 75kg 1/8 finals 
and eliminated.
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GÜREŞ
WRESTLING

Grekoromen / 
Greco-Roman

Fatih Üçüncü 59 Kg’da ilk 16’da Romanya’lı 
Munteana’ya 3-1 yenilerek elendi.

Lost 3-1 to Romanian V. Muntenau in 
59kg 1/8 finals and eliminated.

Metehan Başar
85 Kg’da repesajda Ermeni 
Manukyan’ı 3-0 yenerek Bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal in 85kg by 
defeating Armenian M. Manukyan 3-0 
in the bronze medal match.

Rıza Kayaalp 130 Kg’da Azeri Shariati’yi 3-1 
yenerek Altın madalya aldı.

Won the gold medal in 130kg 
defeating S. Shariati from Azerbaijan 
3-1 in the final.

Selçuk Çebi
80 Kg’da yarı finalde Azeri 
Hüseyinova 4-0, repesajda Bulgar 
Aleksandrova 3-1 yenilerek 4. oldu.

Lost 4-0 to Azeri Hüseyinova in the 
semi-finals; lost 3-1 to Bulgarian D 
Aleksandrov in the third place match. 
Placed 4th in 80kg.

Yunus Özel 71 Kg’da elemelerde Belarus’lu 
Laik’a 4-1 yenilerek elendi.

Lost 4-1 to Belarus Laik in 71kg 
qualifications and eliminated.

Serbest / 
Freestyle

Ahmet Bilici 86 Kg’da elemelerde Ermeni 
Murtazaliyev’e 3-1 yenilerek elendi.

Lost 3-1 to Armenian Murtazaliyev in 
86kg qualifications and eliminated.

Bediha Gün 55 Kg’da çeyrek finalde Azeri 
Sinishin’e 5-0 yenilerek elendi.

Lost to Azeri N. Sinishin in 55kg 
quarterfinals and eliminated.

Burcu Örskaya 
Üğdüler

69 Kg’da ilk 16’da Alman Focken’e 
3-0 yenilerek elendi.

Lost to German A. Focken in 69kg 
qualifications and eliminated.

Buse Tosun 63 Kg’da ilk 16’da Belarus’lu 
Mamashuk’a 3-1 yenilerek elendi.

Lost to Belarus Mamashuk 3-1 in 
63kg qualifications and eliminated.

Elif Jale 
Yeşilırmak

58 Kg’da bronz maçında Belarus’lu 
Huchok’u 3-1 yenerek Bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal defeating A. 
Huckok from Belarus 3-1 in 58kg 
third place match. 

Evin Demirhan 48 Kg’da çeyrek finalde Rus 
Islamova’ya 4-0 yenilerek elendi.

Lost 4-0 to Russian B. Islamova in 
48kg quarterfinals and eliminated.

Hafize Şahin 60 Kg’da ilk 16’da isveç’li Mattsson’a 
3-1 yenilerek elendi.

Lost 3-1 to Swedish Mattson in 60kg 
qualifications and eliminated.

İbrahim Bölükbaşı 97 Kg’da çeyrekfinalde Ukrayna’lı 
Andritsev’e 3-1 yenilerek elendi.

Lost 3-1 to Ukrainian V. Andritsev in 
97kg quarterfinals and eliminated.

Merve Kenger
53 Kg’da bronz maçında Moldovalı 
Budu’yu 5-0 yenerek Bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal in 53kg 
defeating Budu from Moldavia 5-0 in 
the third place match.

Serbest / 
Freestyle

Mustafa Kaya
Üçüncülük maçında Rumen George 
Bucur’u 4-0 yenerek bronz madalya 
aldı.

Won the bronze medal in 65kg 
defeating Romanian George Bucur 
4-0 in the third place match.

Münir Recep 
Aktaş

61 Kg’da çeyrekfinalde Rus 
Bogomoev’e 3-0 yenilerek elendi.

Lost 3-0 to Russian Bogomoev in 
61kg quarterfinals and eliminated.

Sezar Akgül
Üçüncülük maçında Azerbaycanlı 
Yaşar Aliyev’i tuşla yenerek bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal in 57kg 
defeating Azeri Yaşar Aliyev by fall in 
the third place match.

Soner Demirtaş 74 kilo finalinde Rus rakibine 4-0 
yenildi, gümüş madalya aldı.

Won the silver medal in 74kg losing 
to Russian A. Geduev 4-0 in the final 
match.

Taha Akgül
Finalde Belaruslu Aleksei 
Shemarov’u 6-0 yenerek şampiyon 
oldu.

Won the gold medal defeating Belarus 
Aleksei 6-0 in the final match.

Yakup Gör
Üçüncülük maçında Sırp Zaur 
Efendiev’i 4-1 yenerek bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal in 70kg 
defeating Zaur Efendiev 4-1 in the 
third place match.

Yasemin Adar 75 Kg’da bronz maçında Moldova’lı 
Saenko’ya 3-1 yenildi.

Lost 3-1 to Saenko from Moldavia in 
75kg third place match.
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JUDO
JUDO

+100 Kg Burak Serbest İlk eleme maçında Sırp Bozinic’e 
yenilerek elendi.

Lost to Serbian B. Bozinic in the first 
elimination match. Eliminated.

-48 Kg

Dilara 
Lokmanhekim

Yarı finalde kaybedince 
repesaja çıktı. Repesajda Macar 
Csernoviczkı’ye yenilerek elendi.

Lost to Belgian C. Van Snick in the 
quarterfinals, lost to Hungarian E. 
Csernoviczki in the repechage match. 
Eliminated.

Ebru Şahin Finalde Belçika’lı Van Snick’e 
yenilerek Gümüş madalya aldı.

Won the silver medal, losing to 
Belgian C. Van Snick in the final 
match.

52 Kg Ayşe Arca İlk eleme maçında İsviçre’li 
Tschopp’a yenilerek elendi.

Lost to Swiss Tschopp in the first 
elimination match. Eliminated.

60 Kg Ahmet Şahin Kaba İlk eleme maçında Slovenya’lı 
Trbovic’e yenilerek elendi.

Lost to Slovenian Trbovic in the first 
elimination match. Eliminated.

66 Kg Sinan Sandal İlk eleme maçında Azeri 
Shıkhalizada’na yenilerek elendi.

Lost to Azeri Shıkhalizada in the first 
elimination match. Eliminated.

73 Kg Hasan Varlıoğlu İlk 16’da Rus Iartcev’e yenilerek 
elendi.

Lost to Russian D. Iartcev in the 
second elimination match. Eliminated.

+78 Kg Gülşah Kocatürk Repesaj maçında Litvanya’lı 
Pakenyte’ye yenilerek elendi.

Lost to Lithuanian S. Pakenyte in the 
repechage match. Eliminated.

+78 KgKg Belkıs Zehra Kaya Yarı finalde Fransız Andeol’e 
yenilerek Bronz madalya aldı.

Lost to French Andeol in the semi-
finals. Won the bronze medal.

-90 Kg Batuhan Efemgil İlk Eleme maçında Gürcü 
Gıvınıasvili’ye yenilerek elendi.

Lost to Georgian B. Giviniashvili 
Gıvınıasvili’ in the first elimination 
match. Eliminated.

JUDO
JUDO

Görme Engelliler 
/ Blind Judo

Dursun Hayran Çeyrek final 90 Kg’da Yunan 
Papahristos’a yenildi.

Lost to Greek Papahristos in the 90kg 
quarterfinals. Eliminated.

Gülhan Kılıç Çeyrek final 57 Kg’da Alman 
Brussig’e yenilerek elendi.

Lost to German Brussig in the 57kg 
quarterfinals. Eliminated.

Şerife Köseoğlu Çeyrek final 57 Kg’da Ukrayna’lı 
Nikolaychyk’ya yenilerek elendi.

Lost to Ukrainian Nikolaychyk in the 
57kg quarterfinals. Eliminated.

MASA TENİSİ
TABLE TENNIS

Bireysel / 
Singles

Ahmet Li İlk Raund’da Slovakyalı Pistej’e 4-0 
yenildi.

Lost 4-0 to Slovakian L. Pistej in the 
first round. Eliminated.

Melek Hu Bronz maçında Slovak Odorava’yı 
4-1 yenerek Bronz madalya aldı.

Won the bronze medal defeating 
Slovakian Odorava 4-1 in the third 
place match.

OKÇULUK
ARCHERY

Erkek Takımı / 
Men’s Team

Mete Gazoz, Yağız 
Yılmaz, Fatih 
Bozlar

Ranking’de 1952 puanla 10. oldular. 
İlk 16’da İspanya’ya 5-4 yenilerek 
elendiler.

Lost 5-4 to Spain in 1/8 eliminations 
and eliminated. 10th place in Ranking 
Round with 1.952 points.

Kadın Takımı / 
Women’s Team

Aybüke Aktuna, 
Yasemin 
Ecem Anagöz, 
Bengühan Elif 
Ünsal

Ranking’de 1886 puanla 10. oldular. 
İlk 16’da Fransa’ya 6-2 yenilerek 
elendiler.

Lost 6-2 to France in 1/8 eliminations 
and eliminated. 10th place in Ranking 
Round with 1.886 points.

Karışık Takım / 
Mixed Team

Yasemin Ecem 
Anagöz, Yağız 
Yılmaz

Ranking’de 1310 puanla 7. oldular. 
İlk 16’da Belerus’a 6-0 yenilerek 
elendiler.

Lost 6-0 to Belarus in 1/8 eliminations 
and eliminated. 7th place in Ranking 
Round with 1.310 points.

Tek Erkekler / 
Men’s Individual

Fatih Bozlar
Ranking’de 643 puanla 44. oldu.

44th place in Ranking Round with 643 
points.

Elemelerde Belçika’lı Ramaekers’e 
6-4 yenilerek elendi.

Lost 6-4 to Belgian Ramaekes in the 
eliminations. Eliminated.

Mete Gazoz
Ranking’de 641 puanla 46. oldu.

46th place in Ranking Round with 641 
points.

Elemelerde Ukrayna’lı Ruban’a 7-3 
yenilerek elendi.

Lost 7-3 to Ukrainian Ruban in the 
eliminations. Eliminated.

Yağız Yılmaz
Ranking’de 668 paunla 11. oldu. İlk 
16’da İngiliz Slater’e 6-0 yenilerek 
elendi.

11th place in Ranking Round with 
668 points.
Lost 6-0 to British Slater in the 1/16 
eliminations. Eliminated.
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OKÇULUK
ARCHERY

Tek Kadınlar 
/ Women’s 
Individual

Aybüke Aktuna
Ranking’de 623 puanla 39. oldu. 
İlk 16’da Rus Stephenova’ya 6-2 
yenilerek elendi.

39th place in Ranking Round with 
623 points.
Lost 6-2 to Russian I. Stepanova in 
the 1/16 eliminations. Eliminated.

Bengühan Elif 
Ünsal

Ranking’de 621 puanla 41. oldu. İlk 
16’da Alman Winter’e 6-5 yenilerek 
elendi.

41st place in Ranking Round with 
621 points.
Lost 6-5 to German K. Winter in 1/16 
eliminations. Eliminated.

Yasemin Ecem 
Anagöz

Ranking’de 642 puanla 13. oldu. 
Çeyrek finalde Yunan Psarra’ya 6-0 
yenilerek elendi.

13th place in Ranking Round with 
642 points.
Lost 6-0 to Greek E. Psarra in 
quarterfinal. Eliminated.

TAEKWONDO
TAEKWONDO

-49 Kg Rukiye Yıldırım Elemelerde Macar Gonda’ya 11-7 
yenilerek elendi.

Lost 11-7 to Hungarian I. Gonda in 
preliminary round. Eliminated.

-57 Kg Hatice Yangın Çeyrek finalde İspanyol Calvo’ya 
11-3 yenilerek elendi.

Lost 11-3 to Spanish Calvo in 
quarterfinals. Eliminated.

-58 Kg Görkem Sezer Elemelerde Portekiz’li Braganca’ya 
12-0 yenilerek elendi.

Lost 12-0 to Portuguese Braganca in 
preliminary round. Eliminated.

+67 Kg
-67 Kg

Furkan Asena 
Aydın

Elemelerde İngiliz Walkden’e 
yenilerek elendi.

Lost 9-6 to British B. Walkden in 
preliminary round. Eliminated.

Nur Tatar
Üçüncülük maçında Fransız Haby 
Niare’i yenerek bronz madalya elde 
etti.

Won the bronze medal defeating 
French H. Niare in the third place 
match.

-68 Kg Servet Tazegül Elemelerde Polonya’lı Robak’a 21-9 
yenildi.

Lost 21-9 to Polish K. Robak in 
preliminary round. Eliminated.

-80 Kg

+80

Yunus Sarı -80kg lemelerde Ermeni 
Yeremyan’a 4-2 yenilerek elendi.

Lost 2-4 to Armenian A. Yeremyan in 
the preliminary round. Eliminated.

AliSarı +80 kg elemelerde Hollandalı J. 
Wanrooij’e 10-9 yenilerek elendi.

Lost 9-10 to Dutch J. Wanroij in 
preliminary round. Eliminated.

YÜZME
SWIMMING

100m Kelebek / 
100m Butterfly

Erge Can Gezmiş 55:47’lik derecesiyle yarı finale 
kaldı. Yarı finalde yüzmedi elendi.

Advanced to semi-finals with 55.47 
in the heats. Did not swim in semi-
finals. Eliminated.

Sezin Eligül 1:04.12’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 1:04.12 

Yüksel Deniz 
Özkan 1:03.59’luk derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 1:03.59

100m 
Kurbağalama 
/ 100m 
Breaststroke

Gülşen Beste 
Samancı

Yarı finalde 1:11.72’lik derecesiyle 
finale kaldı. Finalde 1:12.34’lük 
derecesiyle 8. oldu.

Advanced to finals with 1:11.72 in the 
semi-finals. Placed 8th with 1:12.34 in 
the finals. 

100m Serbest /  
100m Freestyle

Almina Simla 
Ertan 1:00.39’luk derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 1:00.39 

Hüseyin Emre 
Sakçı

50.85 derecesiyle yarı finale kaldı. 
Yarı finalde 50.74’lük derecesiyle 
elendi.

Advanced to semi-finals with 50.85. 
Eliminated in semi-finals with 50.74

Sezin Eligül 58.74’lük derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 58.74 

Zeynep Odabaşı 58.52’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 58.52 

100m Sırtüstü /  
100m 
Backstroke

Berk Özkul 57.91’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 57.91 

Rasim Oğulcan 
Gör 58.66’lık derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 58.66 

200m Karışık /  
200m Medley

Batuhan Hakan 2:06.61’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:06.61 

Samet Alkan 2:07.44’lük derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:07.44 
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YÜZME
SWIMMING

200m Kelebek / 
200m Butterfly

Erge Can Gezmiş 2:08.03’lük derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:08.03 

Kaan Özcan
2:01.16’lık derecesiyle yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 2:01.39’luk 
derecesiyle elendi.

Advanced to semi-finals with 2:01.16. 
Eliminated in semi-finals with 
2:01.39.

Yüksel Deniz 
Özkan 2:22.95’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:22.95 

200m Serbest /  
200m Freestyle

Erge Can Gezmiş
1:51.62’lik derecesiyle yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 1:51.63’lük 
derecesiyle elendi.

Advanced to semi-finals with 1:51.62. 
Eliminated in semi-finals with 
1:51.63.

Zeynep Odabaşı 2:08.55’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:08.55 

200m Sırtüstü /  
200m 
Backstroke

Berk Özkul 2:07.08’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:07.08 

Rasim Oğulcan 
Gör 2:09.78’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 2:09.78 

400m Serbest /  
400m Freestyle

Batuhan Hakan 4:06.80’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 4:06.80 

Erge Can Gezmiş 3:58.11 lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 3:58.11 

Kaan Özcan 3:56.12’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 3:56.12 

Zeynep Odabaşı 4:34.91’lik derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 4:34.91.

4x100m Bayrak 
/ 4x100m Relay

Erkek Takımı

Ege Can Gezmiş, Kaan Özcan, 
Samet Alkan, Batuhan Hakan 
3:29.10’luk dereceleriyle 4x100 
serbest bayrakta elendiler.

Ege Can Gezmiş, Kaan Özcan, Samet 
Alkan, Batuhan Hakan: Eliminated in 
the heats with 3:29.10 Men’s 4x100m 
Freestyle Relay

Kadın Takımı

Almina Simla Ertan, Sezin Eligül, 
Yüksel Deniz Özkan, Zeynep 
Odabaşı 3:57.23’lük dereceleriyle 
4x100 serbest bayrakta elendiler.

Almina Simla Ertan, Sezin Eligül, 
Yüksel Deniz Özkan, Zeynep Odabaşı: 
Eliminated in the heats with 3:57.23 
in Women’s 4x100m Freestyle Relay

Karışık Kadınlar

Sezin Eligül, Gülşen Beste Samancı, 
Yüksel Deniz Özkan, Zeynep 
Odabaşı 4:17.21’lik dereceleriyle 
finale kaldılar. Finalde 4:17.29 luk 
dereceleriyle 8. oldular.

Sezin Eligül, Gülşen Beste Samancı, 
Yüksel Deniz Özkan, Zeynep Odabaşı: 
Advanced to finals with 4:17.21. 
Placed 8th with 4:17.29 in the finals.
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YÜZME
SWIMMING

4x100m Bayrak 
/ 4x100m Relay

Karışık Mix

Berk Özkul, Gülşen Beste Samancı, 
Yuksel Deniz Özkan, Hüseyin Emre 
Sakçı 4:03.65’lik dereceleriyle 
finale kaldılar.Finalde 4:03.62’lik 
dereceleriyle 6. oldular.

Berk Özkul, Gülşen Beste Samancı, 
Yuksel Deniz Özkan, Hüseyin Emre 
Sakçı: Advanced to the finals with 
4:03.65. Placed 6th with 4:03.62 in the 
finals.

Serbest Mix

Erge Can Gezmiş, Kaan Özcan, 
Sezin Eligül, Zeynep Odabaşı 
3:40.70’lik dereceleriyle finale 
kaldılar. Finalde 3:38.74’lük 
dereceleriyle 7. oldular.

Erge Can Gezmiş, Kaan Özcan, Sezin 
Eligül, Zeynep Odabaşı: Advanced to 
the finals with 3:40.70. Placed 7th with 
3:38.74 in the finals.

4x100m 
Bayrakx100m 
Bayrak / Men’s 
4x100m Medley 
Relay

Karışık Erkekler Seçmelerde 3:52.88’lik 
dereceleriyle elendiler.

Rasim Oğulcan, Batuhan Hakan, Berk 
Özkul, Kaan Özcan: Eliminated in the 
heats with 3:52.88 in the finals.

4x200m Bayrak 
/ 4x200m Relay

Erkek Takımı

Ege Can Gezmiş, Kaan Özcan, 
Samet Alkan, Batuhan Hakan 
7:35.13’lük dereceleriyle finale 
kaldılar. Finalde 7:31.55’lik 
dereceleri ile 8. oldular.

Ege Can Gezmiş, Kaan Özcan, Samet 
Alkan, Batuhan Hakan: Advanced to 
the finals with 7:35.13. Placed 8th with 
7:31.55 in the finals.

50m Kelebek / 
50m Butterfly

Almina Simla 
Ertan

Seçmelerde 28.94’lük derecesiyle 
elendi.

Eliminated in the heats with 28.94 

Berk Özkul Seçmelerde 25.03’lük derecesiyle 
elendi.

Eliminated in the heats with 25.03 

Hüseyin Emre 
Sakçı

Seçmelerde 24.64’lük dercesiyle 
yarıfinale kaldı. Yarı finalde 
24.74’lük derecesiyle elendi.

Advanced to semi-finals with 24.64. 
Eliminated in semi-finals with 24.74

Samet Alkan Seçmelerde 26.03’lük derecesiyle 
elendi.

Eliminated in the heats with 26.03 

Sezin Eligül Seçmelerde 28.03’lük derecesiyle 
elendi.

Eliminated in the heats with 28.03

Yüksel Deniz 
Özkan

Seçmelerde 28.38’lik derecesiyle 
elendi.

Eliminated in the heats with 28.38 

50m 
Kurbağalama 
/ 50m 
Breaststroke

Gülşen Beste 
Samancı

Seçmelerde 32.10’luk derecesiyle 
yarıfinale kaldı. 31.98’lik 
derecesiyle finale kaldı. Finalde 
32.14’lük derecesiyle 4. oldu.

Advanced to semi-finals with 32.10. 
Advanced to finals with 31.98. Placed 
4th in the women’s finals with 32.14

Hüseyin Emre 
Sakçı

Seçmelerde 28.11’lik derecesiyle 
yarıfinale kaldı. Yarı finalde 28.46’lık 
derecesiyle finale kaldıç Finalde 
28.25 yüzerek 4. oldu.

Advanced to semi-finals with 28.11. 
Advanced to finals with 28.46. Placed 
4th with 28.25 in the men’s finals

50m Serbest / 
50m Freestyle

Almina Simla 
Ertan

26.60’lık derecesiyle yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 26.51’lik 
derecesiyle elendi.

Advanced to semi-finals with 26.60. 
Eliminated in the semi-finals with 
26.51

Hüseyin Emre 
Sakçı

22.81’lik derecesiyle yarı finale 
kaldı. 22.78’lik derecesiyle finale 
kaldı. Finalde 22.75’lik derecesiyle 
4. oldu.

Advanced to semi-finals with 22.81. 
Advanced to finals with22.78. Placed 
4th with 22.75 in the men’s final

50m Sırtüstü / 
50m Backstroke

Sezin Eligül 30.34’lük derecesiyle elendi. Eliminated in the heats with 30.34 

ARTİSTİK  
CİMNASTİK
ARTISTIC  
GYMNASTICS

Erkek Takım / 
Men’s Team

Ferhat Arıcan, 
İbrahim Çolak ve 
Ümit Şamiloğlu

127,029’luk skorla 26. oldular. Placed 26th with 127,029 score
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ARTİSTİK  
CİMNASTİK
ARTISTIC  
GYMNASTICS

Paralel Bar / 
Parallel Bars

Ferhat Arıcan 14.300 puanla 6. oldu. Placed 6th with 14.300 score

Ring / Rings İbrahim Çolak 15.133 puanla 3. oldu Bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal with 15.133 
score

Tek Erkekler / 
Men’s Individual 
All-Around

Ferhat Arıcan 83,132 puanla 11. oldu. Placed 11th with 83,132 score

Tek Kadınlar 
/ Women’s 
Individual 
All-Around

Tutya Yılmaz 50,831 puanla 13. oldu. Placed 13th with 50,831 score

Vailt / Vault Ferhat Arıcan 14.566 puanla 6. oldu. Placed 6th with 14.566 score

ESKRİM
FENCING

Bireysel Foil 
/ Women’s 
Individual Foil

İrem Karamete İlk 32’de Rus Zagidullina’ya 15-1 
yenilerek elendi.

Advanced to Table of 32 from Pool 
Round. Lost 15-1 to Russian A. 
Zagidullina. Eliminated

Bireysel Sabre / 
Men’s Individual 
Sabre

İbrahim Ahmet 
Ant Grup maçlarında yenildi ve elendi. Eliminated in the Pool Round 

Foil / Foil
Tevfik Burak 
Babaoğlu

İlk 32’de İtalyan Nista’ya 15-8 
yenilerek elendi.

Advanced to Table of 32 from Pool 
Round. Lost 15-8 to Italian L. Nista in 
men’s Pool Round. Eliminated

Sabre / Sabre Ilgın Sarban Grup maçlarında yenildi ve elendi. Eliminated in women’s Pool Round

KARATE
KARATE

Kata / Kata

Dilara Bozan
Bronz madalya performansında 
Alman Bleul’u 5-0 geçerek bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal defeating 
German J. Bleul 5-0 in the third place 
match.

Mehmet Yakan
Bronz madalya performansında 
Fransız Dack’ı 4-1 geçerek bronz 
madalya aldı.

Won the bronze medal defeating 
French M. Dack 4-1 in the third place 
match.

KARATE
KARATE

Kumite / Kumite

Burak Uygur Finalde Fransız Da Costa’yı yenerek 
-67kg’da altın madalya aldı.

Won the gold medal defeating French 
S. Da Costa in men’s Kumite -67kg 
final match.

Enes Erkan Finalde Alman Horne’yi 2-1 yenerek 
+ 84kg’da altın madalya aldı.

Won the gold medal defeating 
German J. Horne 2-1 in men’s Kumite 
+84kg final match.

Erman Eltemur
-75kg Bronz madalya 
karşılaşmasında Alman Bitsch’ı 5-0 
yenerek Bronz madalya aldı.

Won the bronze medal defeating 
German N. Bitsch 5-0 in men’s 
Kumite -75kg third place match.

Hafsa Şeyda 
Burcu

-68kg’da elemelerde grubunda 3. 
oldu.

Finished her Group in the third place 
in women’s Kumite -68kg. Eliminated. 

Meltem Hocaoğlu +68kg finalde Hırvat Martinovic’e 
5-0 yenilerek Gümüş madalya aldı.

Won the silver medal, losing 5-0 to 
Croatian M. Martinovic in women’s 
Kumite +68kg final match.

Merve Çoban -61kg’da finalde Fransız Ignace’ye 
yenilerek Gümüş madalya aldı.

Won the silver medal, losing to French 
L. Ignace in women’s Kumite -61kg 
final match. 

Serap Özçelik -50kg finalde Austurya’lı Plank’ı 1-0 
yenerek Altın madalya aldı.

Won the gold medal defeating 
Austrian B. Plank 1-0 in women’s 
Kumite -50kg final match.

Tuba Yakan -55kg elemelerde gubunda 3. oldu.
Finished her Group in the third place 
in women’s Kumite -55kg. Eliminated. 

Uğur Aktaş
-84kg Bronz madalya 
karşılaşmasında Kosova’lı Karaqı’yi 
4-3 yenerek Bronz madalya aldı.

Won the bronze medal defeating 
Kosovan A. Karaqia 4-3 in men’s 
Kumite -84kg third place match.
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KANO
CANOE

Kayak / Kayak

Gabor Bozsık Tek Erkekler 5000m’de diskalifiye 
oldu.

Disqualified in Men’s Kayak Single 
(K1) 5000m.

İnes Esteves Tek Kadınlar 5000m’de 25:10.326 
ile 16. oldu.

Placed 16th with 25:10.326 in 
Women’s Kayak Single (K1) 5000m.

Lasma Liepa

Tek Kadınlar 200m seçmelerde 
42.080 ile yarı finale kaldı. Yarı 
finalde 42.000 ile finalee kaldı. Final 
B’de 43,800 ile 6. oldu. Tek Kadınlar 
500m finalB ‘de 2:16.028 ile 8. oldu.

Advanced to semi-finals with 42.080. 
Advanced to Final B 42.000. Placed 
6th with 43.800 in Women’s Kayak 
Single (K1) 200m Final B.
Placed 8th with 2:16.028 in Women’s 
Kayak Single (K1) 500m Final B.

Mustafa Gülbahar Tek Erkekler 200m finalB’de 37,204 
ile 5. oldu.

Placed 5th with 37.204 in men’s Kayak 
Single (K1) 200m Final B.

Kayak Doble /  
Kayak Double

Elizabeth Bates, 
İnes Esteves

Çift Kadınlar 500m yarı finalde 
1:46:903 ile 8. oldular. Çift Kadınlar 
200m yarı finalde 38,347 ile 5. 
oldular.

Placed 8th in the semi-finals of 
women’s Kayak Double (K2) 500m 
with 1:46.903.
Placed 5th in the semi-finals of Canoe 
Sprint - Women’s Kayak Double (K2) 
200m with 38,347.

KANO
CANOE

Sprint / Sprint

Gabor Bozsık 1000m Final B’de 3:37:402 ile 7. 
oldu.

Placed 7th with 3:37.402 in men’s 
Kayak Single (K1) 1000m Final B.

Kerim Tenha
Tek Erkekler 1000m yarıfinalde 
diskalifiye oldu. Tek Erkekler 200m 
yarı finalde 46,760 puan ile 9. oldu.

Disqualified in Canoe Sprint - men’s 
Canoe Single (C1) 1000m.
Placed 9th in Men’s Canoe Single (C1) 
200m with 46,760 time.

PLAJ  
VOLEYBOLU
BEACH 
VOLLEYBALL

Takım / Team

Emrah Özbek, 
Hakan Gögtepe

17.06.2015 Rusya’ya 2-0 yenildiler. 
18.06.2015 Fransa’ya 2-0 yenildiler. 
19.06.2015 Danimarka’ya 2-0 
yenildiler. F Grubunda elendiler.

Lost 2-0 to Russia, France and 
Denmark. Eliminated in their Group 
F.

Hasan Mermer, 
Selçuk Şekerci

17.06.2015 İsrail’e 2-0 yenildiler. 
18.06.2015 Çek’lere 2-0 yenildiler. 
19.06.2015 Hollanda’yı 2-1 yendiler. 
Elemelerde Belarus’a 2-0 yenilerek 
elendiler.

Lost 2-0 to Israel and Czech Rep. 
Defeated Netherland 2-1. Lost 2-0 to 
Belarus in the elimination round. 

VOLEYBOL 
(ERKEKLER)
VOLLEYBALL
(MEN’S)

Takım

14.06.2015 Grup maçı Sırbistanı 
3-1 yendiler. 16.06.2015 Grup 
maçı Polonya’ya 3-2 yenildiler. 
18.06.2015 Finlandiya’ya 3-0 
yenildiler. 20.06.2015 Fransa’ya 
3-0 yenildiler. 22.06.2015 Grup 
maçı Azerbaycan’ı 3-2 yenerek 
çeyrek finale çıktılar. Çeyrek finalde 
Bulgaristan’a 3-1 yenildiler.

Defeated Serbia 3-1. Lost to Poland 
3-2. Lost to Finland 3-0. Lost to 
France 3-0 and defeated Azerbaijan 
3-2. in Group matches. Advanced to 
quarterfinals where they lost 3-1 to 
Bulgaria and eliminated.

SU TOPU  
(ERKEKLER)
WATER POLO  
(MEN’S)

Erkek Takımı

Grup maçı Hırvatistan’a 17-6 
yenildiler. Grup maçı Yunanistan’a 
11-3 yenildiler. Grup maçı 
Karadağ’a 11-6 yenildiler. Grup 
sonuncusu oldular. 13 - 16 Rank 
maçında Ukrayna’yı 11-9 yendiler. 
13- 14 Rank maçında Azerbaycan’ı 
11-6 yenerek 13. oldular.

Lost 17-6 to Croatia, 11-3 to Greece, 
11-6 to Montenegro finished group 
round in the last place. 
Defeated Ukarine 11-9 in 
classification match 13-16. Placed 
13th defeating Azerbaijan in 
classification match 13-14.
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VOLEYBOL 
(KADINLAR)
VOLLEYBALL
(WOMEN’S)

Takım

Grup maçı Polonya’ya 3-2 yenildiler. 
Grup maçı İtalya’yı 3-0 yendiler. 
Grup maçı Belçika’yı 3-0 yendiler. 
Grup maçı Romanya’yı 3-0 yendiler. 
Grup maçı Azerbaycan’ı 3-0 yenerek 
çeyrek finale çıktılar. Çeyrek finalde 
Rusya’yı 3-1 yenerek yarı finale 
çıktılar. Yarı finalde Azerbaycan’ı 
3-2 yenerek finale çıktılar. Finalde 
Polonya’yı 3-0 yenerek Altın 
madalya aldılar.

Defeated by Poland 3-2, won 3-0 
against Italy, Belgium, Romania and 
Azerbaijan in the group matches. 
Defeated Russia 3-1 in quarterfinals, 
Azerbaijan 3-2 in semi-finals and 
Poland 3-0 in the final match to win 
the gold medal.

SENKRONİZE  
YÜZME
SYNCHRONİSED 
SWİMMİNG

Düet / Duets
Defne Bakırcı, 
Mısra Gündeş Finalde 145,5940 puanla 11. oldular. Placed 11th with 145,5940 score.

Free Combine /  
Free 
Combination

Takım

Mısra Gündeş, Defne Bakırcı, 
Nurberat Gökmen, Öykü Evliya, 
Öykü Halis, Dilay Horasan, Rezan 
Eda Tuncay, Ebru Mina Turhan, 
Selin Ünser, Hande Yıldız finalde 
75,6667 puan ile 11. oldular.

Placed 11th in free routine with 
75,6667 score.

Solo / Solo Defne Bakırcı Finalde 147,3849 puanla 12. oldu.
Placed 12th in the finals with 
147,3849 score.

Takım / Teams Takım Takım finalinde 142,3485 puanla 11. 
oldular.

Placed 11th in the finals with 
142,3485 score. 

TRİATLON 
(KADINLAR)
TRIATHLON
(WOMEN’S)

Ece Bakıcı Dereceye giremedi. Did not finish.

İpek Öztosun Dereceye giremedi. Did not finish.

TRİATLON 
(ERKEKLER)
TRIATHLON
(MEN’S)

Jonas Schomburg 1:49:34 derecesiyle 57 yarışmacı 
arasında 6. oldu

Placed 6th among 57 competitors 
with 1:49:34 time.

SAMBO -74 Kg
Muhammet Yahya 
Karataş

İlk 16’da Fransız Amoros’a 3-1 
yenilerek elendi.

Lost 3-1 to French J. Amaros in 1/8 
finals. Eliminated.

3X3 BASKETBOL
3X3 BASKETBALL

Erkek Takımı

Grup B maçlarında Rusya’ya 21-18, 
İspanya’ya 19-9 ve Belçika’ya 21-20 
yenildiler. 1/8 finallerde Sırbistan’a 
21-13 yenilerek elendiler.

Lost 21-18 to Russia, 19-9 to Spain, 
21-20 to Belgium in preliminary 
round Group B matches.
Lost 21-13 to Serbia in 1/8 finals. 
Eliminated.

Kadın Takımı

Grup B maçlarında Çek’lere 21-
6, Belçika’ya 19-9 ve Ukrayna’ya 
19-11 yenildiler. 2/8 finallerde 
İspanya’ya 11-5 yenilerek elendiler.

Lost 21-6 to Czech Rep., 19-9 
to Belgium, 19-11 to Ukraine in 
preliminary round Group B matches.
Lost 11-5 to Spain in 1/8 finals. 
Eliminated.

ATLAMA
DIVING

Platform /  
Men’s Platform

Kıvanç gür
Elemelerde 391,25 lik derecesiyle 
finale kaldı. Finalde 405,20 lik 
derecesiyle 9. oldu.

Qualified for the finals with 391,25 
in the preliminary round. Placed 9th 
with405,20 in the finals.

2015 BAKÜ AVRUPA OYUNLARI’NDA SPORCULARIMIZIN MADALYA TOPLAMLARI
TEAM TURKEY MEDALS TOTAL

6 4 19
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Madalya Tablosu • Medals Table
SIRALAMA

RANK
ÜLKE

COUNTRY
ALTIN

GOLD MEDAL
GÜMÜŞ

SILVER MEDAL
BRONZ

BRONZE MEDAL
TOPLAM

TOTAL

1  RUSYA RUSSIA 40 45 164

2  AZERBAYCAN AZERBAIJAN 21 15 20 56

3  BÜYÜK BRİTANYA GREAT BRITAIN 18 10 19 47

4  ALMANYA GERMANY 16 17 33 66

5  FRANSA FRANCE 12 13 18 43

6  İTALYA ITALY 10 26 11 47

7  BELARUS BELARUS 10 11 22 43

8  UKRAYNA UKRAINE 8 14 24 46

9  HDLLANDA NETHERLANDS 8 12 9 29

10  İSPANYA SPAIN 8 11 11 30

11  MACARİSTAN GARYHUN 8 4 8 20

12  SIRBİSTAN SERBIA 8 4 3 15

13  İSVİÇRE SWITZERLAND 7 4 4 15

14  TÜRKİYE TURKEY 6 4 19 29

15  BELÇİKA BELGIUM 4 4 3 11

16  DANİMARKA DENMARK 4 3 5 12

17  ROMANYA ROMANIA 3 5 4 12

18  PORTEKİZ PORTUGAL 3 4 3 10

19  POLONYA POLAND 2 8 10 20

20  AVUSTURYA AUSTRIA 2 7 4 13

21  GÜRCİSTAN GEORGIA 2 6 8 16

22  İSRAİL ISRAEL 2 4 6 12

23  SLOVAKYA SLOVAKIA 2 2 3 7

24  LİTVANYA LITHUANIA 2 1 4 7

25  İRLANDA IRELAND 2 1 3 6

26  HIRVATİSTAN CROATIA 1 4 6 11

27  BULGARİSTAN BULGARIA 1 4 5 10

28  YUNANİSTAN GREECE 1 4 4 9

29  İSVEÇ SWEDEN 1 3 3 7

30  SLOVENYA SLOVENIA 1 1 3 5

31  LETONYA LATVIA 1 0 1 2

32  ÇEK CUMHURİYETİ CZECH REPUBLIC 0 2 5 7

33  ESTONYA ESTONIA 0 1 2 3

34  MOLDOVA MOLDOVA 0 1 2 3

35  SAN MARİNO SAN MARINO 0 1 1 2

36  ERMENİSTAN ARMENIA 0 1 0 1

37  KISRIS RUM KESİMİ CYPRUS 0 1 0 1

38  MAKEDONYA MACEDONIA 0 0 2 2

39  NORVEÇ NORWAY 0 0 2 2

40  FİNLANDİYA LANDFIN 0 0 1 1

41  KOSOVA KOSOVO 0 0 1 1

42  KARADAĞ MONTENEGRO 0 0 1 1
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Sosyal Medya ve TMOK
TOC in Social Media

A staggering 92 % of the population in Turkey uses social media. 
Also taking into consideration Turkey’s young population, Turkish 
Olympic Committee (TOC) has made great strides in the medium. 
Starting with the 2014 Summer Youth Olympic Games in Nanjing, 
TOC decided to use social media platforms like twitter, facebook, 
instagram etc. more actively. All TOC activities and especially the 
achievements by our national athletes in summer and winter Youth 
Olympic Games, European Games, summer and winter European 
Youth Olympic Festivals and European and world championships 
were shared in the social media in real time. During this process, a 
significant growth occurred in our fan base at our corporate social 
media accounts. Surveys indicate that 70 % of our followers are 
male and again 70 % of them are below the age of 24.

Türkiye’nin genç nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda, artık 
kaçınılmaz bir hale gelen sosyal medya kullanımı konusunda 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi son dönemde önemli adımlar attı. 
TMOK bu doğrultuda, 2014 Nanjing Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları 
ile birlikte hem facebook hesabını daha aktif kullanmaya hem de 
twitter, instagram gibi mecralarda hesaplar açmaya karar verdi. 
Bir yıl boyunca yürütülen çalışmalarda özellikle Yaz, Kış, Gençlik 
Olimpiyat Oyunları, Avrupa Oyunları, Avrupa Gençlik Olimpik Yaz 
ve Kış Festivalleri, Avrupa, Dünya Şampiyonları başta olmak üzere 
Olimpik milli sporcularımızın uluslar arası alandaki başarıları ile 
TMOK’un kendi etkinlikleri sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. 
Bu süreçte kurumsal facebook hesabımızda ciddi bir artış yaşandı. 
İstatistikler, TMOK takipçilerinin şu an %70’inin erkek, % 30’unun 
kadın profillerinden oluştuğunu gösteriyor. Takipçilerimizin 
%70’inin de 24 yaşın altında olduğu görülüyor.

Google’ın 46 farklı pazarda internet kullanım alışkanlıklarını ölçtüğü ve karşılaştırdığı ‘Tüketici 
Barometresi’ araştırmasında, Türkiye sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Turkey stands on top of the list of social media usage according to the Google’s Consumer Barometer 
tool to understand and compare how people use the internet across 46 countries. 
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12. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali 25-30 Ocak tarihleri arasında Avusturya’nın Vorarlberg bölgesi ile 
Liechtenstein’da düzenlendi. 45 Avrupa ülkesinden 14-18 yaş arası yaklaşık 850 sporcunun iştirak ettiği 
oyunlar; Alp disiplini, kayaklı koşu, kayakla atlama, snowboard, biatlon, buz pateni, kuzey disiplini kombine 
ve buz hokeyi dallarında gerçekleşti.

The 12th European Youth Olympic Winter Festival was co-hosted by Vorarlberg, Austria & Liechtenstein from 
25th to the 30th of January 2015. 45 European countries’ 850 athletes between the ages of 14 and 18 competed 
in 20 disciplines of 8 winter sports: Alpine Skiing, Cross Country, Ice Hockey, Snowboard, Ski Jumping, Figure 
Skating, Biathlon and Nordic Combined.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne 
29 Sporcu İle Katıldık
29-Strong Turkish Team at European  
Youth Olympic Winter Festival
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Patrick Hickey thanked the EYOF 
Organising Committee and 1.200 
volunteers who have worked day 
and night to create perfect condi-
tions for the event. TOC President 
and IOC Executive Board mem-
ber Prof. Dr. Uğur Erdener, TOC 
Vice President and EOC Executive 
Board member Hasan Arat and 
TOC Executive Board member 
Perviz Aran were also present 
at the Ceremony. Ozan Çetiner, 
Head of the International Events 
Department at the General 
Directorate of Sports, was the 
Chef de Mission of Team Turkey

The Opening Ceremony enthused 
the 5.000 spectators with dance 
and light shows. 47 participat-
ing countries paraded the Centre 
and the Olympic Flame was lit 
by eight year old Torch Bearer 
Chiara. Following the five days of 
competitions, the 12th European 
Youth Olympic Winter Festival 
ended with the Closing Ceremony 
on January 30th, Friday.

160 bin kilometrekarelik 
yüzölçümü ile dünyanın en 
küçük ülkelerinden biri olan 
Liechtenstein ile Avusturya’nın 
Vorarlberg bölgesi 25-30 Ocak 
tarihleri arasında 2015 Avrupa 
Gençlik Olimpik Kış Festivali’ne 
ev sahipliği yaptı. 45 Avrupa 
ülkesinden 14-18 yaş arası 
yaklaşık 850 sporcunun katıldığı 
oyunlar; Alp disiplini, kayaklı koşu, 
kayakla atlama, snowboard, 
biatlon, buz pateni, kuzey disiplini 
kombine ve buz hokeyi dallarında 
20 kategoride gerçekleşti. 
Türkiye, festivale 12 kız, 17 erkek 
olmak üzere 29 sporcu ile   
iştirak etti.

12. Avrupa Gençlik Olimpik Kış 
Festivali 25 Ocak Pazar akşa-
mı Montofon Kuzey Disiplini Spor 
Merkezi’nde düzenlenen törenle 
açıldı. Liechtenstein Prensi Alois 
ile Avusturya Cumhurbaşkanı 
Heinz Fisher’in “Festivali resmen 
açıyoruz” sözleri ile başlayan or-
ganizasyonda konuşan Avrupa 
Olimpiyat Komitesi (EOC) Başkanı 
Patrick Hickey, Festivalin tarihte 

ilk kez iki ülke tarafından düzen-
lendiğini belirterek, organizas-
yonda görev alıp gece gündüz ça-
lışan 1.200 gönüllüye teşekkür 
etti. Yaklaşık beş bin kişinin izle-
diği açılış töreninde çeşitli dans 
ve ışık gösterilerinin ardından 47 
ülkenin sporcularının geçiş töre-
ni gerçekleştirildi.

Açılışta TMOK Başkanı ve IOC 
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr.Uğur Erdener, TMOK Başkan 
Yardımcısı ve EOC Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Arat ile 
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi 
Perviz Aran da hazır bulun-
du. Türkiye’nin kafile başkan-
lığını Spor Genel Müdürlüğü 
Uluslararası Organizasyonlar 
Dairesi Başkanı Hayrullah Ozan 
Çetiner yaptı.

Oyunların sonuna kadar yanacak 
Olimpiyat Meşalesi ise açılış tö-
reninde 8 yaşındaki Chiara isimli 
küçük sporcu tarafından ateşlen-
di. Festival, beş gün süren yarış-
maların tamamlanmasının ardın-
dan 30 Ocak akşamı düzenlenen 
kapanış töreni ile noktalandı.

2015 European Youth Olympic 
Winter Festival (EYOF) was 

co-hosted by Vorarlberg, Austria 
and Liechtenstein, one of the 
microstates of the world with 
its area just over 160 square kil-
ometres, on 25-30 January. 20 
disciplines of 8 winter sports; 
Alpine Skiing, Cross Country, Ice 
Hockey, Snowboard, Ski Jumping, 
Figure Skating, Biathlon and 
Nordic Combined were on the 
programme. Turkish Team com-
prised of 29 athletes, 12 girls and 
17 boys.

The 12th European Youth Olympic 
Winter Festival opened with an 
amazing show at the Montafon 
Nordic Centre on 25th, Monday. 
Liechtenstein’s H.S.H. Hereditary 
Prince Alois and Austria’s Federal 
President Heinz Fischer togeth-
er spoke the famous words: 

“The Festival is officially de-
clared open”. European Olympic 
Committees (EOC) President 
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Ayşe DURLU

Kızlar Slalom 1. Koşu'da yarışı tamamlayamadı.
DNF in Slalom Girls 1st Run.
Büyük Slalom'da Durlu 1:06.37 ile 82 sporcu 
arasında 43. oldu.
Placed 43rd among 82 contenders in Giant 
Slalom Girls with 1:06.37

Ece İŞ

Kızlar Slalom 1. Koşu'da yarışmadı.
DNS in Slalom Girls 1st Run.
Kızlar Slalom yarışına katılmadı.
DNS in Giant Slalom Girls 1st Run.

Fethi Ömer 
GÜREL

Erkekler Büyük Slalom yarışında 109 sporcu 
arasında 1:56.33 ile 60. oldu.
Placed 60th among 109 contenders in Giant 
Slalom Boys with 1:56.33. 
Erkekler Slalom'da 107 yarışmacı arasında 
52.31’lik derecesi ile 56. oldu.
Placed 56th among 107 contenders in Slalom 
Boys with 52.31. 

Mehmet Sait 
DEMİR

Erkekler Büyük Slalom yarışını tamamlayamadı.
DNF in Giant Slalom Boys 1st Run.
Erkekler Slalom yarışı tamamlayamayan 39 
sporcu arasında yer aldı.
DNF in Slalom Boys 1st Run.

Nihat Enes 
LİMON

Erkekler Büyük Slalom yarışında diskalifiye 
oldu.
Disqualified in Giant Slalom Boys 1st Run.
Erkekler Slalom yarışı tamamlayamayan 39 
sporcu arasında yer aldı.
DNF in Slalom Boys 1st Run.

Serdar 
DENİZ

Erkekler Büyük Slalom yarışını tamamlayamadı.
DNF in Giant Slalom Boys 1st Run.
Erkekler Slalom yarışı tamamlayamayan 39 
sporcu arasında yer aldı.
DNF in Slalom Boys 1st Run.
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Bayrak 
Takımı

Zilan Öztunç, Songül Bayrıl, Erkan Demir ve 
Mert Furkan Taş 6 Km. Karışık Bayrak yarışında 
21 takım arasında 2:00:04.6 ile takım halinde 
21. oldular.
Zilan Öztunç, Songül Bayrıl, Erkan Demir and 
Mert Furkan Taş team placed 21st among 21 
teams in 2x6 km Girls & 2x7,5 km Boys Mixed 
Relay.

Cihan ÇAKIR

Erkekler Sprint 7.5 Km. yarışında 80 sporcu 
arasında 35:56.0 ile 79. oldu.
Placed 79th among 80 contenders in Biathlon 
Boys Sprint 7,5 km with 35:56.0.

Erkan 
DEMİR

Erkekler Sprint 7.5 Km. yarışında 80 sporcu 
arasında 33:30.6 ile 77. oldu.
Placed 77th among 80 contenders in Biathlon 
Boys Sprint 7,5 km with 33:30.6.

Mert Furkan 
TAŞ

Erkekler Sprint 7.5 Km. yarışında 80 sporcu 
arasında 33:45.2 ile 78. oldu.
Placed 78th among 80 contenders in Biathlon 
Boys Sprint 7,5 km with 33:45.2.
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Savaş 
ÇAKMAK

Erkekler Sprint 7.5 Km. yarışında 80 sporcu 
arasında 38:54.7 ile 80. oldu
Placed 80th among 80 contenders in Biathlon 
Boys Sprint 7,5 km with 38:54.7.

Sonay 
YARDIMCI

Kızlar 6 Km. Sprint'te 79 sporcu arasında 
33:51.7'lik derecesiyle 79. oldu.
Placed 79th among 79 contenders in Biathlon 
Girls Sprint 6 km with 33:51.7.

Songül 
BAYRIL

Kızlar 6 Km. Sprint?te 79 sporcu arasında 
30:29.3?lük derecesiyle 77. oldu.
Placed 77th among 79 contenders in Biathlon 
Girls Sprint 6 km with 30:29.3.

Şerife 
TUNCER

Kızlar 6 Km. Sprint?te 79 sporcu arasında 
30:53.2?lik derecesiyle 78. oldu.
Placed 78th among 79 contenders in Biathlon 
Girls Sprint 6 km with 30:53.2.

Zilan 
ÖZTUNÇ

Kızlar 6 Km. Sprint’te 79 sporcu arasında 
25:37.8?lik derecesiyle 52. oldu.
Placed 52nd among 79 contenders in Biathlon 
Girls Sprint 6 km with 25:37.8.
Kızlar 7.5 Km. yarışmasında 58 sporcu arasında 
37:40.9'luk derecesi ile 53. oldu.
Placed 53rd among 58 contenders in Biathlon 
Girls Pursuit 7,5 km with 37:40.9.

Ka
ya

kl
ı K

oş
u 

Cr
os

s-
co

un
try

Amed 
OĞLAGO

Erkekler 10 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
34:26.8 ile 80. oldu.
Placed 80th among 87 contenders in 10 km 
Classic Boys with 34:26.8.
Erkekler 7.5 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
23:16.9 ile 77. oldu.
Placed 77th among 87 contenders in 7.5 km Free 
Boys with 23:16.9.
Erkekler Sprint yarışında 80 sporcu arasında 
04:23.95 ile 70. oldu.
Placed 70th among 80 contenders in Sprint 
Classic Boys with 04:23.16.9.

Ayşe 
SAYDAM

Kızlar 7.5 Km. yarışında 77 sporcu arasında 
29:03.5 ile 62. oldu.
Placed 62nd among 72 contenders in 7.5 km 
Classic Girls with 29:03.5.
Kızlar 5 Km. yarışında 74 sporcu arasında 
16:26.1 ile 50. oldu.
Placed 50th among 74 contenders in 5 km Free 
Girls with 16:26.1.
Kızlar Sprint yarışında 69 sporcu arasında 
04:22.10 ile 55. oldu.
Placed 55th among 69 contenders in Sprint 
Classic Girls with 04:22.10

Berna 
YILMAZ

Kızlar 7.5 Km. yarışında 77 sporcu arasında 
33:45.2 ile 72. oldu.
Placed 72nd among 72 contenders in 7.5 km 
Classic Girls with 33:45.2
Kızlar 5 Km. yarışında 74 sporcu arasında 
18:20.9 ile 67. oldu.
Placed 67th among 74 contenders in 5 km Free 
Girls with 18:20.9.

Sporcularımızın Elde Ettiği Sonuçlar
Results by Turkish athletes at 2015 Vorarlberg & Liechtenstein
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Fatih 
GÖKÇAY

Erkekler 10 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
31:22.4 ile 62. oldu.
Placed 62nd among 85 contenders in 10 km 
Classic Boys with 31:22.4.
Erkekler Sprint yarışında 80 sporcu arasında 
03:57.65 ile 54. oldu.
Placed 54th among 80 contenders in Sprint 
Classic Boys with 03:57.65.
Erkekler 7.5 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
23:07.8 ile 74. oldu.
Placed 74th among 87 contenders in 7.5 km Free 
Boys with 23:07.8.

Ferdi ERTAŞ

Erkekler 10 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
31:39.8 ile 66. oldu.
Placed 66th among 85 contenders in 10 km 
Classic Boys with 31:39.8.
Erkekler 7.5 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
23:15.2 ile 76. oldu.
Placed 76th among 87 contenders in 7.5 km Free 
Boys with 23:15.2.
Erkekler Sprint yarışında 80 sporcu arasında 
04:11.27 ile 64. oldu.
Placed 64th among 80 contenders in Sprint 
Classic Boys with 04:11.27.

Güllü 
AKALIN

Kızlar 7.5 Km. yarışında 77 sporcu arasında 
27:32.7 ile 48. oldu.
Placed 48th among 72 contenders in 7.5 km 
Classic Girls with 27:32.7
Kızlar Sprint yarışında 69 sporcu arasında 
04:17.53 ile 50. oldu.
Placed 50th among 69 contenders in Sprint 
Classic Girls with 04:17.53.
Kızlar 5 Km. yarışında 74 sporcu arasında 
16:15.9 ile 48. oldu.
Placed 48th among 74 contenders in 5 km Free 
Girls with 16:15.9.

Ömer 
DOĞAN

Erkekler 10 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
31:31.2 ile 63. oldu.
Placed 63rd among 85 contenders in 10 km 
Classic Boys with 31:31.2.
Erkekler 7.5 Km. yarışında 87 sporcu arasında 
22:28.6 ile 62. oldu.
Placed 62nd among 87 contenders in 7.5 km Free 
Boys with 22:28.6.
Erkekler Sprint yarışında 80 sporcu arasında 
03:54.54 ile 51. oldu.
Placed 51st among 80 contenders in Sprint 
Classic Boys with 03:54.54.

Zozan 
MALKAÇ

Kızlar 7.5 Km. yarışında 77 sporcu arasında 
27:51.3 ile 50. oldu.
Placed 50th among 72 contenders in 7.5 km 
Classic Girls with 27:51.3.
Kızlar 5 Km. yarışında 74 sporcu arasında 
15:56.3 ile 42. oldu.
Placed 42nd among 74 contenders in 5 km Free 
Girls with 15:56.3.
Kızlar Sprint yarışında 69 sporcu arasında 
04:19.45 ile 54. oldu.
Placed 54th among 69 contenders in Sprint 
Classic Girls with 04:19.45.
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M. İkbal 
YILMAZ

Erkeklerde 47 sporcu arasında 1.68 puanla 15 
sporcu ile birlikte 33. sırayı paylaştı.
Shared 33rd place with 13 other athletes among 
47 contenders in Snowboard Cross Boys with 
1.68 points.

M. Yusuf 
Furkan 
UĞURLU

Erkeklerde 47 sporcu arasında 1.68 puanla 15 
sporcu ile birlikte 33. sırayı paylaştı.
Shared 33rd place with 13 other athletes among 
47 contenders in Snowboard Cross Boys with 
1.68 points..

Miray 
GÜRKINAV

Kızlarda 28 yarışmacı arasında 8.40 puanla beş 
yarışmacı ile birlikte 24.ncülüğü paylaştı.
Shared 24th place with 4 other athletes among 
28 contenders in Snowboard Cross Girls with 
8,40 points.
SBX Karışık yarışmasında Muhammed Cem 
Boydak ile 20 ekip arasında dört ekiple birlikte 
13. sırayı paylaştılar.
With Muhammed Cem Boydak, shared 13th place 
with 3 other teams among 20 contenders in SBX 
Mixed Team.

Muhammed 
Cem 
BOYDAK

Erkeklerde 47 sporcu arasında 9.80 puanla 
sekiz sporcu ile birlikte 17. sırayı paylaştı.
Shared 17th place with 7 other athletes among 
47 contenders in Snowboard Cross Boys with 
9,80 points.
SBX Karışık yarışmasında Miray Gürkınav ile 
20 ekip arasında dört ekiple birlikte 13. sırayı 
paylaştılar.
With Miray Gürkınav, shared 13th place with 3 
other teams among 20 contenders in SBX Mixed 
Team.

Muhammed 
POLAT

Erkeklerde 47 sporcu arasında 1.68 puanla 15 
sporcu ile birlikte 33. sırayı paylaştı.
Shared 33rd place with 13 other athletes among 
47 contenders in Snowboard Cross Boys with 
1.68 points.
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Efe 
GÖRKMEN

Erkekler Kısa Program’da 18 sporcu arasında 
32.89 toplam puanla 17. oldu.
Placed 17th among 18 contenders in Figure 
Skating, Boys Short Programme with 32,89 
points.
Erkekler Serbest Program?da 85.15 toplam 
puanla 18 sporcu arasında 17. oldu.
Placed 17th among 18 contenders in Figure 
Skating Boys Free Programme with 85,15 
points.

Selin 
HAFIZOĞLU

Kızlar Kısa Program’da 30 yarışmacı arasında 
32.22 toplam puanla 21. oldu.
Placed 21st among 30 contenders in Figure 
Skating, Girls Short Programme with 32,22 
points

Kızlar Serbest Program’da 30 sporcu arasında 
93.99 toplam puanla 18. sırayı aldı.
Placed 18th among 30 contenders in Figure 
Skating Girls Free Programme with 93,99 points.
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2015 Vorarlberg & Liechtenstein’den 2019 Erzurum’a
From 2015 Vorarlberg & Liechtenstein to 2019 Erzurum
Perviz ARAN
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi / TOC Executive Board Member 

Öncelikle EYOF-W‘ın ne oldu-
ğunu belirterek yazıma başla-
mak istiyorum. EYOF, European 
Youth Olympic Festival kelime-
lerin baş harflerinden oluşan ve 
Türkçe’ye Avrupa Gençlik Olimpik 
Festivali olarak tercüme edebile-
ceğimiz kış sporlarını kapsayan 
bir spor organizasyonudur.

EYOF, Yaz ve Kış Gençlik Olimpik 
Festivali olarak iki yılda bir sonu 
tek ile biten senelerde iki ayrı or-
ganizasyonla yapılmaktadır. Kış 
sporlarını kapsayan olimpik fes-
tivaller EYOF-W, yaz oyunları-
nı kapsayan olimpik festivaller 
EYOF-S olarak adlandırılmaktadır. 
EYOF‘lara 14-18 yaş gurupların-
daki sporcular (disipline göre de-
ğişmektedir) yaş kısıtlaması ol-
ması nedeni ile yaşamları boyun-
ca bir kez katılabilmektedirler.

2015 yılı EYOF-W, 25-30 
Ocak 2015 tarihleri arasında 
Avusturya’nın Voralberg eyaleti ile 
Liechtenstein’ın ortak organizas-
yonu ile yapılmıştır. Günümüze 
kadar bir Olimpik organizasyon 
ilk defa 2015 EYOF-W’de iki ül-
kenin ortak girişimi ile düzenlen-
miştir. Rekor sayıda 45 Avrupa ül-
kesinin katıldığı bu organizas-
yona ülkemiz toplam 29 sporcu 
ile katılmıştır.

EYOF-W kurallarına göre katıla-
bilecek sporcu sayısı her ülke için 
eşit olarak verilmektedir. 2015 
EYOF-W’da tek kısıtlama buz ho-
keyi sporcuları için yapılmıştır. Bu 
spor dalında Avrupa sıralamasın-
da ilk altıya giren ülkelerin spor-
cularına katılma hakkı verilmiş-
tir, bu bakımdan sporcularımız bu 
dalda yarışamamışlardır.

Yarışlar; ‘Biatlon’, ‘Buz Hokeyi’, 
‘Figur Pateni’, ‘Kayaklı Koşu’, 
‘Kuzey Disiplini Kombine’, ‘Alp 

European Youth Olympic Winter 
Festival, known by its initials 
EYOF-W, is a biennial multi-win-
ter sport event for young athletes 
between the ages of 14 and 18 
from the member countries of the 
European Olympic Committees 
(EOC). There are both win-
ter and summer editions of the 
European Youth Olympic Festivals 
which take place in two-year cy-
cles, in odd years. As the partici-
pants of the EYOFs can be no old-
er than 18 years, however the 
different sports have their own 
age categories, they are once in 
a life-time opportunities for the 
young athletes.

The 2015 EYOF-W was co-host-
ed by Vorarlberg, Austria and 
Liechtenstein, from the 25th to 
the 30th of January. It was the 
first time that two countries be-
come hosts in a European Youth 
Olympic Festival. Turkey was 
represented by 29 athletes, 
12 girls and 17 boys, in 2015 
EYOF-W where a record 45 coun-
tries participated.

In line with the 2015 EYOF-W reg-
ulations, equal participation quo-
tas were provided to all countries 
in all sports, with the exception 
of Ice Hockey where only the 6 
highest ranking teams of Europe 
rankings were allowed. For this 
reason, Turkey could not partic-
ipate in Ice Hockey. 889 athletes 
and some 500 coaches and offi-
cials took part in the 8 sports of 
the event: Biathlon, Ice Hockey, 
Figure Skating, Cross Country, 
Nordic Combined, Alpine Skiing, 
Ski Jumping and Snowboard. The 
results obtained by Turkish ath-
letes were far from satisfactory. 
Detailed information regarding all 
the results can be found at www.

Disiplini’, ‘Kayakla Atlama’ ve 
‘Snowboard’ olmak üzere se-
kiz ayrı disiplinde gerçekleşmiş-
tir. Yarışmalara 889 sporcu ve 
500 civarında takım görevlile-
ri katılmıştır. Yarışlarda aldığımız 
dereceler pek başarılı değildir. 
İsteyenler www.eyof2015.org web 
sayfasından yarışlarla ilgili tüm 
sonuç detaylarına ulaşabilirler.

Ülkemizde kış sporları ile ilgili 
olarak dört spor federasyonu bu-
lunmaktadır. Bunlar ‘Kayak’, ‘Buz 
Pateni’, ‘Buz Hokeyi’ ve ‘Kızak’ fe-
derasyonlarıdır. IOC kuralları ge-
reği, federasyon seçimlerinin ilgili 
federasyonun yaz veya kış spor-
ları federasyonu olmasına bağlı 
olarak Olimpiyat Oyunları’nın biti-
minden sonra altı ay içinde yapıl-
ması zorunludur. Bu kurala bağ-
lı olarak 2014 yılının Şubat ayın-
da Rusya’da yapılan Sochi Kış 
Olimpiyat Oyunları’ndan sonra 
geçen altı ay içinde ilgili kış spor-
ları federasyonlarımız seçimle-
rini yaparak yeni yönetimler be-
lirlemişlerdir. Yapılan seçimlerde 
dört federasyon başkanı ve yöne-
tim kurulları değişmiştir. Bu ba-
kımdan 2015 EYOF-W için yarışla-
ra katılan ‘Kayak’ ve ‘Buz Pateni’ 
federasyonlarını yapılan yarış-
lardan sorumlu tutmak doğ-
ru değildir.

2017 yılı EYOF-W Bosna Hersek’in 
Sarajevo kentinde, 2019 yılı 
EYOF-W ise yazımın başın-
da belirttiğim gibi Erzurum’da 
yapılacaktır. 

Ülkemizin 2013 yılının ikinci ya-
rısında aday olmaya karar ver-
diği 2019 EYOF-W için Avrupa 
Olimpiyat Komitesi’nden (EOC) 
üç görevli, TMOK ve Spor Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin de ka-
tılımı ile 2014 yılı Mart ayında 
Erzurum’da gerekli incelemeleri 

eyof2015.org 

There are 4 Turkish nation-
al federations in winter sports: 
Skiing, Ice Skating, Ice Hockey 
and Luge Federations. As an 
IOC rule, the elections of all na-
tional federations of winter and 
summer sports included in the 
IOC programme must be com-
pleted within six months after 
the end of the Olympic Games. 
As all four federations had 
their elections and formed their 
new administrations within the 
time limit after the Sochi 2014 
Olympic Games, they may not, 
in fairness, be held responsible 
for the results.

2017 EYOF-W will be organ-
ized in Sarajevo, Bosnia and 
Herzegovina and 2019 edition 
of the EYOF-W will be hosted 
by Erzurum

Following Erzurum’s applica-
tion in 2013 to host the 2019 
EYOF-W, 3 members of the EOC 
Evaluation Commission had 
conducted a visit to Erzurum in 
March 2014 and were accom-
panied by the representatives 
of Turkish Olympic Committee 
and General Directorate of 
Sports. With a favourable report 
by the Evaluation Commission, 
Erzurum was officially an-
nounced as the host city of 
2019 EYOF-W during the EOC 
General Assembly in Baku in 
November 2014.

10 sports in Erzurum 2019 
EYOF-W are: Alpine Discipline, 
Biathlon, Ski Jumping, Cross 
Country, Nordic Combined, 
Figure Skating, Short Track, 
Curling, Ice Hockey and 
Snowboard. Thanks to 
2011 Universiade, Erzurum 
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yapmıştır. EOC heyetinin olum-
lu raporu vermesi sonucu 2014 
yılı Kasım ayında Bakü’de yapı-
lan EOC toplantısında Erzurum ili-
mizin 2019 yılı EYOF-W adaylığı 
kesinleşmiştir. 

2019 yılı Erzurum EYOF-W için 
belirlenen spor disiplin sayıla-
rı 10 olup, bu disiplinler aşağıda-
ki gibidir: 

‘Alp Disiplini’, ‘Biatlon’, ‘Kayakla 
Atlama’, ‘Kayaklı Koşu’, ‘Kuzey 
Disiplini Kombine’, ‘Figür Pateni’, 
‘Short Track’, ‘Curling’, ‘Buz 
Hokeyi’, ‘Snowbord’

Erzurum’un, 2011 UNIVERSIAD 
için yapılan tesisleri nedeniyle 
2019 yılı EYOF-W için hiçbir eksi-
ği bulunmamaktadır. Önümüzde 
dört yıl gibi uzun bir süre olduğu-
nu düşünürsek,  hepimizin arzu-
ladığı sportif başarıyı yakalama-
mamız için hiçbir neden yoktur. 

2019 yılında Erzurum’da yapıla-
cak olan yarışların sonuçları, di-
ğer çeşitli organizasyonların yanı 
sıra 2022 ve 2026 yıllarındaki Kış 
Olimpiyat Oyunları’ndaki şansımız 
açısından çok önemli bir göster-
ge olacaktır. 

2019 Erzurum EYOF-W günümüz 
itibari ile 10-14 yaş gurubunda-
ki sporcuları işaret etmektedir. 
Doğal olarak günümüzdeki 14 yaş 
üstü sporcularımızı unutmamız 
mümkün değildir. Fakat orta ve 
uzun vade planlarının 10-14 yaş 
gurubu üzerinden başlatılması da 
ayrı bir gerçektir.

Nüfus Genel Müdürlüğü’nün 
31.12.2014 verileceğine göre 
77.695.904 kişilik nüfusumuzun il-
gili yaş guruplarındaki dağılımı 
aşağıdaki gibidir:

10-14 yaş gurubu          6.252.269

15-19 yaş gurubu          6.518.921

20-24 yaş gurubu         6.263.460

25-29 yaş gurubu         6.273.202

30-34 yaş gurubu         6.516.294

Buna karşılık, kış sporları 

possesses all the necessary 
physical sports infrastruc-
ture. Considering that we have 
about four years for prepara-
tions, there should be no reason 
for us to accomplish the sport-
ing achievements we all de-
sire. Good results and uccessful 
sporting achievements in 2109 
Erzurum EYOF-W will be an indi-
cator of our future success lev-
els in 2022 and 2026 Olympic 
Winter Games. 

For 2019 Erzurum EYOF-W, We 
must have a special focus on our 
athletes of 10 to 14 years of age 
today. This, of course, does not 
mean that we shall disregard 
our athletes who are already 
above 14. However, our mid and 
long term plans should be pre-
pared and based upon the 10-14 
age group.

According to the Ministry of 
Interior, General Directorate of 
Population and Citizenship’s data 
as of 31.12.2014, the distribution 
of Turkey’s 77.695.904 population 
is as follows:

10-14 age group 6.252.269

15-19 age group 6.518.921

20-24 age group 6.263.460

25-29 age group 6.273.202

30-34 age group 6.516.294

On the other hand, the numbers 
of licensed athletes under the 
national winter sports federa-
tions are:

Skiing Federation, all disciplines:

Women: 790, Men: 2064 

federasyonlarımızın 2014 yılı için-
de lisansını vize ettirmiş sporcu 
sayıları ise aşağıdaki gibidir.

Kayak Federasyonunun tüm di-
siplinleri: 

Kadın: 790, Erkek: 2064 
Toplam: 2.854 sporcu

Buz Pateni Federasyonu tüm di-
siplinleri:  

Kadın: 286, Erkek:   386 
Toplam: 675 sporcu

Buz Hokeyi Federasyonu tüm di-
siplinleri:  

Kadın: 466, Erkek: 1.210 
Toplam: 1.676 sporcu

Kızak Federasyonu tüm disiplin-
leri:          

Kadın: 109, Erkek:  233 
Toplam: 342 sporcu   

Mevcut nüfusumuz ile sporcu sa-
yılarımızı Avrupa ülkeleriyle kı-
yasladığımız zaman yüzdesel ola-
rak çok aşağıda kalmaktayız. 
Bazı spor disiplinlerinde; örneğin 
artistlik paten çiftlerde lisanslı 
olarak sadece bir kadın, bir erkek 
sporcumuz bulunmakladır.

Mevcut federasyonlarımızın, Spor 
Genel Müdürlüğü ve sponsor-
lar nedeni ile finansal yönden faz-
la sıkıntı çektikleri söylenemez. 
Bu bakımdan, sporcu sayımız ve 
dolayısı ile kulüpler arasında-
ki rekabet önemlidir. Bundan da 
önemlisi, kulüp antrenörlerinin 
yeteneklerinin günümüzün şart-
larına uygun geliştirilmesi, spor-
cularımızın yılın 12 ayında kondis-
yonlarını artıracak programların 
uygulanması, başarıyı getirecek 
temel faktörlerdir.  

Total: 2.854

Ice Skating Federation, all disci-
plines:  

Women: 286  

Men: 386, Total: 675 

Ice Hockey Federation, all disci-
plines:  

Women: 466, Men: 1.210 

Total: 1.676 

Luge Federation, all disciplines: 
 

Women: 109, Men: 233 

Total: 342 

The ratios of the number of li-
censed athletes to population 
for Turkey are much too low, 
when compared to the European 
countries. As a matter of fact, in 
some disciplines like pair skat-
ing of figure skating, we only 
have a single man and a single 
woman licensed athletes.

Thanks to the general 
Directorate of Sports and spon-
sors, it cannot be said that our 
federations are in dire need of fi-
nancing. Therefore, what is im-
portant is the number of athletes 
and hence the level of compe-
tition among the clubs. May be 
even more important factors for 
success would be, implementa-
tion of conditioning programmes 
designed to enhance the physi-
cal strength of our athletes year 
round and developing and up-
grading the level of proficiency 
and competency of our coaches 
to a contemporary one.
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Avrupa’nın gelecek vadeden genç sporcuları Gürcistan’ın başkentinde, 13. Avrupa Gençlik Olimpik 
Yaz Festivali’nde bir araya geldi. 26 Temmuz’da başlayıp 1 Ağustos’ta sona eren Festivale 50 
ülkeden yaşları 14-18 arasında değişen 2334 sporcu katıldı. Tiflis’te 51 kız, 51 erkek sporcuyla yer 
alan Türkiye, sportif karşılaşmalar ve yarışmalarda bir altın, iki gümüş, üç bronz madalya kazandı.

Young and promising athletes of Europe got together in Tbilisi, Georgia for the 13th European Youth 
Olympic Festival. 2.334 athletes between the ages of 14 to18 from 50 European countries participated 
at the event that lasted from 26 July to 1 August. Participating with 51 boys and 51 girls, Turkey won 
one gold, two silver and three bronze medals.

Tiflis EYOF’la Renklendi
Tbilisi Enlivened by EYOF

13. Avrupa Gençlik Olimpik 
Yaz Festivali (EYOF) 26 

Temmuz–1 Ağustos tarihle-
ri arasında Gürcistan’ın baş-
kenti Tiflis’te yapıldı. Gelecekte 
Olimpiyat Oyunları’na katılma ve 
madalya şansı olan genç spor-
cuların yer aldığı Festival’de 50 
ülkeden 14-18 yaş grubunda-
ki sporcular; atletizm, basketbol, 
bisiklet, cimnastik, hentbol, judo, 
yüzme, tenis ve voleybol olmak 
üzere dokuz spor dalında yarıştı. 
Etkinliğe 2334 sporcu, 300 ulu-
sal ve uluslararası medya men-
subu, yaşları 15-78 arasında de-
ğişen iki binden fazla gönül-
lü katıldı.

Türkiye Festival’de, artistik cim-
nastik, atletizm, basketbol, bi-
siklet, judo, tenis, yüzme, voley-
bol dallarında 51 kız, 51 erkek, 
toplam 102 sporcu ile yer aldı. 
Tiflis’te EYOF için yedisi yeni yapı-
lan 10 müsabaka ve beş antren-
man tesisi kullanıldı. Festival’in 

The 13th European Youth 
Olympic Summer 

Festival 
(EYOF) 

was 
held in Tbilisi, capi-

tal city of Georgia, from 26 
July to 1 August 2015. Future 
Olympians and Olympic 
medallists, young European 

athletes aged 14-18 from 50 
European countries, compet-

ed at the EYOF in 9 sports: 
Athletics, Basketball, 
Cycling, Gymnastics, 
Handball, Judo, Swimming, 

Tennis and Volleyball. 2.334 ath-
letes, some 300 local and foreign 
media representatives and over 
2.000 volunteers aged between 
15 and 78 partook in the event.

Turkey participated at the EYOF 
with 102 athletes, 51 female and 
51 male competing in Athletics, 
Basketball, Cycling, Gymnastics, 
Handball, Judo, Swimming, 

açılış töre-
ni 26 Temmuz 
günü 23 bin se-
yirci kapasite-
li Mihail Kamara 
(Lokomotiv) 
Stadyumu’nda, ka-
panış töreni ise 1 
Ağustos’ta sporcu kö-
yünde gerçekleştirildi.

Gürcistan Başbakanı 
Irakli Garibashvili’nin 
açılışını yaptığı tö-
rende Türk bay-
rağını, judo da-
lında yarışan sporcu-
muz Uğurcan Zehir ta-
şıdı. Avrupa Olimpiyat 
Komitesi (EOC) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TMOK 
Başkan Yardımcısı Hasan Arat, 
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Metin Yılmaz ve Türkiye’nin Tiflis 
Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü 
açılışı izleyenler arasındaydı.

Tennis and Volleyball. 10 competi-
tion venues, 7 of them newly built, 
and 5 training venues were used for 
the Festival. The Opening Ceremony 
was held at the 23.000 spectator 
capacity Mikheil Meskhi Stadium, 
also known as Lokomotivi, on 26 
July and the Closing Ceremony was 
staged in the Athletes’ Village on 
August the 1st.

Turkish judoka Uğurcan Zehir was 
the flagbearer of Team Turkey 
in the Opening Ceremony where 
Georgian Prime Minister Irakli 
Garibashvili announced the offi-
cial opening of the Festival. TOC 
Vice President and EOC Executive 
Committee member Hasan Arat, 
Deputy Minister of Youth & Sports 
Metin Yılmaz, TOC Secretary 
General and ANOC Executive 
Council member Neşe Gündoğan 
and Ambassador of the Republic 
of Turkey in Georgia Zeki Levent 
Gümrükçü were present at 
the Ceremony.

Fotoğraflar
Photos

Mine KASAPOĞLU, TMOK
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Yarışmalar sonunda madal-
ya sıralamasında; Rusya 17 al-
tın, dokuz gümüş ve 11 bronz ol-
mak üzere toplam 37 madal-
ya kazanarak birinci, İtalya 12 al-
tın, iki gümüş, 10 bronz madal-
ya ile ikinci, Macaristan dokuz al-
tın, üç gümüş, 11 bronz madal-
ya ile üçüncü oldu. Türkiye, bir al-
tın, iki gümüş, üç bronz olmak 
üzere toplam altı madalya kaza-
narak 26. sırada yer aldı. Tek al-
tın madalyamızı Voleybol Kız Milli 
Takımımız elde ederken, atletizm-
de Mahsum Korkmaz ve Nurkan 
Dağtekin gümüş, Dünya Ezgi 
Sayan bronz madalya aldı. Diğer 
bronz madalyalarımız da cimnas-
tikte İrem Korkmaz ve yüzme-
de 4x100 kız bayrak takımımızdan 
geldi. Kız Voleybol Milli Takımımız, 
İtalya’yı 3-2, Rusya ve Gürcistan’ı 
3-1 yenerek grup birincisi olduk-
tan sonra, yarı finalde Belçika’ya 
3-0, finalde Sırbistan’a 3-2 üs-
tünlük sağlayarak şeref kürsü-
sünün birincilik basamağına çık-
tı. Bu arada, voleybolda erkekler 

final maçını başhakem olarak Ali 
Bağda yönetti.

Sportif mücadelenin tamamlan-
masıyla 1 Ağustos günü düzen-
lenen kapanış töreniyle 13. EYOF 
sona erdi. Kapanış töreninde bay-
rağımızı atletizmde gümüş ma-
dalya alan sporcumuz Nurkan 
Dağtekin taşıdı. Türkiye’nin ka-
file başkanlığını Spor Genel 
Müdürlüğü Uluslararası 
Organizasyonlar Dairesi Başkanı 
Hayrullah Ozan Çetiner yaptı.

Russia finished at the top of the 
medals table with 39 medals; 17 
gold, 9 silver and 11 bronze. Italy 
is second with 12 gold, 2 sil-
ver and 10 bronze and Hungary 
is third with 9 gold, 3 silver and 
11 bronze medals. Turkey won 
1 gold, 2 silver and 3 bronze 
medals, placing 26th. Turkey’s 
only gold medal came from 
Girls’ Volleyball team. Mahsum 
Korkmaz in boys’ 400m and 
Nurkan Dağtekin in boys’ 3000m 
won the silver medals. İrem 
Korkmaz in judo, Dünya Ezgi 
Sayan in hammer throw and girls’ 

4x100m freestyle swimming re-
lay team of Gizem Güvenç, Selen 
Özbilen, Zehra Duru Bilgin and 
Defne Kurt won the bronze med-
als. Turkish Girls’ Volleyball team 
defeated Italy 3-2, Russia and 
Georgia 3-1 to finish the group on 
top. Winning 3-0 against Belgium 
in the semis, they claimed the 
gold by overcoming Serbia 3-2 in 
the final match. Turkish referee 
Ali Bağda was the first referee of 
the boys’ volleyball final match.

Turkey’s silver medallist in boys’ 
3000m Nurkan Dağtekin carried 
the Turkish flag at the Closing 
ceremony held on August, the 
1st. Ozan Çetiner, Head of the 
International Events Department 
at the General Directorate of 
Sports, was the Chef de Mission 
of Team Turkey.

Seven of eleven sports are-
nas were built especial-
ly for this Festival, includ-
ing the new Athletics Stadium, 
Gymnastic Venue, Handball and 
Volleyball Venues, New Tbilisi 
Swimming Pool, as well as the 
Olympic Village.
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Başarılı Organizasyon
Gürcistan; finansal zorluklar, bir 
ay önce yaşanan doğal afet, böl-
gesel sorunlar ve sınırlı organi-
zasyon tecrübesine rağmen tari-
hinde ilk kez çoklu bir spor orga-
nizasyonunu beklenenin üzerinde 
bir performans göstererek başa-
rıyla gerçekleştirdi. Yeni inşa edi-
len yarışma ve antrenman tesis-
leri, halkın ilgisi, organizasyonun 
ülkeye ve gençliğine kalıcı kaza-
nımları, organizasyon komitesi ve 
genç gönüllülerin içten hizmeti, 
katılımcı ülkeler tarafından büyük 
takdir gördü.

TMOK’tan 2015 Tiflis EYOF 
Hazırlıkları İçin Destek
TMOK, 2015 Tiflis Avrupa Gençlik 
Olimpik Yaz Festivali’ne hazırla-
nan sporcularımıza destek olmak 
amacıyla, hazırlık kampları için 
Türkiye Atletizm Federasyonu, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 
Türkiye Cimnastik Federasyonu, 

Türkiye Judo Federasyonu, 
Türkiye Tenis Federasyonu ve 
Türkiye Yüzme Federasyonu’na fi-
nansal destek sağladı.

Olimpik Meşale’nin 
Yolculuğu
13. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz 
Festivali’nin Olimpiyat ate-
şi, Atina’nın eski Panathenaic 
Sadyumunda yapılan bir tören-
le 26 Mayıs 2015 tarihinde yakıldı. 

An Excellent Organization
Despite financial challenges, re-
gional issues and the natural 
disaster a month ago, Georgia 
delivered on its promise by or-
ganizing an excellent edition of 
Olympic multi-sport organiza-
tion, EYOF. The newly built for 
competition and training facili-
ties will leave Georgia a splen-
did legacy. New facilities and the 
sports infrastructure will sure-
ly help Georgia sport to develop. 

The organization and the organ-
izing committee, the public in-
terest and the openhearted sin-
cere services of young volun-
teers speaking foreign languag-
es well, were highly appreciated 
by all the participating countries.

TOC Support for Tbilisi 
2015 Preparations
TOC provided financial sup-
port to the Turkish National 
Federations of Athletics, Cycling, 
Gymnastics, Judo, Tennis and 
Swimming for the training 
camps of their national teams.

The Journey of the 
Olympic Flame
The Olympic Flame of the 
13th European Youth Olympic 
Festival was lit on May the 26th 
with a ceremony in the ancient 
Panathenaic Stadium of Athens. 
The Flame was flown to Tbilisi 
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Ateş aynı gün Tiflis’e uçakla ge-
tirildi ve Gürcistan’ın tümünde 67 
belediye bölgesini kapsayan iki 
ay süren Meşale Koşusu başla-
dı. Gürcistan’ın en ünlü isimle-
ri, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa 
şampiyonları, efsane sporcuları 
ve belediye başkanlarından olu-
şan 700 meşale taşıyıcısının gö-
rev aldığı Meşale Koşusu kimi 
yerlerde konserler ve eğlence et-
kinlikleri ile kutlandı. Üzerinde 
Gürcistan’ın geleneksel unsurla-
rını taşıyan Tiflis 2015 Meşalesi, 
Mihail Kamara Stadyumu’na açı-
lış töreninin yapıldığı 26 Temmuz 
tarihinde ulaştı.

EYOF Nedir?
Avrupa Olimpik Gençlik Festivali 
(EYOF), 14-18 yaş aralığında-
ki Avrupalı genç sporcuların en 
önemli çok-sporlu yarışma et-
kinliğidir. Yaz ve Kış Festivalleri 
olmak üzere, tekli yıllarda ve 
her iki yılda bir düzenlenmek-
tedir. EYOF, tüm hakları Avrupa 
Olimpiyat Komiteleri Birliği’ne 
(EOC) ait olan bir etkinliktir ve 
EOC Tüzüğü, EYOF Antlaşması 
ve EYOF Kuralları doğrultu-
sunda EOC adına organize edi-
lir. EYOF, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi (IOC) patronajında 
bir etkinliktir.

on the same day to start the 
two-month odyssey of the Torch 
Relay covering all 67 munici-
pal areas of Georgia. The Torch 
Relay, involving 700 torchbear-
ers including famous and distin-
guished public figures, Georgian 
sport legends, Olympic, World 
and European Champions and 
the Mayors of different cities, 
was celebrated with many con-
certs and festive activities. The 
Flame arrived at the Mikheil 
Meskhi stadium during the 
Opening Ceremony of EYOF on 
26th of July.

What is EYOF?
The European Youth Olympic 
Festival (EYOF) is the top multi-
sport event for young European 
athletes between the ages of 14 
and 18. There are both winter and 
summer editions, which take 
place in two-year cycles, in odd 
years. EYOF is a European Olympic 
Committees (EOC) event and is 
regulated by the EOC Articles of 
Association as well as the regula-
tions contained in the EYOF Charter 
and other EYOF rules and regu-
lations. The EYOFs are held under 
the patronage of the International 
Olympic Committee (IOC).
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Avrupa’nın gençliği için önemli bir 
spor etkinliği olan EYOF; açılış ve 
kapanış törenleri, Olimpik Meşale 
Koşusu, Festival boyunca yanan 
Olimpiyat ateşi, sporcu, hakem 
ve antrenörlerin Olimpik yemin-
leri, derece alan sporcuların ma-
dalyalarını almaları sırasında ül-
kelerinin bayraklarının çekilme-
si ve milli marşlarının çalınmasıy-
la yüksek prestije sahip Olimpik 
bir organizasyondur.

İlki 1991 yılında Belçika’nın baş-
kenti Brüksel’de yapılan Yaz 
Festivali, 2011 yılında Trabzon’da 
düzenlenmiştir. 2017 yılındaki 14. 
EYOF ise Macaristan’ın Györ ken-
tinde gerçekleşecektir. İlki 1993 
yılında İtalya’da Aosta’da düzen-
lenen Kış Festivali’nin 14.’üncüsü 
de 2019 yılında Erzurum’da yapı-
lacaktır. Yaz EYOF’larında yaklaşık 
3,600, Kış EYOF’larında ise yakla-
şık 1.600 katılımcı yer almaktadır.

Ayrıca EYOF; 23 yıllık tarihi ile 
EOC’nin bir gururudur. Genç spor-
cular için ilk Olimpik tecrübedir. 

Geleceğin en üst düzey sporcuları 
için bir sıçrama tahtasıdır. Avrupa 
şehirleri için çok değerli bir fır-
sat teşkil etmektedir. Sporun ve 
Olimpik değerlerin tanıtımı ve yü-
celtilmesi önemli bir mecradır. 
50 Avrupa ülkesi gençlerinin bir 
araya gelebildikleri bir ortamdır. 
Gençlerin ve hatta toplumun, sağ-
lıklı bir yaşam için spor yapmaları 
yönünde eğitilmeleri ve motivas-
yonları için bir fırsattır.

With its opening and closing cer-
emonies, Olympic Torch relay, 
Olympic flame burning through-
out the event, Olympic oaths tak-
en by the athletes, judges and 
coaches, playing of the nation-
al anthems and hoisting flags of 
the winners at the medal cer-
emonies; EYOF is an impor-
tant Olympic event command 
high prestige for the European 
youth. Approximately 3,600 

participants take part in the sum-
mer Festivals, whilst at the win-
ter Festivals there are around 
1,600 participants.

The first summer edition of 
EYOF was launched in Brussels, 
Belgium in 1991 and Trabzon, 
Turkey had hosted the 11th edi-
tion in 2011. 14th European Youth 
Olympic Summer Festival will 
be hosted by Györ, Hungary in 
2017. The first winter edition of 
EYOF took place in Aosta, Italy and 
the 14th edition will be hosted by 
Erzurum, Turkey in 2019.

EYOF is the pride of EOC with 23 
years of tradition. It is also; a first 
Olympic experience for young ath-
letes, a take-off platform for fu-
ture sports stars, an important 
means of promoting sport and 
Olympic values, an opportuni-
ty for European cities, a meet-
ing point for young athletes from 
50 European countries and an op-
portunity to educate and motivate 
youth and even the general pub-
lic to do sport and adopt healthy 
life styles.
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Tiflis 2015 EYOF’ta Sporcularımızın Sonuçları
Turkish Athletes at Tbilisi 2015 EYOF

SPOR DALI
SPORTS 
BRANCH

BRANŞ
DISCIPLINE

AD SOYAD
NAME, LAST NAME

SONUÇLAR
RESULTS

MADALYALARIMIZ
MEDALS

Atletizm
Athletics

100m 
100m

Mizgin Ay Seçmelerde 12.40 derecesi ile 
yarı finale kalamayarak elendi.

Eliminated in Round 1 with 12.40 
time

Ramazan Akkaya Seçmelerde 11:12 derecesi ile 
elendi.

Eliminated in Round 1 with 11.12 
time

100m Engelli
100m Hurdles

Şevval Ayaz Seçmelerde 14.21 derecesi ile 
elendi.

Eliminated in Round 1 with 14.21 
time

200m 
200m

Mizgin Ay Seçmelerde 26.95 derecesiyle 
elendi.

Eliminated in Round 1 with 26.95 
time 

Ramazan Akkaya Seçmelerde 23.04 derecesiyle 
elendi.

Eliminated in Round 1 with 23.04 
time 

2000m Engelli
2000m 

Steeplechase
Mehtap Altun Finalde 7:02.50 derecesi ile 4. 

oldu.
Placed 4th in the finals with 7:02.50 
time

3 Adım Atlama 
Triple Jump

Tuğba Danışmaz Finalde 11.92cm atlayarak 10. 
oldu.

Placed 10th in finals with 11.92cm

3000m 
3000m

Emine Akbingöl Finallerde 10:05.47 derecesi ile 
4. oldu.

Placed 4th in finals with 10:05.47 
time

Nurkan Dağtekin Finallerde 8:54.91 derecesi ile 2. 
olarak gümüş madalya kazandı.

Won the Silver Medal in the finals 
with 8:54.91 time

400m 
400m

Mahsum Korkmaz

Seçmelerde 48.93 derecesiyle 
serisinde 1. olarak finale kaldı. 
Finalde 48.51 derecesiyle gümüş 
madalya kazandı.

Won the Silver Medal in the finals 
with 48.51 time 

800m 
800m

Yener Aras Seçmelerde 1:58.04 derecesiyle 
elendi.

Eliminated in Round 1 with 1:58.04 
time 

Çekiç Atma 
Hammer Throw

Dünya Ezgi Sayan Finalde 61.61 atarak bronz 
madalya aldı.

Won the Bronze Medal in the 
finals with 61.61m

Yunus Demir Atışlarında faul yaparak elendi. Eliminated in the finals with NM

Gülle Atma 
Shot Put

Muhammet Polat Finalde 16.22 atarak 6. oldu.
Placed 6th in the finals with 
16.22m

Sevcan Erken Seçmelerde 13.17 derecesi ile 
elendi.

Eliminated in the Qualifying Round 
with 13.17m

Sırıkla Atlama 
Pole Vault

Mesure Tutku Yılmaz
Seçmelerde 3:55 derecesi 
ile finale kaldı. Finalde 3.90 
atlayarak 6. oldu.

Placed 6th in the finals with 3.90m

Muhammet Hanifi 
Tanrıkulu 4.10 derecesiyle elendi.

Eliminated in the Qualifying Round 
with 4.10m

Yüksek Atlama 
High Jump

Enes Can Bayraktaroğlu Seçmelerde 1.88 derecesi ile 
elendi.

Eliminated in the Qualifying Round 
with 1.88m

Bisiklet
Cycling

Erkekler Zamana 
Karşı 

Boys’ Time Trial

Ahmet Örencik 13.03 ile 14. oldu.
Placed 14th among 99 athletes 
with 13.03

Arif Emre Uz 13.03 ile 13. oldu
Placed 13th among 99 athletes 
with 13.03

Kızlar Zamana 
Karşı 

Girls’ Time Trial 

Beyza Topçu 15.40 ile 61. oldu.
Placed 61st among 70 athletes 
with 15.40

Kezban Koyun 15.28 ile 54. oldu.
Placed 54th among 70 athletes 
with 15.28
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Bisiklet
Cycling

Yol Yarışı 
Road Race

Ahmet Örencik 71.1 km yol yarışında 1:41.38 ile 
42. oldu.

Placed 42nd in 3 rounds of 23.7km 
(71.1km) Road Race with 1:41.38 
time

Arif Emre Uz 71.1 km yol yarışında 1:39.58 ile 
5. oldu.

Placed 5th in 3 rounds of 23.7km 
(71.1km) Road Race with 1:39.58 
time 

Beyza Topçu 47 km yol yarışında 1:18.57 ile 
50. oldu.

Placed 50th in 2 rounds of 23.7km 
(47.4km) Road Race with 1:18.57 
time

Kezban Koyun 47 km yol yarışında 1:22.23 ile 
59. oldu.

Placed 59th in 2 rounds of 23.7km 
(47.4km) Road Race with 1:22.23 
time

Artistik 
Cimnastik

Artistic
Gymnastics

Erkekler
Boys

Hamza Şamil Yılmaz

3 alette yarıştı. (Kulplu Beygir, 
Halka, Paralel). Kulplu Beygir 
ve Halka aletinde finale kaldı. 
Kulplu beygirde 13.650 puan 
alarak 5. oldu. Halka aletinde 
14.000 puan alarak 4. oldu.

Competed in 3 apparatus: 
Pommel Horse, Rings, and 
Parallel Bars. Placed 5th in 
Pommel Horse with 13.650 points. 
Placed 4th in Rings

Mustafa Arca Tüm aletlerde yarıştı. 71.150 
puan alarak 60. oldu.

Competed in all apparatus. Placed 
60th with 71.150 points.

Sercan Demir Tüm aletlerde yarıştı. 71.550 
puan alarak 57. oldu.

Competed in all appararatus. 
Placed 57th with 71.550 points.

147.150 puan ile 20. oldular.
Boys’ Team placed 20th with 
147.150 points.

Kadınlar
Girls

İclal Özbay Tüm aletlerde yarıştı. 46.750 
puan alarak 49. oldu.

Competed in all apparatus. Placed 
49th with 46.750 points.

Doğa Ketenci Tüm aletlerde yarıştı. 30.900 
puan alarak 80. oldu.

Competed in all apparatus. Placed 
80th with 30.900 points.

Beyza Türkmen Tüm aletlerde yarıştı. 46.350 
puan alarak 53. oldu.

Competed in all apparatus. Placed 
53rd with 46.350 points.

94.100 puan ile 18. oldular.
Girls’ Team placed 18th with 94.100 
points.

Judo
Judo

+90kg Ahmet Can Çekiç Elendi. Eliminated 

48kg Tuğçe Beder 3. lük maçında 5. olarak 
tamamladı.

Played third place match, placed 
5th 

52kg İrem Korkmaz Çek rakibini yenerek Bronz 
madalya aldı.

Won the Bronze Medal defeating 
Czech opponent in the bronze 
medal match

55kg Uğurcan Zehir 3.lük maçında 5. olarak 
tamamladı.

Played the bronze medal match, 
placed 5th in the finals

57kg Şeyma Özerler Sakatlığı nedeniyle 
tamamlayamadı.

Eliminated due to injury

63kg Minel Akdeniz Repesaj müsabakalarında 
Almanya’ya yenilerek elendi.

Eliminated in the repechage 
match

66kg Uğur Sarıkaya 3. lük maçında 5. olarak 
tamamladı.

Played third place match, placed 
5th

Yüzme
Swimming

100m Kelebek 
100m Butterfly

Ümitcan Güreş

56.51 derecesi ile yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 56.00 derecesi 
ile finale kaldı. Finalde 57:73 
derecesi ile 8. oldu.

Advanced to semi-finals with 
56.51. Advanced to finals with 
56.00 and placed 8th in the boys’ 
finals with 57.73

Zehra Duru Bilgin

1:04.20 derecesiyle yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 1:00.95 ile 
finale kaldı. Finali 1:02.75 
derecesiyle 4. olarak tamamladı.

Advanced to semi-finals with 
1:04.20. Advanced to finals with 
1:00.95 and placed 4th in the girls’ 
finals with 1:02.75
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Yüzme
Swimming

100m 
Kurbağalama 

100m 
Breaststroke

Buse Alemdar Seçmelerde 1:16.96 derecesi ile 
30. oldu.

Eliminated in the girls’ 
preliminaries with 1:16:96

Yiğit Aydıner Seçmelerde 1:09:66 derecesiyle 
elendi.

Eliminated in the boys’ 
preliminaries with 1:09:66

100m Serbest 
100m Freestyle

Gizem Güvenç

58.90 derecesi ile yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 58.56 
derecesiyle 6. olarak finale kaldı. 
Finalde 58.52 derecesiyle 5. 
olarak tamamladı.

Advanced to semi-finals with 
58:90. Advanced to girls’ finals in 
6th place with 58.56 and placed 5th 
in the girls’ finals with 58.52

Serhat Kaan Aşık Seçmelerde 53.29 derecesiyle 
29. oldu.

Placed 29th with 53.29

100m Sırtüstü
100m Backstroke

İlya Atasay Yarışa katılamadı. NS in boys’ preliminaries 

Zeliha Keser
1:06.95 derecesi ile yarı finale 
kaldı. Yarı finalde 1:07.24 ile 
elendi.

Advanced to semi-finals with 
1:06.95, eliminated in girls’ semis 
with 1:07.24 

1500m Serbest 
1500m Freestyle

Arman Akça Seçmelerde 16:42.66 ile elendi.
Eliminated in boys’ preliminaries 
with 16:42.66 

200m Karışık 
200m Medley

Defne Kurt Finalde 2:21.83 derecesi ile 
8.oldu.

Placed 8th in the finals with 2:21.83 

Serhat Kaan Aşık Seçmelerde 2:10.15 derecesi ile 
12. oldu.

Placed 12th in the finals with 
2:10.15 

200m Kelebek 
200m Butterfly

Defne Kurt
2:18.76 derecesi ile 4. olarak 
finale kaldı. Finalde 2:20.22 ile 
6. oldu.

Advanced to finals with 2:18.76. 
Placed 6th in girls’ finals with 
2:20.22

Efe Yenigün Seçmelerde 2:10.05 ile elendi.
Eliminated in boys’ preliminaries 
with 2:10.05 

200m 
Kurbağalama 

200m 
Breaststroke

Melike Sertler Seçmelerde 2:39.72 ile elendi.
Eliminated in girls’ preliminaries 
with 2:39.72 

Yiğit Aydıner Seçmelerde 2:27.40 derecesi ile 
24. oldu.

Placed 24th with S2:27.40 

200m Serbest 
200m Freestyle

İbrahim Berkay Cevis Seçmelerde 1:58.49 derecesiyle 
elendi.

Eliminated in boys’ preliminaries 
with 1:58.49

Selen Özbilen
2:06.73 derecesiyle 14 yaş rekoru 
kırarak finale kaldı. Finalde 
2:07.32 derecesiyle 6 oldu.

Advanced to the finals with 2:06.73 
(New Turkish Record 14yrs). 
Placed 6th in the finals with 2:07.32 

200m Sırtüstü 
200m Backstroke

Berçin Baydar Seçmelerde 2:29.59 derecesi ile 
22. oldu.

Placed 22nd with 2:29.59 

Tuncay Ceritoğlu Seçmelerde 2:10.35 ile elendi.
Eliminated in boys’ preliminaries 
with 12:10.35

400m Karışık 
400m Medley

Serhat Kaan Aşık Seçmelerde 4:47.68 derecesi ile 
24. oldu.

Placed 24th in boys’ preliminaries

Zeliha Keser Seçmelerde 5:10.45 ile elendi.
Eliminated in girls’ preliminaries 
with 5:10.45 

400m Serbest 
400m Freestyle

Defne Kurt Finalde 4:37.72 derecesiyle 8. 
oldu.

Placed 8th in the girls’ finals with 
4:37.72 

İbrahim Berkay Cevis Seçmelerde 4:12.69 derecesi ile 
29. oldu.

Placed 29th with 4:12.69

4x100m Bayrak 
4x100m Relay

Erkek Takım
Boys Team

Seçmelerde 3:36.10 ile elendiler.
Eliminated in preliminaries with 
3:36.10

Karışık Takım
Mixed Team

Seçmelerde 4:11.42 derecesi ile 
15. oldular.

Placed 15th with 4:11.42 
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Yüzme
Swimming

4x100m Bayrak 
4x100m Relay

Kadın Takım
Girls Team

3:55.31 derecesi ile finale 
kaldılar. Finalde 3:53.90 ile 14 
yaş Türkiye rekoru kırarak bronz 
madalya kazandılar.

Advanced to finals with 3:55.31. 
Won the bronze medal with 
3:53.90 (New Turkish Record 
14yrs)

4x100m Bayrak 
Serbest Mix

4x100m Mixed 
Freestyle Relay

Karışık Takım
Mixed Team

3:44.29 derecesiyle finale 
kaldılar. Finalde 3:43.97 derecesi 
ile 8. oldular.

Advanced to the finals with 
3:44.29. Placed 8th in the finals 
with 3:43.97 

4x100m Karışık 
4x100m Mixed

Erkek Takım
Boys Team

Seçmelerde 3:57.30 ile elendiler.
Eliminated in preliminaries with 
3:57.30

Kadın Takım
Girls Team

Seçmelerde 4:27.15 ile 10. olarak 
elendiler.

Eliminated in preliminaries with 
4:27.15

50m Serbest 
50m Freestyle

Gizem Güvenç
27.24 derecesiyle yarı finale 
kaldı. 27.38 derecesi ile yarı 
finalde elendi.

Advanced to semi-finals with 
27.24. Eliminated in the semis 
with 27.38 

Ümitcan Güreş Seçmelerde 24.54 derecesi ile 
18. oldu.

Placed 18th with 24.54

Tenis
Tennis

Çift Erkekler 
Boys’ Doubles

Mustafa Erdoğan,  
Umut Akkoyun

Slovakyalı rakiplerini 2-0 yenerek 
2. tura yükseldiler. Estonya’ya 
yenilerek elendiler.

Defeated Slovakia 2-0 to advance 
to the 2nd Round. Eliminated in 2nd 
Round by Estonia

Çift Kızlar 
Girls’ Doubles

Zeynep Naz Öztürk,  
Azra Deniz Çömlek

Macar rakiplerini 2-1 yenerek 
2. tura yükseldiler. Slovenya’ya 
yenilerek elendiler.

Defeated Hungary 2-1 to advance 
to the 2nd Round. Eliminated in 2nd 
Round by Slovenia

Tekler 
Singles

Azra Deniz Çömlek İlk turda elendi. Eliminated in the 1st Round

Mustafa Erdoğan 2. turda elendi. Eliminated in the 2nd Round

Umut Akkoyun İlk turda elendi. Eliminated in the 1st Round

Zeynep Naz Öztürk 2. turda elendi. Eliminated in the 2nd Round

Voleybol
(Erkekler)
Volleyball

(Boys)

Takım
Team

Çek Cumhuriyeti’ne 3-0 mağlup 
oldular. İkinci maçlarında 
İtalya’ya 3-0 mağlup oldular. 
Üçüncü maçlarında Sırbistan’a 
3-1 mağlup oldular. Klasman 
maçlarının ilkinde Rusya’ya 3-2 
mağlup oldular. İkinci klasman 
maçlarında Gürcistan’ı 3-0 
yenerek 7. oldular.

Lost 3-0 to Czech Rep., 3-0 to Italy 
and 3-1 to Serbia. Placed 7th by 
losing 3-2 to Russia and defeating 
Georgia 3-0 in classification 
matches

Basketbol
(Erkekler)
Basketbal

(Boys’)

Takım
Team

Gürcistan’a 89-50 mağlup 
oldular. Letonya’ya 42-84 
mağlup oldular. Bosna Hersek’e 
66-51 mağlup oldular. Sırbistan’a 
47-62 mağlup oldular. Gürcistan’ı 
71-63 yenerek 7. oldular.

Lost 50-89 to Georgia, 42-84 
to Latvia, 51-65 to Bosnia & 
Herzegovina and 47-62 to Serbia. 
Placed 7th defeating Georgia 71-63

Basketbol
(Kadınlar)
Basketball 

(Girls’)

Takım
Team

Çek Cumhuriyeti’ne 91-54 
mağlup oldular. Fransa’ya 62-26 
mağlup oldular. Gürcistan’ı 40-72 
yenerek 7. oldular.

Lost 54-91 to Czech Rep., 26-
62 to France, placed 7th defeating 
Georgia 72-40

Voleybol
(Kadınlar)
Volleyball 

(Girls’)

Takım
Team

İtalya’yı 3-2 yendiler. Rusya’yı 
3-1 ve Gürcistan’ı 3-1 yenerek 
yarı finale yükseldiler. Yarı finalde 
Belçika’yı 3-0 yenerek finale 
yükseldiler. Finalde Sırbistan’ı 
3-2 yenerek altın madalya 
kazandılar.

Defeated Italy 3-2, Russia 3-1 
and Georgia 3-1 to advance to the 
semi-finals. Defeated Belgium 3-0 
in semis to advance to the finals. 
Won the gold medal by winning 
3-2 against Serbia in the finals.

2015 Tiflis Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde Sporcularımızın Madalya Toplamları 
Total number of medals won by Turkish athletes at 2015 Tbilisi EYOF

1 2 3
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ÜLKE • COUNTRY ALTIN • GOLD GÜMÜŞ • SILVER BRONZ • BRONZE TOPLAM • TOTAL

1 Rusya / Russian Federation 17 9 11 37

2 İtalya / Italy 12 2 10 24

3 Fransa / France 9 5 8 22

4 Macaristan / Hungary 9 3 11 23

5 Slovenya / Slovenia 5 6 5 16

6 Moldova / Republic of Moldova 5 2 0 7

7 İngiltere / Great Britain 4 8 8 20

8 İspanya / Spain 4 7 6 17

9 Hollanda / Netherlands 4 3 8 15

10 Gürcistan / Georgia 4 0 6 10

11 Almanya / Germany 3 8 6 17

12 Ukrayna / Ukraine 3 7 1 11

13 Romanya / Romania 3 5 2 10

14 Belarus / Belarus 3 0 4 7

15 Belçika / Belgium 2 6 5 13

16 İrlanda / Ireland 2 6 2 10

17 Sırbistan / Serbia 2 4 3 9

18 İsviçre / Switzerland 2 3 2 7

19 Finlandiya / Finland 2 3 1 6

20 İsveç / Sweden 2 3 0 5

21 Çek Cumhuriyeti / Czech Republic 2 2 3 7

22 Azerbaycan / Azerbaijan 2 1 2 5

23 Norveç / Norway 2 0 4 6

24 Avusturya / Austria 2 0 1 3

25 Polonya / Poland 1 3 5 9

26 Türkiye / Turkey 1 2 3 6

27 Bulgaristan / Bulgaria 1 2 0 3

27 Danimarka / Denmark 1 2 0 3

29 Hırvatistan / Croatia 1 0 3 4

30 Estonya / Estonia 1 0 0 1

31 İsrail / Israel 0 5 0 5

32 Letonya / Latvia 0 3 0 3

33 Slovakya / Slovakia 0 2 2 4

34 Kıbrıs / Cyprus 0 1 1 2

35 Karadağ / Montenegro 0 1 0 1

36 Yunanistan / Greece 0 0 2 2

37 BosnaAlbania 0 0 0 0

38 Andora / Andorra 0 0 0 0

39 Ermenistan / Armenia 0 0 0 0

40 Bosna / Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0

41 İzlanda / Iceland 0 0 0 0

42 Kosova / Kosovo 0 0 0 0

43 Lihtenştayn / Liechtenstein 0 0 0 0

44 Litvanya / Lithuania 0 0 0 0

45 Lüksemburg / Luxembourg 0 0 0 0

46 Malta / Malta 0 0 0 0

47 Monaco / Monaco 0 0 0 0

48 Portekiz / Portugal 0 0 0 0

49 San Marino / San Marino 0 0 0 0

50 Makedonya / The Former Yugoslav Republic of Macedonia 0 0 0 0

Madalya Tablosu • Medals Table
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TMOK Yöneticilerine Ödüller
TOC Administrators Awarded

Turkish Olympic Committee (TOC) 
President Prof.Dr. Uğur Erdener, 
Secretary General Neşe Gündoğan 
and Executive Board members 
Turgay Demirel and Ayda Uluç 
were awarded by domestic and in-
ternational bodies for their contri-
butions to sports.

International Olympic Committe 
(IOC) and World Anti-doping Agency 
(WADA) Executive Board mem-
ber Prof. Erdener and FIBA Europe 
President and member of TOC 
Board of Directors Turgay Demirel 
were held in high honour by the 
Association of Basketball People’s 
10th Annual Basketball Oscars. 
Prof.Dr. Uğur Erdener and Turgay 
Demirel were also deemed wor-
thy of Feyziye Schools Foundation’s 
Işık Schools 2015 “Holding Up a 

törende, Erdener’e ‘Türk Sporunu 
Tanıtım Ödülü’, Demirel’e 129. 
Yıl Özel Ödülü’ verildi. TMOK 
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan 
ile TMOK Yönetim Kurulu 
Üyesi Turgay Demirel ise Okan 
Üniversitesi’nin geleneksel spor 
ödülleri töreninde onur ödülü-
ne değer bulundu. Genel Sekreter 
Gündoğan ayrıca, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi Spor 
AŞ’nin düzenlediği Basın Teşvik 
ve Vefa Ödülleri Töreni’nde, at-
letizme olan katkıları nedeniyle 
‘Vefa Ödülü’ aldı. TMOK Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayda Uluç’a da 
Avrupa tenisine yaptığı katkılar ve 
uzun yıllar sürdürdüğü asbaşkan-
lık ve yönetim kurulu üyeliğinde-
ki başarısı nedeniyle Avrupa Tenis 
Birliği (TE) tarafından ‘Yaşam 
Boyu Onur’ ödülü verildi. 

TMOK Başkanı Prof.Dr. Uğur 
Erdener ve Genel Sekreter Neşe 
Gündoğan ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Turgay Demirel ve Ayda 
Uluç, spora olan katkıları nede-
niyle yurt içinde ve dışında çeşitli 
kuruluşlarca ödüllendirildi. TMOK 
Başkanı, IOC ve WADA Yönetim 
Kurulu Üyesi Prof. Erdener, 
Basketbol Adamları Derneği’nin 
‘10. Basketbol Oscarları’ törenin-
de TMOK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay 
Demirel ile birlikte özel ödül-
le onurlandırıldı. Türkiye’nin en 
köklü 33 lisesinin katılımı ile bu 
yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘100 
Yıllık Okullar Spor Şöleni Spora 
Işık Tutanlar Ödül Töreni’nde de 
Prof.Dr. Uğur Erdener ile Turgay 
Demirel ödül aldı. Ödülleri Işık 
Okulları öğrencilerinin verdiği 

Light for Sports” awards. Prof.Dr. 
Uğur Erdener was the winner of 
the ‘Promotion of Turkish Sports’ 
award and Demirel received the 
‘129th Year Special Award’. TOC 
Secretary General Neşe Gündoğan 
and FIBA Europe President and 
member of TOC Board of Directors 
Turgay Demirel have been the re-
ceivers of the Honour Awards of the 
traditional Okan University Sports 
Awards. Secretary General Neşe 
Gündoğan was also deemed wor-
thy of the ‘Loyalty Award’ of Spor AŞ 
of Istanbul Metropolitan Municipality 
for her contributions to Turkish ath-
letics. TOC Executive Board member 
and former Tennis Europe (TE) Vice-
President Ayda Uluç was awarded 
the title of Honorary Life Counsellor 
by TE for outstanding contributions 
to the game.
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Gloria Golf Resort’ta üç gün süren organizasyonda ilk gün EOC yönetim Kurulu toplantısı gerçekleşti. 
İkinci gün başlayan seminerde EOC Başkanı Patrick Hickey, organizasyonun başarısı nedeniyle TMOK’a 
teşekkür etti. Üçüncü gün yapılan genel kurulda 2019 yılındaki 2. Avrupa Oyunları’nın Hollanda’da 
düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ancak, Hollanda hükümeti daha sonra aldığı bir kararla, yeterli finansal kaynak 
sağlanamadığı için organizasyona ev sahipliği yapmaktan vazgeçti.

EOC Executive Committee meeting took place on the first day of the three-day organization at the Gloria 
Golf Resort, Belek, Antalya. EOC President Hickey thanked TOC for the excellent organization at the 
opening of the 36th EOC Seminar that took place on the second day. Next day, EOC General Assembly 
ratified Nederland’s hosting the 2nd European Games in 2019. Netherlands, however, later pulled out of 
hosting due to insufficient support for funding the event.

36. EOC Semineri ve Olağanüstü 
Genel Kurulu Belek’te Yapıldı
36th EOC Seminar and Extraordinary 
General Assembly Held in Belek 
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Avrupa Olimpiyat 
Komitesi’nin (EOC) 36. 

Semineri ve olağanüstü ge-
nel kurulu 14-16 Mayıs tarihle-
rinde Antalya’nın Belek belde-
sinde, Gloria Golf Resort’te ya-
pıldı. 14 Mayıs Perşembe günü 
gerçekleşen EOC Yönetim 
Kurulu toplantısının başlan-
gıcında EOC Başkanı Patrick 
Hickey, EOC Onursal Başkanı 
Mario Pescante ve TMOK Genel 
Sekreteri Neşe Gündoğan bi-
rer konuşma yaptı. EOC Başkanı 
Hickey, organizasyona kat-
kıları nedeniyle Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi ile TMOK 
Başkan Yardımcısı ve EOC 
Yönetim Kurulu Üyesi Hasan 
Arat’a teşekkür etti. Toplantıda, 
Bakü 1. Avrupa Oyunları’nın, 
2015 Tiflis Avrupa Olimpik 
Gençlik Festivali’nin ve 2017 
Saraybosna Avrupa Olimpik 
Gençlik Festivali’nin organizas-
yon komiteleri, yürüttükleri ha-
zırlıklarla ilgili olarak yönetim 
kuruluna rapor sundular.

EOC’nin 36. semineri 15 Mayıs 
sabahı başladı. Seminerin 

European Olympic 
Committees’ (EOC) 36th 

Seminar and Extraordinary 
General Assembly meeting 
was held in Gloria Golf Resort 
Belek, Antalya on 14-16 
may 2015. Speeches by EOC 
President Patrick Hickey, EOC 
Honorary President Mario 
Pescante and TOC Secretary 
General Neşe Gündoğan 
were made before the EOC 
Executive Committee meeting 
on Thursday, the 14th EOC 
President Hickey thanked 
TOC Vice President and EOC 
Executive Committee member 
Hasan Arat for the excellent 
organization. The Organizing 
Committees of 1st European 
Games in Baku, 2015 Olympic 
Youth Summer Festival in 
Tbilisi and 2017 Sarajevo 
European Youth Olympic 
Winter Festival presented their 
reports on their preparations 
for the upcoming events to 
the Executive Committee.

36th annual EOC Seminar 
started on the 15th of May. In 
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açılışında konuşan EOC Yönetim 
Kurulu Üyesi ve TMOK Başkan 
Yardımcısı Hasan Arat, EOC 
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyel-
erine, Avrupa Olimpiyat Komitel-
erinin temsilcilerine ve organiza-
syona ev sahipliği yapan Gloria 
Golf Resort’e teşekkür etti. Böyle 
bir organizasyona ev sahipliği 
yapmaktan dolayı büyük onur 
duyduğunu belirtti. Sonrasında, 
EOC Başkanı Patrick Hickey söz 
alarak, Hasan Arat’a ve TMOK’a 
başarılı organizasyondan dolayı 
teşekkürlerini sundu. EOC 
Başkanı, Genel Sekreteri ve 
Başkan Yardımcıları, TMOK ve 
Gloria Otelleri Yönetim Kurulu 
Üyesi Elif Özdemir ile Hasan 
Arat’a teşekkür plaketi verdi.  
İlk gün Rio 2016 Yaz Olimpiyat 
Oyunları Organizasyon Kom-
itesi ayrıntılı bir sunum yaptı. 

Relations and ANOC followed by 
a detailed presentation by the 
Organizing Committee of the Rio 
2016 Olympic and Paralympic 
Games (ROCOG) on their prepara-
tions which occupied the major-
ity of the plenary session. The 
second day began with updates 
and presentations by Baku 2015 
1st European Games, Tbilisi 2015 
Olympic Youth Summer Festival 
and Lillehammer 2016 Winter 
Youth Olympic Festival. The 
Seminar was followed by the EOC 
Extraordinary General Assembly. 
In his opening speech, IOC Ex-
ecutive Board member and TOC 
President Prof. Dr. Uğur Erdener 
expressed his pleasure in hosting 
the European Olympic family in 
Belek. President Hickey then 
thanked Prof. Dr. Uğur Erdener for 
the impeccable hospitality shown 

16 Mayıs sabahı da Bakü 2015 
Avrupa Oyunları, Tiflis 2015 Yaz 
Gençlik Olimpik Festivali ve 2016 
Lillehammer Gençlik Oyunları’yla 
ilgili sunumlar izlendi. Seminerin 
16 Mayıs Cumartesi günü öğle 
saatlerinde sona ermesinin 
ardından EOC Genel Kurulu 
başladı. Açılışta konuşan IOC 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, 
toplantıya Belek’te ev sahipliği 
yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. EOC Başkanı 
Patrick Hickey de bu organi-
zasyon vesilesiyle birkez daha 
Türkiye’de olmaktan memnuniyet 
duyduğunu söyledi ve kusursuz 
ev sahipliği için Prof. Erdener’e 
teşekkür etti. EOC Başkanı 
Patrick Hickey ile Prof. Dr. Uğur 
Erdener ve EOC Genel Sekreteri 
Raffaele Pagnozzi ile TMOK 

the opening ceremony, TOC Vice 
President and EOC Executive 
Committee member Hasan Arat 
thanked EOC President Hickey, 
his fellow Executive Committee 
members, representatives of 
the European NOCs and those 
who worked for the organization, 
including the Gloria Golf Resort, 
and expressed his pleasure in 
hosting the event. In his speech, 
EOC President Patrick Hickey 
thanked Hasan Arat for the 
successful organization and for 
the hospitality. EOC President, 
Vice Presidents and Secretary 
General presented plaques of ap-
preciation to Hasan Arat and TOC 
Board of Directors and Gloria Golf 
Resort Executive Board member 
Elif Özdemir. Delegates received 
updates and presentations from 
IOC Olympic Solidarity, NOC 
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Genel Sekreteri Neşe Gündoğan 
birbirlerine birer teşekkür plaketi 
verdiler.

EOC Olağanüstü Genel 
Kurulu’nda, 2019 yılındaki 2. 
Avrupa Oyunları’nın Hollanda’da 
düzenlenmesi kararlaştırıldı. 
2015 yılı EOC Genel Kurulu için de 
Çek Cumhuriyeti’nin Prag kenti 
belirlendi. Genel Kurul sonrası 
bütün delegeler Gloria Sports 
Arena’yı gezdiler.

Belek’te alınan kararlardan bir 
süre sonra, Bakü’de düzenlenen 
1. Avrupa Oyunları esnasında EOC 
Başkanı Patrick Hickey, Hollanda 

and expressed his pleasure in 
being Turkey once again on the 
occasion of this event. Plaques 
of appreciation were exchanged 
between Prof. Dr. Uğur Erdener 
and Patrick Hickey also between 
the Secretary Generals of EOC 
and TOC; Raffaele Pagnozzi and 
Neşe Gündoğan.

EOC general Assembly ratified 
the Netherlands Olympic Com-
mittee’s proposal for hosting 
the second European Games in 
2019. It was also decided that the 
EOC General Assembly meeting 
shall take place in Prague, Czech 
Republic.

Later, on the eve of the inaugural 
European Games in Baku, it was 

announced that Netherlands 
pulled out of hosting 2nd Euro-
pean Games in 2019 because 
there is “ insufficient support for 
funding the event”. The Neth-
erlands Olympic Committee 
(NOC*NSF) criticised national 
and local authorities for refusing 
to fund the event. Calling the 
development “disappointing”, the 
European Olympic Committee 
(EOC) President Hickey, said: “I 
have no doubt that we will be 
able to present a strong host for 
the 2019 European Games. We 
are confident these inaugural 
European Games in Baku will be 
the ideal showcase for this new 
event and its long-term sporting, 
social and economic benefits.”

hükümetinin yeterli finansal 
kaynağı sağlayamadığı için 2019 
yılındaki 2. Avrupa Oyunları’nı 
düzenlemekten vazgeçtiğini 
açıkladı. Hollanda Olimpiyat 
Komitesi, devlet tarafından 
alınan bu karar sonrası oyunları 
düzenleme hakkını EOC’ye 
iade edeceği belirtildi. EOC 
Başkanı Hickey, hayal kırıklığı 
yaşadıklarını vurgularken, “2019 
Avrupa Oyunları için yeni bir aday 
çıkacağından eminim. Avrupa’nın 
ilk kıta oyunlarını devam ettirmek 
için çalışacağız” ifadelerini 
kullandı.
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Boğaziçi’nde 27. Şölen
27th Feast in Bosphorus
İstanbul Boğazı, 2015 Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı ile bir kez daha 
renklendi. 49 ülkeden 460 kadın, 1410 erkek 
yüzücü ile yeni bir katılım rekoru kırıldı. 6.5 
kilometrelik parkurda kıyasıya bir rekabet 
yaşanırken, Bertuğ Coşkun 1:01:21’lik 
derecesiyle genel klasman birinciliğini kazandı. 
Mark Spitz, Ian Thorpe ve Inge de Bruijn’den 
sonra, geleneksel organizasyonun bu yılki 
onur konuğu İngiliz yüzücü Adam Walker’dı. 
TMOK Başkan Yardımcısı ve Organizasyon 
Komitesi Başkanı Nihat Usta, ilki 1989 yılında 
dördü kadın, toplam 68 sporcu ile başlayan 
yarışın o günden bu yana sürekli gelişerek 
günümüzde çok farklı bir boyuta ulaştığına 
dikkat çekerek, “Bu yarış İstanbul’un dünyaya 
açılan penceresi oldu” dedi.

The Bosphorus enlivened once again with the 
27th Samsung Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race. A new participation record 
was set with 460 female and 1.410 male 
swimmers from 49 countries. 851 of the 1.870 
participants were Turkish swimmers.
Bertuğ Coşkun (Turkey) finished the 6,5km 
vying course up front with his time of 1:01.21. 
On the trail of Mark Spitz, Ian Thorpe and Inge 
de Bruijn, the honorary celebrity guest of 
the Race this year was famous British long-
distance swimmer Adam Walker. Drawing 
attention to the remarkable development of the 
Race since 1989, where only 4 women and 64 
men had competed, TOC Vice President and the 
President of the Organizing Committee Nihat 
Usta said: “The Race has become İstanbul’s 
window opening to the world”.
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Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi’nin (TMOK) gele-

neksel organizasyonu Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı, 26 Temmuz Pazar günü 
İstanbul Boğazı’nda yapıldı. 
Anadolu yakasında Kanlıca’dan 
başlayan ve Avrupa yakasın-
da Kuruçeşme Cemil Topuzlu 
Parkı’nda son bulan yaklaşık 
6,5 kilometrelik yarış 49 ülke-
den 1870 sporcunun katılımıy-
la gerçekleşti. Rekor katılımın ol-
duğu 27. yıl mücadelesinde 203’ü 
Türk 460 kadın, 851’i Türk 1410 
erkek, toplam 1870 yüzücü kulaç 
attı. Kanlıca İskelesi’nden grup-
lar halinde start alan yüzücülerin 
dereceleri ayak bileklerine bağ-
lanan çipler sayesinde belirlen-
di. Genel klasmanında erkekler-
de Bertuğ Coşkun birinci olur-
ken, Emre Öztürk ikinci, İtalyan 
Claudio Gargaro üçüncü sırayı 
aldı. Kadınlarda ise Nilay Erkal bi-
rinciliği, Deniz Güngöroğlu ikin-
ciliği, İngiliz Jessica Wooddisse 
üçüncülüğü elde etti.

Yarışın bu seneki onur konuğu 
İngiliz yüzücü Adam Walker da 
İstanbul Boğazı’ndaki zorlu ya-
rışta yer aldı. Yedi okyanus geçi-
şinde başarıyla kulaç atan İngiliz 

Emre Öztürk (Turkey) 1:03.06 and 
Claudio Gargaro (Italy) 1:05.01 
in men’s overall classification. 
Nilay Erkal (Turkey) was the win-
ner of women’s overall classifi-
cation with 1:04.53, where Deniz 
Güngöroğlu (Turkey) took the 
second place with 1:06.48 and 
Jessica Wooddisse (England) was 
third with 1:08.52.

One of only six people to have 
swum the Oceans 7–the tough-
est seven channel swims in the 
world and TOC’s honorary celeb-
rity guest of the Race this year 
Adam Walker said: “It was a fan-
tastic race. Simply the best I 
have experienced.”

The medals and trophies of the 
winners were presented by for-
mer Minister of State Kürşat 
Tüzmen, TOC 1st Vice President 
Atty. Türker Arslan, TOC Vice 
President and Organizing 
Committee President Nihat Usta, 
Consul General of the Republic 
of Korea Mr. Tae-Dong Jeon, 
President of Samsung Electronics 
Turkey Yoonie Joung, Mayor of 
Şişli district Hayri İnönü and 
Adam Walker.

yüzücü, organizasyona katıl-
maktan dolayı çok mutlu oldu-
ğunu belirterek, “Harika bir ya-
rıştı. Daha önceki deneyimlerim-
le kıyasladığımda burası en iyisiy-
di” dedi.

Yarış sonunda dereceye girenlere 
madalya ve kupalarını eski Devlet 
Bakanı Kürşat Tüzmen, TMOK 
Başkan Vekili Türker Arslan, 
TMOK Başkan Yardımcısı Nihat 
Usta, Güney Kore Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosu Taedong 
Jeon, Samsung Electronics 
Türkiye Başkanı Yoonie Joung, 
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü 
ile Adam Walker verdi.

The 27th edition of TOC’s tradi-
tional Samsung Bosphorus 

Cross-Continental Swimming 
Race was held on 26 July 2015. 
A record 1.870 swimmers from 
49 countries participated at 
the 6,5km race from Kanlıca 
on the Asian side of the city to 
Kuruçeşme Cemil Topuzlu Park 
on the European side of İstanbul. 
203 from Turkey, 460 female 
and 851 from Turkey, 1.410 male 
swimmers participated in the 
Race. The times were kept with 
personal ankle-bands equipped 
with special chips.

Bertuğ Coşkun (Turkey) came 
in first with 1:01.21, followed by 
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Genel Klasman Sonuçları • Overall Classification Results

Yaş Guruplarına Göre Sonuçlar • Age Categories Results

Erkekler • Men

Sıralama 
Results

Adı Soyadı 
Name Last Name

Derecesi
Degree

Ülke
Country

1 Bertuğ Coşkun 1:01:21 Türkiye • Turkey

2 Emre Öztürk 1:03:06 Türkiye • Turkey

3 Claudio Gargaro 1:05:01 İtalya • Italy

Erkekler

14-18 yaş: 1. Berkhan Sakal 
(Türkiye) 1.05.27, 2. Arda Kip 
(Türkiye) 1:08.48, 3. Alard 
Schroeder (Almanya) 1:08:57

19-24 yaş: 1. Bertuğ Coşkun 
(Türkiye) 1:01:21, 2. Emre Öztürk 
(Türkiye) 1:03:06, 3. Boran 
Erdugan (Türkiye) 1:08:33

25-29 yaş: 1. Efe Erduran 
(Türkiye) 1:06:29, 2. Ivan Sharov 
(Rusya) 1:09:16, 3. Alexey 
Ksenofontov (Rusya) 1:11:15

30-34 yaş: 1. Turgut Alporal 
(Türkiye) 1:10:36, 2. Anton 
Kramarenko (Kırgızistan) 1:11:09, 
3. Christopher Bumby (Büyük 
Britanya) 1:12:34

35-39 yaş: 1. Luciano Vietri 
(İtalya) 1:08:30, 2. Ümit Kemal 
Cengiz (Türkiye) 1:09:58, 3. 
Chad Noble (Güney Afrika 
Cumhuriyeti) 1:10:14

40-44 yaş: 1. Claudio Gargaro 
(İtalya) 1:05:01, 2. Daniele 
Giacomelli (İtalya) 1:11:53, 3. 
Chris Hopton (Büyük Britanya) 
1:12:18

45-49: 1. Janez Bernat 
(Slovenia) 1:07.42, 2. B. Emrah 
Gemicioğlu (Turkey) 1:07.52, 
3. Evgeny Korkutov (Russia) 
1:08.25

50-54: 1. Ahmet Nakkaş 
(Turkey) 1:05.31, 2. Hans Kroes 
(Netherlands) 1:12.46, 3. Boris 
Kondratov (Russia) 1:13.11

55-59: 1. Erkan Tokyürekli 
(Turkey) 1:14.09, 2. Alexander 
Romanov (Russia) 1:16.57, 3. 
Valter Pastorella (Italy) 1:17.30

60-69: 1. Eric Durban (USA) 
1:10.54, 2. Ken Noble (RSA) 
1:14.17, Milton Brest (RSA) 1:14.52

+70: 1. Dudley Noble (RSA) 
1:30.54, 2. Nuri Eren (Turkey) 
1:39.40, 3. Ersin Asal (Turkey) 
1:45.09

45-49 yaş: 1. Janez Bernat 
(Slovenya) 1:07:42, 2. B. Emrah 
Gemicioğlu (Türkiye) 1:07:52, 3. 
Evgeny Korkutov (Rusya) 1:08:25

50-54 yaş: 1. Ahmet Nakkaş 
(Türkiye) 1:05:31, 2. Hans Kroes 
(Hollanda) 1:12:46, 3. Boris 
Kondratov (Rusya) 1:13:11

55-59 yaş: 1. Erkan Tokyürekli 
(Türkiye) 1:14:09, 2. Alexahder 
Romanov (Rusya) 1:16:57, 3. 
Valter Pastorella (İtalya) 1:17:30

60-69 yaş: 1. Eric Durban (ABD) 
1.10.54, 2. Ken Noble (Güney 
Afrika Cumhuriyeti) 1:14:17, 
Milton Brest (Güney Afrika 
Cumhuriyeti) 1: 14:52

+70 yaş: 1. Dudley Noble (Güney 
Afrika) 1:30:54, 2. Nuri Eren 
(Türkiye) 1:39:40, 3. Ersin Asal 
(Türkiye) 1:45:09

Men

14-18: 1. Berkhan Sakal (Turkey) 
1:05.27, 2. Arda Kip (Turkey) 
1:08.48, 3. Alard Schroeder 
(Germany) 1:08.57

19-24: 1. Bertuğ Coşkun (Turkey) 
1:01.21, 2. Emre Öztürk (Turkey) 
1:03.06, 3. Boran Erdugan 
(Turkey) 1:08.33

25-29: 1. Efe Erduran (Turkey) 
1:06.29, 2. Ivan Sharov (Russia) 
1:09.16, 3. Alexey Ksenofontov 
(Russia) 1:11.15

30-34: 1. Turgut Alporal (Turkey) 
1:10.36, 2. Anton Kramarenko 
(Kyrgyzstan) 1:11.09, 3. 
Christopher Bumby (GBR) 1:12.34

35-39: 1. Luciano Vietri (Italy) 
1:08.30, 2. Ümit Kemal Cengiz 
(Turkey) 1:09.58, 3. Chad Noble 
(RSA) 1:10.14

40-44: 1. Claudio Gargaro (Italy) 
1:05.01, 2. Daniele Giacomelli 
(Italy) 1:11.53, 3. Chris Hopton 
(GBR) 1:12.18
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Genel Klasman Sonuçları • Overall Classification Results

Yaş Guruplarına Göre Sonuçlar • Age Categories Results

Kadınlar • Women

Sıralama 
Results

Adı Soyadı 
Name Last Name

Derecesi
Degree

Ülke
Country

1 Nilay Erkal 1:04:53 Türkiye • Turkey

2 Deniz Güngöroğlu 1:06:48 Türkiye • Turkey

3 Cessica Wooddisse 1:08:52 İngiltere • England

Kadınlar

14-18 yaş: 1. Nilay Erkal 
(Türkiye) 1:04:53, 2. Beyza 
Kordan (Türkiye) 1:09:02, 3. Buse 
Nur Türkoğlu (Türkiye) 1:16:58

19-24 yaş: 1. Deniz Güngöroğlu 
(Türkiye) 1:06:48, 2. Gözde Tekin 
(Türkiye) 1:11:44, 3. İrem Damar 
(Türkiye) 1:12:45

25-29 yaş: 1. Deniz Kayadelen 
(Türkiye) 1:12:18, 2. Valentyna 
Kvita (Ukrayna) 1:15:49, 3. 
Varvara Dylkova (Rusya) 1:18.10

30-34 yaş: 1. Louise Willdridge 
(Avustralya) 1:13:50, 2. Ayşegül 
Bodur Ayvaz (Türkiye) 1:18:12, 3. 
Simona Palmeri (İtalya) 1:18:52

35-39 yaş: 1. Katharine Nimmo 
(İngiltere) 1:12:00, 2. Michelle 
Senecal (Büyük Britanya) 1:12:55, 
3. Julie Upmeyer (ABD) 1:12:56

40-44 yaş: 1. Jessica 
Wooddisse (İngiltere) 1:08:52, 2. 
Ceylan Ertuğrul (Türkiye) 1:17:21, 
3. Concetta Scaglione (İtalya) 
1:19:11

45-49: 1. Laura Palasciano 
(Italy) 1:12.24, 2. Duna Hildegard 
(Germany) 1:20.11, 3. Andrea 
Plail (Germany) 1:21.02

50-54: 1. Nuala Muir Cochrane 
(Ireland) 1:11.21, 2. Sandy Jones 
(GBR) 1:25.09, 3. Jasna Gürbüz 
(Turkey) 1:26.33

55-59: 1. Patrizia Chilovi (Italy) 
1:21.59, 2. Elizabeth Knowles 
(USA) 1:22.20, 3. Kathine O’Brien 
(GBR) 1:30:46

60-69: 1. Jane Jolly (Ireland) 
1:26.51, 2. Ann Schmidt (USA) 
1:38.12, 3. Allary Mcgowan 
(Australia) 1:40.22

+70: Fatma İnci Okutan (Turkey) 
1.51.09

Handicapped

1. Uğurcan Özer (Turkey) 1:13.55, 
2. Oğulcan Altaş (Turkey) 1:14.54, 
3. Necmi Kaan Çavuşer (Turkey) 
1:18.23

45-49 yaş: 1. Laura Palasciano 
(İtalya) 1:12:24, 2. Duna 
Hildegard (Almanya) 1:20:11, 3. 
Andrea Plail (Almanya) 1:21:02

50-54 yaş: 1. Nuala Muir 
Cochrane (İrlanda) 1:11:21, 2. 
Sandy Jones (Büyük Britanya) 
1:25:09, 3. Jasna Gürbüz 
(Türkiye) 1:26:33

55-59 yaş: 1. Patrizia Chilovi 
(İtalya) 1:21:59, 2. Elizabeth 
Knowles (ABD) 1:22:20, 3. 
Kathine O’Brien (Büyük Britanya) 
1:30: 46

60-69 yaş: 1. Jane Jolly 
(İrlanda) 1:26:51, 2. Ann Schmidt 
(ABD) 1:38:12, 3. Allary Mcgowan 
(Avustralya) 1:40:22

+70 yaş: 1. Fatma İnci Okutan 
(Türkiye) 1:51:09

Engelliler

1. Uğurcan Özer (Türkiye) 1:13:55, 
2. Oğulcan Altaş (Türkiye) 
1:14:54, 3. Necmi Kaan Çavuşer 
(Türkiye) 1:18:23

Women
14-18: 1. Nilay Erkal (Turkey) 
1:04.53, 2. Beyza Kordan (Turkey) 
1:09.02, 3. Buse Nur Türkoğlu 
(Turkey) 1:16.58

19-24: 1. Deniz Güngöroğlu 
(Turkey) 1:06.48, 2. Gözde Tekin 
(Turkey) 1:11.44, 3. İrem Damar 
(Turkey) 1:12.45

25-29: 1. Deniz Kayadelen 
(Turkey) 1:12.18, 2. Valentyna 
Kvita (Ukraine) 1:15.49, 3. 
Varvara Dylkova (Russia) 1:18.10

30-34: 1. Louise Willdridge 
(Australia) 1:13.50, 2. Ayşegül 
Bodur Ayvaz (Turkey) 1:18.12, 3. 
Simona Palmeri (Italy) 1:18.52

35-39: 1. Katharine Nimmo 
(England) 1:12.00, 2. Michelle 
Senecal (GBR) 1:12.55, 3. Julie 
Upmeyer (USA) 1:12.56

40-44: 1. Jessica Wooddisse 
(England) 1:08.52, 2. Ceylan 
Ertuğrul (Turkey) 1:17.21, 3. 
Concetta Scaglione (Italy) 1:19.11
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Walker in the event. After half an 
hour swim at Kuruçeşme, the ce-
lebrities posed for the cameras. 
Attending the press conference 
held in the Olympic House on 24 
July Adam Walker expressed his 
fascination for İstanbul on his 
first visit and said: “Open water 
swimming nurtures man physi-
cally and emotionally. It certain-
ly has changed my life. I do things 

that may inspire other 
people. I swam the 

world and when I 
came to İstanbul, 

I understood why 
people want to come 

back again and again. 
I am very pleased to be 

a part of this organiza-
tion supported by many people 

and institutions.”

2015 Yılının Onur Konuğu 
Adam Walker
27. Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nın onur 
konuğu olan 
İngiliz yüzücü 
Adam Walker, 
yarıştan bir 
gün önce 
İstanbul 
Boğazı’nda gös-
teri yüzüşü yap-
tı. Walker’a Manş 
Denizi’ni geçen ilk Türk 
kadın yüzücü Nesrin Olgun, 
Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk 
Türk yüzücü Emre Seven ve 2014 
FINA Dünya Masterlar Yüzme 
Şampiyonu Ahmet Nakkaş eş-
lik etti. Etkinlik kapsamında 
Kuruçeşme’de yaklaşık yarım 
saat yüzen sporcular, basın men-
suplarına poz verdi. 

24 Temmuz günü 
Olimpiyatevi’nde düzenlenen ba-
sın toplantısına da katılan ünlü 
yüzücü, ilk kez geldiği İstanbul’a 
hayran kaldığını dile getirerek şu 
açıklamayı yaptı.

“Açık hava sporu sadece fiziksel 
anlamda değil duygusal anlamda 
da sizi besliyor. Benim hayatım 
yüzme sporuyla çok değişti. 
İnsanlara ilham verebilecek 
bir iş yapıyorum. Dünyanın her 

yerinde yüzdüm ve İstanbul’a 
geldiğim zaman insanların 

neden buraya defalarca 
gelmek istediğini 

anladım. 

Pek 
çok kişinin 
ve kurumun 
destek verdiği bu 
organizasyona katıldığım 
için çok memnunum.”

2015 Honorary Celebrity 
Guest Adam Walker
One day prior to the 27th Samsung 
Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race, TOC’s hon-
orary celebrity guest Adam 
Walker performed an exhibition 
swim in the Bosphorus. Nesrin 
Ongun, first Turkish woman to 
swim the English Channel, Emre 
Seven, first Turkish swimmer 
to cross Strait of Gibraltar and 

Ahmet Nakkaş, FINA 
2014 Masters 
Swimming 
Champion joined 
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Nihat Usta: Boğaziçi, 
İstanbul’un Dünyaya 
Açılan Penceresi Oldu
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Başkan Yardımcısı ve Boğaziçi 
Organizasyon Komitesi Başkanı 
Nihat Usta, ilki 1989 yılında dör-
dü kadın, toplam 68 sporcu ile 
başlayan serüvenin o günden bu 
yana sürekli gelişerek günümüz-
de çok farklı bir boyuta ulaştığına 
dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bu yarış, İstanbul’un dünyaya 
açılan penceresi oldu. 
Kıtaların birleştiği tek şehir 
olan İstanbul’da her Temmuz 
ayında eşsiz bir şölen yaşanıyor. 
Dünyada bir benzeri olmayan bu 
yarışmaya öylesine büyük ilgi 
oluştu ki, önceden belirlediğimiz 
katılımcı sayısına daha kayıtlar 
açıldığı gün birkaç saat içinde 
ulaşılıyor. Boğaziçi’nde bu yıl yine 
katılımcı rekoru kırıldı. Yüzmeye 
gönül veren her yaştan insan 

kıtaları, sınırları 
aşarak İstanbul’da 
buluştu. Ve yine, 
yüzme dünyasının 
yakından tanıdığı 
ünlü bir isim daha 
Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası 
Yüzme Yarışı’nın 
onur konuğu 
olarak İstanbul’a 
geldi. Dünyanın 
en zorlu yedi 
okyanus geçişinde başarıyla 
kulaç atan Adam Walker’ın bu 
yılki organizasyonda bizlerle 
birlikte olmasından büyük 
memnuniyet duyduk. Ayrıca, bu 
büyük organizasyonda 10 yılı 
aşkın süredir bizimle birlikte olan 
ve iki yıldır yarışa adını veren 
değerli sponsorumuz Samsung’a 
ve onun değerli Türkiye Başkanı 
Bay Yoonie Joung’a Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi olarak 
teşekkürlerimizi sunuyorum.”

applications. Another new 
participation record was set 
this year too. Crossing borders 
and continents, swim lovers 
of all ages met in İstanbul 
once more. And again, yet 
another world renowned 
swimmer has become the 
honorary celebrity guest of 
the Samsung Bosphorus 
Cross-Continental Swimming 
Race. We were delighted to 
have Mr. Adam Walker, who 
has successfully completed 
the “Ocean’s Seven” challenge, 
to be with us in this year’s 
race. On behalf of the Turkish 
Olympic Committee I also 
would also like to thank 
Samsung Electronics Turkey 
and its esteemed President 
Mr. Yoonie Joung who have 
been with us and sponsored 
this race for the last ten years 
and now the name sponsor 
since 2014.”

Nihat Usta: The 
Bosphorus Race is 
İstanbul’s Window to 
the World”.

TOC Vice President 
and  President of 

the  Organizing 
Committee         
Nihat Usta calling  
at  tention to 
the remarkable 
development 

of the Race 
since 1989, where only 68 
swimmers had competed 
and said: “This Race has 
become İstanbul’s window 
to the world. A unique feast 
takes place every July in 
İstanbul where the continents 
meet. The interest shown 
for this matchless event 
has grown so much that the 
predetermined quotas are 
filled within a matter of hours 
the day we are open for the 
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Yoonie Joung’dan Spora ve 
Dostluğa Davet
Samsung Türkiye Genel Müdürü 
Yoonie Joung ise, sporun evren-
selliğinin insanları birleştiren bir 
unsur olduğunu kaydederek, şun-
ları söyledi:

“Samsung olarak; sınırları ve kı-
taları aşan, farklı kültürlerden in-
sanları birleştiren, insanları barışa 
ve hoşgörüye teşvik eden güçlü bir 
araç olarak sporun çok önemli bir 
misyona, birleştirici ve motive edi-
ci bir güce sahip olduğuna inanı-
yoruz. Bu anlayışla, Olimpiyatların 
da resmi sponsoru olan Samsung 
olarak tam 11 yıldır TMOK’a des-
tek vermekteyiz. TMOK ile birlik-
te Asya ile Avrupa’yı buluşturarak 
sınırların kalktığı bir simge haline 
gelen Boğaziçi’nde binlerce spor-
cunun kulaç attığı benzersiz bir ya-
rışa ev sahipliği yapmaktan dola-
yı gururluyuz. Geçtiğimiz yıldan beri 
‘Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı’ olarak anılan etkinlik, 
bizim için ayrı bir prestij ve gurur 

soring the TOC since 2003. 
Together with the TOC, we are 
proud to host this unique swim-
ming race, where thousands of 
swimmers take strokes in the 
Bosphorus Strait, which has be-
come a symbol of removing bor-
ders and uniting Asia and Europe. 
This event that came to be known 
as the “Samsung Bosphorus Cross-
Continental Swimming Race is a 
huge source of pride and prestige 
for Samsung. The Race makes a 
strong contribution to the promo-
tion of Turkey, and Samsung’s goal 
is to bring even more awareness to 
the event through the power of its 
brand. We prepared a striking pro-
motional video, fictionalized with a 
scenario in harmony with the spir-
it of the event. The film received ex-
tremely positive comments in the 
social media globally. This inter-
est once again manifests the unify-
ing power of sports and Samsung’s 
mighty contribution to the promo-
tion of Turkey.”

kaynağı. Yarışın Samsung marka-
sının gücüyle birleşmesinin ardın-
dan, etkinliğin bilinirliğinin daha da 
arttığına ve Türkiye’nin tanıtımı için 
çok güçlü bir katkı yaptığımıza ina-
nıyoruz. Yarışın ruhuna uygun çar-
pıcı bir senaryoyla kurgula-
dığımız bir de tanıtım filmi 
hazırladık. Filmimiz dün-
ya çapında, sosyal med-
yada çok güzel yorum-
lar aldı. Gördüğümüz 
bu ilgi de Türkiye’nin ta-
nıtımına muazzam bir 
katkı yapma-
nın yanı sıra 
sporun bir-
leştiri-
ci gücü-
nü bir kez 
daha or-
taya ko-
yuyor.”

       

Invitation to Sports and 
Friendship from Yoonie 
Joung
Remarking on the unify-
ing role of the universality of 
sports, President of Samsung 

Electronics Turkey Yoonie 
Joung said: “At Samsung, 

we believe that sports 
have an important mis-
sion as a powerful tool 

that crosses borders and 
continents, uniting people 

from different cul-
tures and pro-
moting peace 
and tolerance. 
With this un-
derstanding, 
Samsung 

Turkey has 
been sup-

porting 
and 
spon-
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2014 Yarışının Basın 
Ödülleri Sahiplerini Buldu
Geçtiğimiz yıl düzenlenen 26. 
Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışması kapsamın-
da verilen ‘Samsung Basın 
Ödülleri’, 24 Temmuz Cuma günü 
Olimpiyatevi’nde düzenlenen tören-
le sahiplerini buldu. 26 Temmuz’da 
yapılacak geleneksel yarışın basın 
toplantısı sonrası yapılan ödül tö-
reni ile dallarında birinci olan med-
ya mensuplarına ödülleri, Samsung 
Elektronics Türkiye Başkanı Yoonie 

and Bosphorus Committee 
President Nihat Usta, TOC 
Executive Board member 
Oktar Tertemiz, TOC Secretary 
General Neşe Gündoğan, 
British open water swim-
mer and honour guest of 27th 
Samsung Bosphorus Cross-
Continental Swimming Race 
Adam Walker, Bosphorus 
Committee Vice President 
Gürsel Şen and special 
award named after swimmer 
Levent Aksüt.

Joung, Samsung Electronics 
Türkiye Kurumsal Pazarlama 
Müdürü Lara Mutluay,TMOK 
Başkan Yardımcısı Nihat Usta, 
TMOK Yönetim Kurulu Üyesi Oktar 
Tertemiz, TMOK Genel Sekreteri 
Neşe Gündoğan, Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’nın bu yılki onur konu-
ğu İngiliz yüzücü Adam Walker, 
Boğaziçi Organizasyon Komitesi 
Başkan Yardımcısı Gürsel Şen ve 
adına ödül konulan emektar yüzü-
cü Levent Aksüt tarafından verildi.

Winners of 2014 Samsung 
Media Awards Announced
Winners of 2014 Media Awards 
for 26th Samsung Bosphorus 
Cross-Continental Swimming 
Race held last year received 
their awards in a ceremony held 
at the Olympic House on July 
the 24th. The awards were pre-
sented by Samsung Electronics 
Turkey President Yoonie Joung, 
Samsung Electronics Turkey 
Head of Corporate Marketing 
Lara Mutluay, TOC Vice President 
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En İyi Yazılı Haber:  
Murad Türker (Türkiye Gazetesi)

En İyi Fotoğraf:  
Süleyman Kara 
(Fanatik Gazetesi)

Yarış Öncesi Destekleyen  
Yazılı Haber / Röportaj: 
Serkan Ocak (Hürriyet)

En İyi TV Haberi:  
Irmak Kazuk (NTV Spor)

En İyi Özel Röportaj /  
Canlı Yayın:  
CNN Türk

Yarış Öncesi Destek Veren  
TV Kanalı:  
Sports TV

Haber Ajansı Ödülü: 
Anadolu Ajansı

Internet Basını Ödülü:  
Ahmet Yazıcı (İstanbul1 TV)

Yabancı Basın Ödülü: 
Myriam Saqalli (Aujourd’hui la 
Turquie Gazetesi)

Jüri Büyük Ödülü:  
Hakan Aslan (TRT Spor)

Jüri Özel Ödülü:  
Cihan Haber Ajansı

Levent Aksüt Özel Ödülü: 
Bahri Büke (DHA haberiyle)

Best News: 
Murad Türker 
(Türkiye Newspaper)

Best Photography:  
Süleyman Kara 
(Fanatik Newspaper)

Supporting News /  
Interview Prior to Race:  
Serkan Ocak 
(Hürriyet Newspaper)

Best TV News:  
Irmak Kazuk (NTV Spor)

Best Exclusive Interview /  
Live TV Coverage: CNN Türk

Best Supporting TV Channel 
/ Coverage Prior to Race: 
Sports TV

News Agency Award: 
Anatolian Agency

Internet Media Award:  
Ahmet Yazıcı (İstanbul1 TV)

Foreign Media Award:  
Myriam Saqalli  
(Aujourd’hui la Turquie Gazetesi)

Jury Grand Award:  
Hakan Aslan (TRT Spor)

Jury Special Award:  
Cihan News Agency

Levent Aksüt Special Award: 
Bahri Büke (Doğan News Agency)
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Samsung Electronics Türkiye Başkanı Yoonie Joung, 
Olimpik ruhun geçmişten günümüze yolculuğunda 

ve Türkiye’nin uluslararası platformda temsil edilmesinde 
TMOK’un liderliğinin çok önemli olduğuna inanıyor. TMOK’un 
Türkiye’de ‘Olimpik Hareket’in öncüsü sıfatıyla ilham ve-
recek projelere imza attığını dile getiren Joung, 
Samsung’un da dahil olabildiği her etkinlikte 
bu projeleri sonuna kadar desteklediğini ifa-
de ediyor.

1 Temmuz 2013 tarihinden bu yana Samsung 
Electronics Türkiye Başkanı olarak görev 
yapan Yoonie Joung’la yoğun iş trafiği-
nin arasında röportaj yapma fırsatı bulduk. 
Genel olarak Samsung, Olimpiyatlar ve 
TMOK’u konu alan söyleşimizde, Samsung 
Electronics Türkiye Başkanı’nın verdiği ilginç 
mesajlar vardı. Samsung olarak, sporun yanı 
sıra eğitimi de son derece önemsediklerini özel-
likle vurgulayan Joung, eğitimin Samsung’un 
kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının odak 
noktasını teşkil ettiğini belirtti ve faaliyet gös-
terdikleri ülkelerin gelişimine artı değer ka-
zandırma sorumluluğundan hareketle özel-
likle genç nesillerin eğitimine yatırım yap-
maya odaklandıklarının altını çizdi.

Samsung Electronics Turkey President Yoonie Joung 
believes in the importance of TOC’s leadership in the 

representation of Turkey in the international arena and the 
journey of the Olympic spirit from past to present and states 

that TOC is implementing inspirational projects as the 
leader of the ‘Olympic Movement’ in Turkey and 

Samsung Electronics fully supports these 
projects and events so far as possible.

We have had the chance to take his time 
in his busy schedule and interviewed 
Mr. Yoonie Joung, President of Samsung 
Electronics Turkey since 1 July 2013. 
President Joung gave some very in-
teresting messages during our inter-
view where Olympics and TOC were the 
main subject areas. Laying specific em-
phasis on Samsung’s high regard of ed-

ucation as well as sports, Joung indicat-
ed that education constitutes the focus of 

Samsung’s corporate social responsibility and, 
moving on from their responsibility to provide 
added value to the development of the coun-
tries in which they operate, that they invest-
ed particularly in the education of the young-
er generation.

Olimpiyat Oyunları’na 20 yıldır sponsor katkısı sunan ve Olimpiyatlarda son 10 yıldır her türlü kablosuz iletişim 
gereksiniminin merkezi haline gelen Samsung, ülkemizde de 11 yıldır Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 
önde gelen sponsorları arasında yer alıyor. 2006-2011 yılları arasında TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim 
Projesi’ne, 2013 yılında TMOK ÜSO projesine ve 11 yıldır TMOK Boğaziçi Kıtalararası Yarışları’nı ana sponsor 
olarak destekleyen Samsung, iki yıldır da Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na ismini veriyor. 

Extending its commitment to the Olympic Movement since 20 years as the Worldwide Olympic Partner in the 
wireless communications and computing equipment category, Samsung is also among the foremost sponsors 
of the Turkish Olympic Committee (TOC) for the last 11 years. Having supported and sponsored TOC’s ‘Sports 
Culture and Olympic Education Project’ between 2006 and 2011, ‘Free Sports Schools (ÜSO) Project since 2013 
and ‘Bosphorus Cross-continental Swimming Race’ since 11 years; Samsung Electronics Turkey has become 
the name sponsor of the ‘Samsung Bosphorus Cross-continental Swimming Race’ since 2014.

Olimpiyatların ve Olimpik Sporların Dostu
Friend of Olympics and Olympic Sports

Röportaj
Interview

Mehmet GÜÇLÜ, TMOK
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  Öncelikle bize kendinizden söz 
eder misiniz? Ne kadar zamandır 
Türkiye’desiniz?

 “Seul Ulusal Üniversitesi’nde 
Makine Kontrol Bölümü’nde yük-
sek lisans eğitimimi tamamladık-
tan sonra 1992 yılında Samsung 
Electronics bünyesinde çalış-
maya başladım. 1992-2000 yılla-
rı arasında Ar-Ge merkezinde mü-
hendis, 2000-2004 yılları arasın-
da planlama ekibinde yer aldık-
tan sonra, 2004-2009 dönemin-
de ise Başkan Yardımcısı Yönetici 
Sekreterliği görevinde bulun-
dum. Haziran 2009’da, mobil ile-
tişim bölümü kapsamındaki BDT 
Satış ve Pazarlama grubunun ba-
şına atandım. 1 Temmuz 2013’ten 
bu yana Samsung Electronics 
Türkiye Başkanlığı görevini yürüt-
mekteyim. Kısa bir süre olması-
na karşın, Türk kültürüne çok ça-
buk uyum sağladığımı söyleyebili-
rim. Kore ve Türkiye arasında bir-
çok kültürel ve toplumsal benzer-
lik bulunuyor. Bu nedenle hiç ya-
bancılık hissetmedim.”

  Samsung’un Olimpiyat 
Oyunları’na, spora verdiği 
sponsor desteği yadsınamaz. 
Aynı şekilde, uzun yıllardır 
TMOK’a da sponsor 
desteği sağlıyorsunuz. Bu 
konudaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz?

 Olimpiyatlar ve Olimpik ruh 
Samsung’un geçmişinde ve kül-
türünde çok önemli bir yere sahip. 
Sporun insanları bir araya getirdi-
ği ve mücadele ruhunu pekiştirdi-
ği inancından hareketle Samsung 
hem küresel ölçekte, hem de fa-
aliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır 
Olimpik aktivitelere ve spora olan 
desteğini sürdürüyor. Samsung’un 
Olimpiyatlarla ilk tanışıklığı 1988 
yılında Seul’de başlamıştı. 20 
yılı aşkın bir süredir Olimpiyat 
Oyunları ve Asya Oyunları da dahil, 
pek çok farklı ve önemli spor ak-
tivitesini kesintisiz olarak destek-
liyoruz. Samsung, Olimpiyatlarda 
ilk sponsorluğunu ise “Global 
Resmi Kablosuz İletişim Sponsoru” 
olarak 1998 Nagano Olimpiyat 
Oyunları ile hayata geçirdi. O 

 First, would you please 
tell us about yourself? Since 
when have you been working 
here in Turkey?

 “I began working at Samsung 
Electronics in 1992 after get-
ting a Master’s degree from the 
Mechanical Control Department of 
Seoul National University. I worked 
as an engineer in the R&D centre 
from 1992 to 2000, took a role in 
the corporate planning team be-
tween 2000 and 2004, and act-
ed as the vice president’s execu-
tive secretary from 2004 to 2009. In 
June 2009, I was assigned as head 
of the CIS Sales and Marketing 
group as part of the mobile 
Communications Department. And 
since July 1, 2013, I have been the 
President of Samsung Electronics 
Turkey. However it has been a 
short time, I can say that I have 
adopted Turkish culture pretty fast. 
There are many cultural and so-
cial similarities between Korea 
and Turkey. So, I never felt like 
an outsider.”

 The support of Samsung for 
the Olympic Games and sports 
cannot be denied. And it has 
been sponsoring Turkish 
National Committee for years 
now. What do you think 
about this?

 “The Olympics and the Olympic 
spirit have a significant place 
in the history and the culture of 
Samsung. Based on the belief that 
sports unite people and reinforce 
team spirit, Samsung continues 
to support Olympic activities and 
sports both on a global scale and 
in the countries where it has been 
operating for years. Samsung 
Electronics has been supporting 
major activities in various sports 
branches, including the Olympic 
Games and the Asian Games, un-
interruptedly for more than 20 
years. The first sponsorship of 
Samsung for the Olympics began 
locally with the Seoul Olympics in 
1988. Samsung Electronics is the 
Official Wireless Communication 
Equipment sponsor of the Olympic 

Olimpiyatların ve Olimpik Sporların Dostu
Friend of Olympics and Olympic Sports
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zamandan bu yana da Samsung, 
sunduğu teknoloji hizmetle-
ri ve mobil ürünler ile son 10 yıldır 
Olimpiyatlardaki her türlü kablosuz 
iletişim gereksiniminin merkezi ha-
line geldi. Samsung aynı zaman-
da, Olimpiyat Oyunları’nın haricin-
de 2004 yılından bu yana Olimpik 
Meşale Koşusu’nu da destekli-
yor. 2004 Atina Olimpiyatı ile baş-
layan bu destek, 2006 Torino Kış 
Olimpiyatıı ve 2008 Pekin Olimpiyatı, 
ardından 2012’de Londra ile devam 
etti. Bunun yanı sıra, Asya Oyunları, 
sekiz farklı milliyeti bir araya geti-
ren Samsung Süper Lig, Samsung 
Dünya Golf Şampiyonası, dün-
ya genelinde yüz binlerce insanın 
katıldığı Samsung Koşu Festivali, 
Dünya Taekwondo Şampiyonası, 
Uluslararası Hokey Federasyonu, 
Uluslararası Futbol Ligi, NASCAR 
ve Chelsea Futbol Kulübü gibi pek 
çok farklı spor organizasyonu-
na sponsorluk yaptı veya halen 
yapmakta. Türkiye’ye baktığımız-
da; Samsung olarak, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafın-
dan gerçekleştirilen ve 2006 yılın-
dan beri devam eden Spor Kültürü 
ve Olimpik Eğitim Projesi ‘OLİ’nin 
ana sponsorluğunu 2013’e kadar 
sürdürdük. Bu proje ile okul ça-
ğındaki öğrencileri Olimpizm ve 
spor kültürü hakkında bilgilendir-
dik. Türkiye’de Olimpik ruhun doğ-
ması ve yaşaması açısından bü-
yük önem taşıyan proje ile 21 şe-
hirde 750 binden fazla öğrenciye 
ulaştık. Aynı zamanda, 1996 yılın-
da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Ücretsiz Spor Okulları Komisyonu 

tarafından başlatılan ÜSO projesi-
nin de 2013 yılı ana sponsoru ol-
duk. Bu proje ile spor yapma ola-
nağı bulamayan 7-15 yaş arasın-
daki çocukların bedensel ve ruh-
sal gelişimine katkıda bulunma-
yı amaç edindik. İstanbul, Doğu 
Marmara ve Doğu Anadolu böl-
gelerinde Türkiye’de spor kültürü-
nün gelişmesi ve sporun hak ettiği 
değeri kazanması için uygulanan 
program ile gençleri spor aktivite-
lerine ve sağlıklı bir yaşama yön-
lendirmeyi amaçladık.

Bu kültürün bir uzantısı olarak 
hepimizin bildiği gibi, Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışları’nın 
10 yıldır ana sponsorluğunu üst-
leniyoruz. İlk defa 2014 yılında 

‘Samsung Boğaziçi Kıtalararası 
Yüzme Yarışı’ adını alan bu özel ya-
rışın bu sene 11. kez ana sponsoru 
olmamızdan ötürü büyük mutlu-
luk duyuyoruz.”

  Türkiye’de hangi sosyal 
sorumluluk projelerine 
destek veriyorsunuz ve 
neyi amaçlıyorsunuz?

 “Sporun yanı sıra, Samsung’un 
kurumsal sosyal sorumluluk an-
layışının odak noktasına koyduğu 
bir başka konu ise ‘eğitim’. Çünkü 
Samsung, faaliyet göstermekte ol-
duğu ülkelerin gelişimine artı değer 
kazandırma sorumluluğundan ha-
reket ediyor ve özellikle genç neslin 
eğitimine yatırım yapmaya odak-
lanıyor. Samsung’un tüm dünya-
da gençlerin eğitimine destek ol-
mak için yürüttüğü sosyal sorum-
luluk projesi ‘Samsung Akademi’, 

Games. With the technology ser-
vices and mobile equipment it pro-
vides, it has served as the center 
to meet all types of wireless com-
munication requirements at the 
Olympics for the last 10 years. In 
addition to the Olympic Games, an-
other activity which has been sup-
ported by Samsung Electronics 
since 2004 is the Olympic Torch 
Relay. Beginning with the 2004 
Athens Olympics, this support con-
tinued with the 2006 Torino Winter 
Olympics, the 2008 Beijing Olympics, 
and London in 2012. In addition 
to the Olympic Games, Samsung 
Electronics is supporting many dif-
ferent sports organizations world-
wide such as; The Asian Games, 
Samsung Super League, Samsung 
World Golf Championship, Samsung 
Running Festival attended by hun-
dreds of thousands of people 
across the globe, World Taekwondo 
Championship, International Hockey 
Federation, International Football 
League, NASCAR and Chelsea 
Football Club. As Samsung Turkey, 
we supported “OLİ” Sports Culture 
and Olympic Education Project, or-
ganized by the Turkish National 
Committee since 2006, as the main 
sponsor until 2013. With this project, 
we introduced young people to the 
concepts of excellence, friendship 
and respect at an early stage and 
to promote Olympic culture and val-
ues in our country. With the project 
which had a very significant role 
on maintaining and sustaining the 
Olympic spirit in Turkey, we reached 
more than 750,000 students in 21 

cities across Turkey. Also, in 2013, 
we became the main sponsor of 
Free Sports Schools Project, organ-
ized by Turkish Olympics Committee 
Free Sports Schools Commission. 
With this project, we aimed to con-
tribute to the physical and mental 
development of children in the 7-15 
age groups who don’t have the op-
portunity to engage in sports. We 
targeted to orientate youngsters 
in İstanbul, Eastern Marmara and 
Eastern Anatolia to sporting activ-
ities and a healthy life with a pro-
gram to improve sports culture in 
Turkey and to add value to sports 
which it deserves more. In line 
with our culture which prioritiz-
es support to sports activities and 
awareness, we have been the main 
sponsor of the Bosphorus Cross-
Continental Swimming Race since 
10 years. It was a great privilege for 
us to name the Races as “Samsung 
Bosporus Cross-Continental 
Swimming Race”. And once again, at 
the 11th year of our sponsorship to 
the Race, we are excited to expe-
rience such a unique Race togeth-
er with the athletes from all over 
the world.”

 Which social responsibility 
projects do you support in 
Turkey and what is your goal?

 “In addition to sports, Samsung 
also puts “education” on the fo-
cal point of its corporate social re-
sponsibility approach. As Samsung 
feels responsible for adding val-
ue to the development of the coun-
tries it operates and focuses on in-
vesting on the education of young-
sters in particular. Samsung’s so-
cial responsibility project in order 
to support education youngsters in 
the world, “Samsung Academy” in-
cludes a hands-on training pro-
gram established for students at 
technical vocational high schools 
in cooperation with the Turkish 
Ministry of National Education. The 
Academy aims to prepare students 
for a professional life with the latest 
technologies and is composed four 
training programs of Samsung’s 
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Samsung’un Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliği ile teknik meslek lisesi öğ-
rencilerine yönelik oluşturduğu uy-
gulamalı bir eğitim programını içe-
riyor. Teknik meslek lisesi öğren-
cilerini iş hayatına en güncel tek-
noloji ile hazırlamayı amaçlayan 
Samsung Akademi; mobil cihazlar, 
beyaz eşya, ses ve görüntüleme ci-
hazları, bilgisayar ve yan ürünle-
ri olmak üzere, Samsung’un dört 
farklı ürün grubu için verilen uygu-
lamalı eğitimleri kapsıyor. Güncel 
teknolojilerle uyumlu, teknik ekip-
manlarla donatılmış laboratuvar-
larda bir sene boyunca verilen eği-
timi başarıyla tamamlayan öğ-
renciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Samsung onaylı sertifika almaya 
hak kazanıyor. Toplamda 6 milyon 
TL’lik yatırım doğrultusunda ilki 
2012’de İstanbul’da açılan ve 156 
mezun veren Samsung Akademi, 
2014 yılında İzmir ve Ankara’da ha-
yata geçerek toplamda 628 mezun 
verdi. 2014 yılı itibariyle ise progra-
ma 588 yeni öğrenci aldık ve 2015 
Haziran’da gerçekleşen mezuniyet-
leriyle birlikte, program başladığın-
dan bu yana toplamda 1200’ü aş-
kın öğrencimize eğitim desteği sağ-
lamış olduk. Samsung olarak, bu 
proje ile tüketici elektroniği sektö-
rünün her geçen gün büyüyen ara 
eleman ihtiyacını pratik bilgisi ve 
donanımı yüksek yeni mezunlar-
la karşılamayı hedefliyoruz. Eğitim 
konusunda bizi oldukça gururlan-
dıran bir başka sosyal sorumlu-
luk projemiz ise; Samsung Kore 
Gazileri Eğitim Bursu. Samsung 
bu proje ile Kore Savaşı’nı takiben 
Türkiye ve Güney Kore arasında 60 
yıl öncesinde oluşan özel bağı kuv-
vetlendirmeyi ve bu iletişimi ge-
lecek nesillere de taşımayı kendi-
ne görev ediniyor. Bu doğrultuda 
Kore Savaşı Gazilerini hem onur-
landırmak, hem de minnetle ana-
bilmek adına gazilerin torunları-
na yönelik üniversite eğitim bursu-
nu hayata geçiriyor. İlk olarak 2011-
2012 eğitim yılında uygulamaya gi-
ren burs projesi, 2014 yılı itibariyle 
250 öğrenciye katkı sağlayarak de-
vam ediyor.”

  TMOK’un Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı’na 
geçen yıl Samsung olarak 
adınızı verdiniz. Her geçen 
yıl daha büyük ilgi gören bu 
organizasyon hakkında neler 
söylemek istersiniz?

 “Uzun yıllardır TMOK’un en 
önemli sponsorlarından biriyiz. 
Birlikteliğimizi uzun soluklu kılma 
amacıyla, geçtiğimiz yıl TMOK ile üç 
yıllık yeni bir protokole imza attık. 
Bu eşsiz yarışın, ‘Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı’ olarak 
anılmasıyla beraber bilinirliğinin 
daha da güçlendiğini düşüyoruz. Bu 
işbirliğimizi özellikle Türkiye’deki 
spor etkinlikleri adına önemli bir 
adım olarak görüyorum. Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 
sembolik olarak, Asya ile Avrupa’yı 
birleştirerek; sporun insanları bir 
araya getirme vizyonuyla da doğ-
rudan örtüşüyor. Birçok farklı ül-
keden gelen yüzücülere yarış plat-
formu olarak Olimpik havuz yeri-
ne Boğaz’ın muhteşem mavi suları-
nı sunuyor olmamız, bu etkinliği çok 
daha özel kılıyor. Adeta ‘katılan her-
kesin kazandığı’, sporun kucaklayıcı 
ve birleştirici gücünün ortaya çıktığı 
bu eşsiz yarışta, yüzücülere ve izle-
yicilere böylesine farklı bir deneyim 
yaşatmaktan ayrıca büyük mutlu-
luk duyuyoruz. Samsung, Olimpiyat 
ruhunu insanlara yaymak için 

product groups: mobile devices, 
white goods, audio and video de-
vices, and computers and acces-
sories. Students who successfully 
complete these programs in 1 year 
that are provided in laboratories ful-
ly equipped with latest technolo-
gies receive certificates approved by 
Samsung and the Turkish Ministry 
of National Education. Opened in 
İstanbul in 2012 with an investment 
of TL 6 million and has graduated 
156 students since then, Samsung 
Academy started to serve in Izmir 
and Ankara by 2014 and has gradu-
ated 628 students in total. 588 new 
students participated to the pro-
gram in 2014; hence we will be pro-
viding training support to more than 
1,200 students since the beginning 
of the program with new gradu-
ates in June 2015. As Samsung, we 
aim to fulfil the ever-growing in-
termediary staff need of the con-
sumer electronics sector with high-
ly qualified new graduates who also 
have practical knowledge. Another 
educational social responsibili-
ty project that we are very proud of 
is the Samsung Korean Veterans 
University Scholarship. Samsung is 
committed to reinforcing the spe-
cial bond established 60 years ago 
between Turkey and South Korea 
during the Korean War and carry-
ing this communication to the next 
generations. In line with this goal, 

Samsung gives scholarship for uni-
versity education to the grandchil-
dren of Korean War Veterans in or-
der to honour and commemorate 
them. Beginning from the 2011-2012 
academic year, the scholarship pro-
ject continues on with 250 students 
as of 2014.”

 Last year Samsung’s name 
was added to the TOC’s 
‘Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race! What would 
you like to say about this 
organization, attracting more 
interest every passing year?

 “We have been one of the main 
sponsors of the Turkish Olympics 
Committee for many years. And to 
make this cooperation even strong-
er, we have signed a new proto-
col for a three year period. By nam-
ing this unique race as “Samsung 
Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race” in 2014, we be-
lieve that awareness of this event 
has been increased even more. I 
see this cooperation as an impor-
tant step, especially for the sake of 
sports events in Turkey. Samsung 
Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race is fully in line with 
the vision of the unifying power of 
sports by symbolically connecting 
Asia and Europe. The fact that we 
provide the swimmers from various 
countries with the spectacular blue 
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dünya çapında büyük çaba harcıyor. 
Olimpiyatlar yedi ana değer üzerin-
de yükseliyor; dostluk, saygı, mü-
kemmeliyet, kararlılık, ilham, ce-
saret ve eşitlik. Samsung Boğaziçi 
Kıtalararası Yüzme Yarışı’na da ba-
kıldığında tüm değerlerin ortaya çı-
karıldığını görüyoruz. Dahası, hem 
TMOK hem de Samsung olarak biz-
ler ‘Herkes için Spor’ mottosuy-
la hareket ediyoruz. Kıtalar ara-
sındaki konumunun eşsiz güzelli-
ği dolayısıyla kendine has yapısıy-
la öne çıkan bu yarış sadece pro-
fesyonel sporcuları değil, herkese, 
tüm topluma, hatta dünyaya kucak 
açıyor. Her yaştan her milletten er-
kekler ve kadınlar bu yarışa katıla-
biliyorlar. Eski dönemlere göre çok 
daha kuvvetli bir iletişim kampan-
yası yürütüyoruz. Yarışların, hak et-
tiği değeri görmesi adına, Samsung 
olarak üstümüze düşen görevi ye-
rine getirmeye özen gösteriyo-
ruz. Geçtiğimiz yıl için hazırladığımız 
kampanya filmimiz MediaCat Felis 
Ödülleri 2014’te, ‘Film Kategorisi–
Kurumsal İmaj, Strateji, İletişim’ 
dalında ödülün sahibi oldu. Özetle 
şunu söyleyebilirim ki; İstanbul ve 
Boğaz’ı kapsayan, kıtaları birbiri-
ne bağlayan, binlerce insanı peşin-
den sürükleyen kıymetli Boğaziçi 
Yarışları, eşsiz bir spor aktivite-
si olarak öne çıkıyor. Etkinliğin, hak 
ettiği ünü ulusal ve küresel düzeyde 
elde ettiğini gördüğümüz için yıllar-
dır bu etkinliği desteklemekten gu-
rur duyuyoruz.”

  TMOK hakkında 
neler düşünüyorsunuz? 
Çalışmalarını ve etkinliklerini 
değerlendirebilir misiniz?

 “TMOK, ‘Türkiye’deki Olimpiyat 
hareketinin öncüsü’ görevini üstle-
niyor. Komite bu doğrultuda yıllar-
dır birçok ilham verici çalışmaya 
imza atıyor. Samsung olarak da-
hil olabildiğimiz her etkinlikte, so-
nuna kadar destek vermeye önem 
veriyoruz. Türkiye’deki Olimpik ru-
hun geçmişten bugüne yolculu-
ğunda ve Türkiye’nin uluslarara-
sı platformlarda temsil edilmesin-
de TMOK’un liderliği çok önemli 

bir rol oynuyor. Bu yıl 27.’si düzen-
lenen ve TMOK’un 1989’dan bu 
yana gerçekleştirdiği Samsung 
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme 
Yarışı’na ve Olimpiyat etkinliklerine 
verdiğimiz destek de bu vizyonun 
bir parçası…”

 ‘Dünyaya İlham Ver, 
Geleceği Oluştur’ sloganıyla 
oluşturduğunuz Samsung’un 
2020 vizyonu hakkında neler 
söylemek istersiniz?

 “Samsung olarak sürekli ino-
vasyon yapan; insanların ha-
yat kalitelerini ve deneyimleri-
ni zenginleştirmeyi, yaşamları-
nı renklendirmeyi ana hedefi-
miz olarak belirlemiş bir marka-
yız. Samsung Electronics’in gele-
cek on yıl için vizyonu, ‘Dünyaya 
İlham Ver, Geleceği Şekillendir’. 
Samsung‘un bu amaçla geliştirdiği 
cihazlar, sunduğu çözüm ve tekno-
lojiler, insanların hayata dair yeni-
likleri keşfetmelerini ve deneyim-
lemelerini mümkün kılıyor. Diğer 
taraftan markanın DNA’sı üç ana 
nokta üzerine kurulu; ‘Hayal eden, 

‘Dinamik’ ve ‘Davetkar ‘. Bir di-
ğer deyişle Samsung; sürekli ola-
rak yeni olasılıkları arayan ve keş-
feden yaklaşımı ile ‘hayal eden’ 
bir marka. Aynı zamanda değişi-
mi hızlandıran ve kucaklayan an-
layışı ile ‘dinamik’ bir yapıya sa-
hip ve teknolojinin sunduğu fır-
satlardan herkesi faydalandırma 
vizyonu çerçevesinde ise ‘davet-
kar’. Samsung olarak bu vizyon 

water of Bosphorus as a race plat-
form, instead of an Olympic swim-
ming pool, is what makes this event 
unique. And we are extremely hap-
py to offer such a different experi-
ence to both swimmers and spec-
tators with this unique race that in a 
way makes all participants winners 
and so reveals the inclusive and 
connective power of sports. Globally, 
Samsung is working hard to spread 
the spirit of the Olympics. The 
Olympics rise at the basis of seven 
main values: friendship, respect, ex-
cellence, determination, inspiration, 
courage and equality. It is obvious 
that Samsung Bosphorus Cross-
Continental Swimming Race reveals 
all these values, too. Moreover, both 
the Turkish Olympics Committee 
and Samsung act under the mot-
to “Sports for All”. This race stands 
out with a unique structure that is 
based on the unparalleled beau-
ty of a cross-continental location 
and embraces not only profession-
al athletes but also the society, even 
the world. Men and women of all 
ages and all nations are welcomed 
to participate in the race. We are 
conducting a much stronger com-
munication campaign than previ-
ous years. We, as Samsung take 
care of fulfilling our duty to ensure 
the event gets the value that it de-
serves. The campaign film we pre-
pared last year was awarded at 
Mediacat Felis Awards, in the cate-
gory of “Corporate Image, Strategy, 
Communication Film” in 2014. 

With the devoted efforts of Turkish 
Olympics Committee and Samsung, 
I believe participation and interest 
in this year’s race will be even high-
er. In short, I would like to say that 
the precious Bosphorus Races em-
bracing Istanbul and the strait, con-
necting continents and attracting 
thousands of people, stands out as 
a unique sports activity. And we are 
proud to be supporting this event for 
years as we consider the reputation 
that it deserves both on the national 
and global level.”

 What do you think about the 
Turkish Olympic Committee? 
Can you comment on its 
operations and activities?

 “The Turkish Olympic Committee 
takes on the task of ‘pioneering the 
Olympic Movement’ in Turkey. In line 
with this, the committee has been 
conducting inspiring works for years. 
On the journey of the Olympic spirit, 
from past to present in Turkey, and 
in the representation of Turkey in 
an international platform, the lead-
ing role of this Committee is crucial. 
And as Samsung, we are trying to 
give our full support in all activities 
we can be involved in. Our support 
to Olympic events and Samsung 
Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race, which was organ-
ized by the Committee since 1989 
and will be held the 27th time this 
year, represent our vision as well.”

 What do you want to say about 
2020 vision of Samsung ‘Inspire 
the World, Create the Future’?

 “Samsung is a brand that con-
stantly innovates with the main 
goal of improving people’s quali-
ty of life, enriching their experiences 
and colouring their lives. Samsung 
Electronics’ vision for the next dec-
ade is “Inspire the World, Create the 
Future”. The devices Samsung devel-
ops and the solutions and technolo-
gies that it offers with this vision en-
able people to explore and experi-
ence new things in life. Meanwhile, 
the DNA of the brand is based on 
three pillars: Visionary, Dynamic and 
Inviting. In other words, Samsung 
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doğrultusunda tüketicilerin hayatı-
na değer katmaya ve fayda sağla-
maya odaklanacağız.”

  17 ülkede bulunan 36 
araştırma ve geliştirme 
merkezine kısa süre önce bir 
yenisini Türkiye’de eklediniz. 
Samsung’un Ar-Ge vizyonundan 
ve İstanbul’da açılan 
merkezin kapsamından da söz 
eder misiniz?

 “Dünyanın lider teknoloji şirke-
ti olmamızı, araştırma ve teknolo-
ji alanındaki yenilikçi buluşlarımıza 
borçluyuz. Ar-Ge’nin başarısı sa-
dece bu alana yapılan yatırımların 
düzeyine değil, aynı zamanda bu 
Ar-Ge ağının kapsamına da dayan-
maktadır. Samsung’un başarılı Ar-
Ge stratejisinin arkasında güçlü in-
san kaynakları ve Samsung’un ye-
rel pazar dinamiklerine yönelik de-
rin bilgisi yatıyor. Bu doğrultuda 
dünyanın dört bir yanına yayılmış 
Ar-Ge ağına sahibiz. Türkiye, kü-
resel pazarlar içinde bizim için en 
önemli ülkelerden biri konumun-
da bulunuyor. Türkiye pazarındaki 
varlığımız, aynı zamanda Türk top-
lumuna katkı sağlamak konusun-
daki taahhüdümüzü ve yetenek-
li ve eğitimli genç bir nüfusa sahip 
olan bu dinamik ülkeden ‘öğren-
meyi’ de içermektedir. Bu açıdan 
Türkiye’yi, Samsung’un Ar-Ge mer-
kezi noktalarından biri olarak seç-
tik. Ar-Ge merkezimizin açılışının 
Türkiye’de 4G çalışmalarının hız-
landığı bugünlere denk gelmesi te-
sadüf değil. 4G konusundaki küre-
sel bilgi birikimimizi, yerel bilgi ve 
geri bildirimlerle besleyerek bü-
yütmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge mer-
kezimiz, Türkiye’de yazılım ve uy-
gulama geliştirme yolunda, attığı-
mız önemli bir adımı temsil ediyor. 
Çalışmalarımızda çoğunlukla eği-
tim ve sağlık konularına odakla-
nacağız. Her yıl daha da gelişecek 
Ar-Ge takımımızda, eğitimi ve yete-
nekleri ile geleceği parlak mühen-
disleri istihdam edeceğiz.”

  Samsung’dan yakın gelecekte 
ne gibi yenilikler bekleyebiliriz?

 “Samsung olarak teknolojinin, 
hayal gücüyle bir araya geldiğin-
de insanların hayatına anlam ka-
zandırdığına inanıyoruz. Bu nok-
tadan hareketle, daima tüketicile-
rin yaşadıkları hayatın bir parça-
sı olarak onlara yeni çözümler ve 
ürünler sunmanın peşinde ilerli-
yoruz. Samsung’un teknolojide-
ki bu yaklaşımı ve iddiası, tüketici-
ye fayda sağlayan yepyeni ürün ve 
hizmetler olarak dönüyor. Bu de-
ğerler doğrultusunda sunduğu-
muz ürün ve hizmetlerle bir süre-
dir, birçok farklı kategoride pazar 
lideri olarak faaliyetlerimize de-
vam edeceğiz ve faaliyet gösterdi-
ğimiz her alanda yenilikçi çözüm 
ve ürünlerimizi tüketicilerimizle 
buluşturacağız.”

is a “visionary” brand with its ap-
proach that constantly seeks and 
discovers new possibilities. At 
the same time, it has a “dynamic” 
structure with its approach of ac-
celerating and embracing change. 
And it is “inviting” with its vision to 
enable everyone to benefit from 
the opportunities presented by 
technology. As Samsung, we will 
focus on adding value and offering 
benefits to consumers’ lives in line 
with this vision. “

 You recently added a 
new facility in Turkey to 36 
existing R&D centres in 17 
countries. Can you tell us 
about Samsung’s R&D vision 
and the scope of this new 
centre in Istanbul?

 “We owe being the world’s lead-
ing technology company to our in-
novative inventions in the fields of 
research and technology. R&D suc-
cess is not just based on invest-
ments, but also on the scope of 
R&D network. Samsung’s success-
ful R&D strategy is predicated on 
strong human resources and deep 
local market dynamics knowledge. 
Accordingly, we have an R&D net-
work extending around the world. 
Turkey is one of the most important 
countries for us within the glob-
al markets. Our presence in the 
Turkish market includes a commit-
ment to contributing to Turkish so-
ciety and as well as learning from 
this dynamic country, which has a 
talented and educated young popu-
lation. This is why we chose Turkey 
as one of the R&D centers. Timing 
of R&D centre opening is not a co-
incidence in a period when 4G ef-
forts in Turkey is gaining speed. We 
aim to expand our global network 
knowledge with local information 
and feedback. Our R&D centre rep-
resents an important step along our 
path to develop software and ap-
plications in Turkey. We will focus 
mostly on education and health. We 
will hire engineers who are very 
promising with their talent and ed-
ucation in our R&D team which will 
expand year by year.”

 What can we expect from 
Samsung in the near future?

 “Samsung believes that technol-
ogy adds meaning to people’s lives 
when it is combined with imagina-
tion. Referring this, we constant-
ly seek ways to offer new solutions 
and products as a part of the lives 
of consumers. Samsung’s this ap-
proach and claim in technology, re-
turns to consumers as brand new 
products and services offering 
great benefits. As a market leader 
in various categories, we will con-
tinue to offer products and servic-
es in line with these values and in-
novative solutions and products to 
the consumers in each field we op-
erate in.”
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Yüzme sporuna gönül verenler 2015 Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’ndan bir hafta sonra 
Çanakkale’de buluştu. Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında TMOK tarafından düzenlenen ‘Gelibolu 1915 
Yüzme Etkinliği yerli ve yabancı 768 yüzücüyü tarihi Anzak Koyu’nda bir araya getirdi. Kıyıdan 1915 
metre açıkta suya atlayan yüzücüler savaşta çıkarma yapılan tarihi alana ‘Dostluk ve Barış’ temasıyla 
derecelendirme olmaksızın yüzdü. Starttan önce suya 100 adet barış çelengi bırakıldı. Parkuru 
bitirenlere seri numaralı özel anı madalyaları verildi.

Swim lovers met in Çanakkale this time, one week after the 27th Samsung Bosphorus Cross-Continental 
Swimming Race. Turkish Olympic Committee’s (TOC) Gallipoli 1915 Memorial Swimming Event, 
commemorating the 100th Anniversary of the 1915 Battle of Gallipoli, brought 768 swimmers together in 
the Anzac Cove. During the event with the theme of `Peace and Friendship’, the participants swam to the 
historical landing shores of Anzac Cove from a boat located 1.915 meters away. A hundred “Peace Wreaths” 
were laid on the water before the start. No rankings were made and every participant completing the 
course was awarded with special `100th Anniversary Memorial Medal`s.

Dostluk ve Barış için Yüzdüler
They Swam for Peace and Friendship 
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Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) tarafından Çanakkale 

Savaşı’nın 100. yılı nedeniyle dü-
zenlenen ‘Gelibolu 1915 Yüzme 
Etkinliği’ Anzak Koyu’nda yapıl-
dı. Çanakkale Valiliği, Çanakkale 
Belediyesi ve Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı’nın desteğiyle ger-
çekleşen etkinlik büyük ilgi gör-
dü. Anzak Koyu’ndaki kitabe-
lerde olduğu gibi, Yeni Zelanda 
ve Avustralya’da bulunan savaş 
anıtlarında da yer alan ve Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1934 
yılında söylediği evrensel barı-
şa örnek sözlerinden yola çıka-
rak, ‘Dostluk ve Barış’ temasıyla 
düzenlenen ‘Gelibolu 1915 Yüzme 
Etkinliği’ne yerli ve yabancı 768 
yüzücü katıldı.   

Etkinlik, yüzücülerin kıyıdan 
1915 metre açıkta bir gemiden 
atlamasıyla başladı ve parkuru 
bitirenlere derecelendirme 
yapılmaksızın seri numaralı özel 

TOC’s ‘Gallipoli 1915 Memorial 
Swimming Event’, commemo-

rating the 100th Anniversary of the 
1915 Battle of Gallipoli, was held at 
the Anzac Cove. The event, organi-
zed in cooperation with Çanakkale 
Governorship, Municipality of 
Çanakkale and Gallipoli Historical 
Site, Department attracted great 
interest. 768 swimmers participa-
ted at the Gallipoli 1915 Memorial 
Swimming Event with the theme 
of `Peace and Friendship’ sparked 
by Mustafa Kemal Atatürk’s fa-
mous tribute in 1934 to the peris-
hed soldiers gracing memorials in 

anı madalyası verildi. Starttan 
hemen önce ise suya 100 adet 
barış çelengi bırakıldı.

Chris Fydler de yüzdü

Avustralyalı eski serbest stil 
yüzücüsü ve Olimpiyat altın 
madalya sahibi Chris Fydler de 
etkinliğe katılanlar arasındaydı. 
Fydler 1915 metrelik parkuru 
en önde tamamlayan isim oldu. 
Ayrıca, en küçük katılımcı olarak 
15 yaşındaki Eda Güney, en yaşlı 
olarak da 85 yaşındaki Levent 
Aksüt Anzak Koyu’ndaki tarihi 

Australia and New Zealand.

The event was started from a 
ship located at 1.915 meters 
away from the Anzac Cove 
shore and special `100th Anni-
versary Memorial Medal`s with 
serial numbers were presented 
to all participants who com-
pleted the course. A hundred 

“Peace Wreaths” were laid on the 
water to honour the dead before 
the start of the event.

Chris Fydler was Also Among 
the Participants

Australian Olympic Champion 
freestyle swimmer Christopher 
Fydler was also among the 
participants. Fydler finished the 
1.925m course ahead of all the 
participants. 15 years old Eda 
Güney was the youngest and 
85 years old Levent Aksüt was 
the oldest swimmer taking part 
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etkinlikte yer aldı. Yaklaşık bir 
saat içinde parkuru tamamlayan 
tüm yüzücülere derecelendirme 
yapılmaksızın üzerlerinde seri 
numaraları bulunan özel anı 
madalyaları dağıtıldı.

Usta, “Dünyaya dostluk ve 
barış mesajı verdik”
TMOK Başkan Yardımcısı ve 
Gelibolu 1915 Organizasyon 
Komitesi Başkanı Nihat 
Usta,“Bu özel anı etkinliği ile 
Türkiye’de, Olimpik değerleri 
(mükemmellik, dostluk, saygı) 
ve temel Olimpik ilkeleri 
(ayrımcılığa karşı olmak, 
sürdürülebilirlik, insana odak-
lanmak, evrensellik, dayanışma, 
spor, eğitim ve kültür ittifakı) 
benimsemiş, Olimpik Hareket’e 
inanan Olimpik insanların 
varlığını dünyaya göstermek 
istedik. İnsanlık tarihinin en 

in the event. All the swimmers 
completing the course were 
presented with their numbered 

`100th Anniversary Memorial 
Medal` at the end of the swim 
that lasted about an hour.

Usta, “We gave the World 
a message of peace and 
friendship”

TOC Vice President and Gallipoli 
1915 Memorial Swimming Event 
Organizing Committee Presi-
dent Nihat Usta said: “With this 

büyük ve en çetin savaşlarından 
birinin yaşandığı Çanakkale 
Savaşı’nın 100. yıldönümü 
nedeniyle, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün gösterdiği barışçıl 
bakış açısıyla bu olayı anmaya, 
orada savaşanların torunlarını 
sporla kaynaştırmaya davet et-
tik. ‘Dostluk ve Barış’ ile ‘Herkes 
İçin Spor’ diyoruz” dedi.

Ünlü Yüzücülerden Destek
26 Temmuz tarihinde İstanbul 
Boğazı’nda düzenlenen 2015 
Samsung Boğaziçi Kıtalararası 

special commemorative event, 
we wanted to show the world 
the existence of ‘Olympic’ people 
belonging to the Olympic Move-
ment in Turkey. People who 
have assimilated the Olympic 
values of excellence, friendship 
and respect and basic Olympic 
principles and the fundamental 
principles of Olympism like 
non-discrimination, sustain-
ability, humanism, universality, 
solidarity and alliance between 
sport, education and culture. We 
wanted to commemorate the 
battles at Gallipoli, one of the 
fiercest combats of World War 
I, on its 100th anniversary in a 
peaceful approach displayed 
by Mustafa Kemal Atatürk and 
tried to unite the descendants 
of the soldiers who fought 
there by the way of sports. We 
say “Peace and Friendship” and 

“Sports for all.”
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Yüzme Yarışı’nın onur konuğu 
olan ünlü açık deniz yüzücüsü 
Adam Walker, bu organizasyo-
nun ardından birkaç günlüğüne 
de olsa Çanakkale’ye geldi ve 
Çimenlik Kalesi’nde bir gösteri 
yüzüşü yaptı. Avustralyalı eski 
ünlü bir serbest stil yüzücüsü 
olan Olimpiyat altın madalyası 
sahibi Chris Fydler ise organi-
zasyon için özel olarak geldiği 
Çanakkale’de etkinliğe yüzerek 
katıldı. 1992 Barcelona Olimpi-
yat Oyunları’ndan başlayarak 
birbiri ardınca üç kez Olimpiyat 
Oyunları’na katılan, 2000 Sydney 
Olimpiyat Oyunları’nda 4x100 
metre serbest bayrak takımında 
Michael Klim, Ian Thorpe ve 
Ashley Callusyer ile birlikte yer 
alarak Olimpiyat şampiyonu 
olan Fydler, 2001 yılında aktif 

Support from Famous 
Swimmers

Famous open water swim-
mer Adam Walker, celebrity 
honour guest of TOC’s 27th 
edition of Samsung Bosphorus 
Cross-Continental Swimming 
Race held on 26 July, came to 
Çanakkale to make an exhibiti-
on swim at the Çimenlik Kalesi 
(Çimenlik Castle). 

Famous Australian freestyle 
swimmer and Olympic gold 

sporu bıraktıktan sonra sürekli 
Olimpiyat ailesinin içerisinde yer 
alıyor. Chris Fydler 2012 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nda olduğu 
gibi, 2016 Rio’da da Avustralya 
kafilesinin başkan yardımcılığını 
yapacak.

NTV Spor tarafından canlı olarak 
yayınlanan Gelibolu 1915 Yüzme 
Etkinliği sonrası, aynı akşam 
Çanakkale Özgürlük Parkı’nda 
Antakya Medeniyetler Korosu 
halka açık bir konser verdi.

medallist Chris Fydler particularly 
came to Çanakkale to participate 
at the event. Starting in 1992 
three times Olympian and Olympic 
Gold medallist, together with 
Michael Klim, Ian Thorpe and 
Ashley Callusyer, as the member 
of Australian men’s 4×100m 
freestyle relay team, Chris Fydler 
has always remained within the 
Olympic Family since retiring 
from swimming in 2001. Like it 
was the case in London 2012, Fy-
dler is the Deputy Chef de Mission 
for the Australian Olympic Team 
to compete in Rio 2016 Olympic 
Games.

The Gallipoli 1915 Memorial 
Swimming Event, broadcasted 
live by national TV channel NTV 
Sport, ended with a public concert 
by Antakya Medeniyetler Korusu 
(Antioch Choir of Civilizations) at 
Çanakkale Özgürlük Park.
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Koç Holding’in desteğiyle 
Olimpik Gün Coşkusu

With the support of Koç Holding 
Olympic Day Euphoria

Turkish Olympic Committee’s (TOC) 
annual Olympic Day Events, sponsored 
by TOC’s Main Sponsor Koç Holding since 
2004, were organized at 15 schools in 
Antalya and İstanbul. 2015 Olympic Day 

Events involved some 4,000 students aged 
between 9 and 12 years old. Striving 

for a society that is integrated 
with the Olympic values, TOC 

evaluates the Olympic Day not 
only as a day of celebrations 

but also as an important 
opportunity for the 

education of young 
generations.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 
2004 yılından itibaren Koç Holding ana 

sponsorluğunda düzenlediği Olimpik Gün 
etkinlikleri bu yıl Antalya ve İstanbul’da 15 
okulda gerçekleştirildi. 9-12 yaş grubundaki 

öğrencileri hedef alan projede yaklaşık dört bin 
öğrenci ile buluşuldu. TMOK, ülkemizde 

Olimpik değerlerle bütünleşen 
bir toplum yaratma yolunda 

sürdürdüğü çalışmalarda Olimpik 
Gün’ü yalnızca bir kutlama 

günü olarak değil, özellikle 
genç nesiller için önemli 

bir eğitim fırsatı olarak 
değerlendiriyor.

keşfet...öğren,
29 Mayıs -12 Haziran 2015

hareket et,
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Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nin 23 Haziran 

1894’de kurulmasıyla Modern 
Olimpik Hareket’in doğum günü 
olarak kabul edilen ‘Olimpik Gün’, 
1987 yılından bu yana dünyadaki 
tüm Olimpiyat Komitelerince çe-
şitli etkinliklerle kutlanıyor.

Olimpik Gün, her yaştan insa-
na bir arada spor yapmanın he-
yecanını yaşatma, daha barış-
çıl ve sağlıklı toplumların yetişe-
bilmesi için sporu her yerde in-
sanlığın hizmetine sunma ama-
cı taşıyor. Olimpik Gün’ün ama-
cı; Olimpik hareketi kutlamak, 
Olimpik değerleri, temel Olimpik 
ilkeleri, Olimpik tüzüğün özünü 
kitlelere Olimpik deneyim yaşa-
tarak aktarmaktır.

Eşitlik, sürdürülebilirlik, in-
sancıllık, evrensellik, da-
yanışma, spor, eğitim ve 
kültürler arasındaki ittifakı sağ-
lamak gibi ilkeleri olan Olimpik 
Gün, ‘Olimpik İnsan’ yetiştiril-
mesi açısından eşsiz bir fırsattır. 
Bu nedenle, TMOK’un ülkemizde 
Olimpik değerlerle bütünleşen bir 

toplum yaratma yolunda sürdür-
düğü çalışmalarda, Olimpik Gün 
yalnızca bir kutlama günü ola-
rak değil, özellikle genç nesiller 
için önemli bir eğitim fırsatı ola-
rak değerlendirilmektedir.

Olimpik Gün, ülkemizde yıllardır 
çeşitli iller- de koşu, bi-
siklet, kü- rek 
yarışları 
gibi aktivite-
lerle düzen-
leniyor. 2014 
senesinden 
beri ise Koç 

Olympic Day, commemorat-
ing the foundation of the 

International Olympic Committee 
(IOC) on 23 June 1894, 

is celebrated by 205 
National Olympic 
Committees all 
around the world 

since 1987.

Olympic Day 
activities, 

signifying the celebration of the 
Olympic Movement and Olympic 
values, are endeavours to place 
sport at the service of humanity 
everywhere and thereby to pro-
mote peace. The purpose of the 
Olympic Day is to spread under-
standing about the enjoyment of 
sports, the basic values, princi-
ples and spirit of the Olympism 
by giving ordinary people of 
all ages the opportunity to live 
and experience an Olympic 

event. Olympic Day is a glob-
al celebration of the Olympic 
Movement which seeks to pro-
mote fitness, well-being, cul-
ture and education through 

the three Olympic Day pillars–
move, learn and discover. The 
aim is to popularize the Olympic 
movement and the philosophy of 
the Olympic spirit and promote 
healthy lifestyles, the preserva-
tion of nature, and environmen-
tal protection.

With principles like non-discrim-
ination, sustainability, humanism, 
universality, solidarity and alli-
ance between sport, education 
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Holding sponsorluğunda farklı bir 
projeye imza atılıyor. Yarıdan faz-
lasını genç nüfusun oluşturdu-
ğu ülkemizde, Koç Holding’le bir-
likte çocuklara ileriye dönük spor 
alışkanlığı kazandırmak ve on-
ları erken yaşta Olimpik değer-
lerle buluşturabilmek hedefiy-
le yürütülen bu proje yakın ge-
lecekte meyvelerini verecek-
tir. 9-12 yaş grubundaki öğrenci-
leri hedef alan bu yeni proje, spo-
run bir yaşam biçimine dönüşme-
si ve Olimpik ruhun kazanılma-
sı için erken yaşta gerçekleşen 
bir dokunuştur.

Olimpik Gün, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi’nin Koç 
Holding ana sponsorluğunda 29 
Mayıs–12 Haziran tarihleri ara-
sında çeşitli okullarda düzenle-
diği etkinliklerle kutlandı. Amacı, 
her yaştan insanı bir araya geti-
rerek spor yapmanın heyecanı-
nı yaşatmak, barışçıl ve sağlıklı 

toplumların yetişebilmesi için 
sporu her yerde insanlığı hizme-
tine sunmak olan Olimpik Gün’de 
bu yıl Antalya ve İstanbul’da 
yaklaşık dört bin öğrenciy-
le buluşuldu.

Startı Antalya’da verilen ve son-
rasında İstanbul’da sürdürü-
len 2015 Olimpik Gün etkinlikleri 
coşkusu, Belek Limak Ortaokulu, 
Kadriye Burhanettin Kara 
İlkokulu, Terakki Vakfı Okulları 
Tepeören Kampüsü, Topçular 
İlköğretim Okulu, Güzeltepe 
İlköğretim Okulu, Murat Karakuş 
İlköğretim Okulu, Hacı Arif Bey 
İlköğretim Okulu, Alibeyköy 
Ortaöğretim Okulu, Esentepe 
Ortaöğretim Okulu, Kıraç Koleji, 
FMV Işık Okulları Ispartakule 
Kampüsü, İTÜ Geliştirme Vakfı 
Okulları Beylerbeyi Kampüsü, 
Sezin Koleji, Ragıp Kutmangil 
İlköğretim Okulu ve TED İstanbul 
Koleji’nde yaşandı.

and culture, Olympic Day pre-
sents a great opportunity for and 
helps raise ‘Olympic people’. This 
is why TOC evaluates the Olympic 
Day not only as a day of celebra-
tion but also as an important op-
portunity 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.

Since 1987, the Olympic Day has 
been celebrated in Turkey with 
events like run/walk, cycling 
and rowing activities. However, 
since 2014, a different approach 
has been adopted with the spon-
sorship of Koç Holding. The new 
Olympic Day project includes 
both indoor and outdoor activities.

TOC, in cooperation with its Main 
Sponsor Koç Holding, celebrated 
28th edition of the Olympic Day in 
2015 with a series of educational 

and sporting events in different 
schools in Antalya and İstanbul 
for two weeks between 29 
May and 12 June. The celebra-
tions took inspiration from the 
Olympic Day motto: “Move, Learn 
and Discover”, providing an inter-
active Olympic Education pro-
gramme and a host of various 
sport activities in schools. With 
support from Koç Holding for the 
second year, involvement from 
schools increased by 50 % with 
25 % more children taking part in 
the celebrations. The project in-
volved some 4,000 students aged 
between 9 and 12.The activities, 
which took place over several 
weeks, were designed to educate 
Turkey’s young generation and 
promote a healthy lifestyle, en-
vironmental awareness, and the 
Olympic values. Children learned 
about nutrition, the environ-
ment, sport ethics and Olympic 
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Okul yönetimleri ve öğrenci-
ler tarafından heyecanla bekle-
nen Olimpik Gün 2015 etkinlikle-
ri, kapalı ve açık alan aktivitele-
ri olarak düzenlendi. Etkinliklerin 
ilk kısmında; okulların konferans 
salonlarında sağlıklı beslenme, 
vücudumuz, çevre bilinci, sporcu 
ahlakı, Olimpik branşlar, Olimpik 
semboller ve Olimpiyat tarihi ko-
nularında eğlenceli ve interak-
tif bir sunuma katılan öğrenci-
ler, daha sonra Olimpik Gün kap-
samında okul bahçelerine yerleş-

tirilen özel parkurlar aracılı-
ğıyla yer değiştirme, den-

geleme gibi temel hare-
ket becerileri-

ni geliştirme imkanı buldular ve 
takım liderleri eşliğinde nesne 
kontrolü gerektiren ve birleştiril-
miş hareketleri içeren parkurlar-
da spor yaptılar. Aktiviteye katı-
lan tüm öğrencilere Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi Başkanı 

Thomas Bach ve Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener imzalı sertifi-
ka verildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener et-
kinlikle ile ilgili olarak; “Ana spon-
sorumuz Koç Holding’in desteğiy-
le gerçekleştirdiğimiz Olimpik 
Gün kutlamaları Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi tara-
fından da çok önem ve-
rilen bir organizasyon-
dur. Dünyada Olimpik 
Gün her sene 
205’den fazla ülke 
dört milyonu aş-

kın 
katılımcı ile kutla-
nıyor. Katılımcıları 
harekete geçme-
ye, öğrenmeye ve 

history as well as taking part 
in outdoor activities where they 
were encouraged to develop ba-
sic skills such as balance and co-
ordination. At the end of the pro-
gramme the participating stu-
dents were awarded certificates 

signed by IOC President 
Thomas Bach and TOC 

President Prof.Dr. 
Uğur Erdener

2015 Olympic 
Day events in-

volved 
stu-

dents from Kadriye Burhanettin 
Kaya, Topçular, Güzeltepe, 
Murat Karakuş, Ragıp 
Kutmangil and Hacı Arif Bey 
Elementary Schools, Belek 
Limak, Alibeyköy and Esentepe 
Secondary Schools, FMV Işık 
Schools Ispartakule cam-
pus, Kıraç, Sezin and TED 
İstanbul Colleges, Terakki Vakfı 
Schools Tepeören campus and 
İTÜ Geliştirme Vakfı Schools 
Beylerbeyi campus.

President of the TOC Prof.Dr. 
Uğur Erdener said: 

“TOC’s 
Olympic Day cel-

ebration activities are 
organizations that also 
IOC places emphasis 
on. Olympic Day is cel-

ebrated in more than 205 
countries with more than 4 mil-
lion participants worldwide. TOC 
has been organizing Olympic 
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keşfetmeye davet eden bu etkin-
liği bu yıl İstanbul dışına da taşı-
manın sevincini yaşıyoruz. Olimpik 
Gün 2015 etkinliği ile çocuklarımıza 
Olimpik değerler olan dostluk, mü-
kemmellik ve saygıyı anlatma im-
kanı bulduk” dedi.

Olimpik Gün’ün Amacı
Olimpik hareketi kutlamak ve 
Olimpik değerleri, temel Olimpik 
ilkeleri, Olimpik tüzüğün özü-
nü kitlelere ‘Olimpik deneyim ya-
şatarak’ aktarmaktır. Olimpiyat 
Oyunları’na katılmadan da 
Olimpizmi yaşama, Olimpik Ruhu 
hissetme şansını verir. Olimpik 
insan yetiştirilmesini sağlar. 
Herhangi bir spor etkinliğinden 
daha derin ve güçlü bir misyona 
sahiptir. Bugüne kadar hayata ge-
çirilmiş en kapsamlı eğitim pro-
jesidir. Olimpik değer ve ilkelerin, 
Olimpik tüzüğün özünün anlaşıl-
masının, sahiplenilmesinin ve bu 
yaşam felsefesinin içselleştirile-
rek günlük yaşamın her kesitine 

yansıtılmasını öngörür. Olimpik 
Gün etkinliklerine katılmak, bu 
ideolojiyi sahiplenmenin, benim-
semenin ve desteklemenin ifade-
sidir. Evrensel bir mesajdır.

Olimpizmin İlkeleri
Eşitlik: Olimpik Hareket, sporun 
hiçbir ayrımcılık olmaksızın yapı-
labilmesini sağlamayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik: Olimpik 
Hareket, sürdürülebilir ekonomik, 
toplumsal ve çevresel gelişimi 

Day celebrations for 28 years 
as a way to encourage peo-
ple to enjoy sport but also to 
promote the Olympic values of 
friendship, excellence and re-
spect. This year’s celebrations 
have been a great success 
thanks to our sponsor, Koç 
Holding. I hope that, through 
Olympic Day celebrations, we 
can continue to spread the 
Olympic values to more and 
more students–reaching new 
records every year! ”

Fundamental Principles of 
Olympism
Non-discrimination: The Olympic 
Movement strives to ensure that 
sport is practised without any form 
of discrimination whatsoever.

Sustainability: The Olympic 
Movement organises and de-
livers programmes in a way 
that promotes sustainable eco-
nomic, social and environmen-
tal development.

Humanism: The Olympic 
Movement’s activities place human 
beings at the centre of its attention, 
ensuring that the practice of sport 
remains a human right.

Universality: Sport belongs to 
everyone. In all its decisions and 
actions, the Olympic Movement 
takes into account the universal 
impact sport can have on individu-
als and society.

Solidarity: The Olympic Movement 
is committed to developing 
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teşvik eden programlar düzenler 
ve yürütür.

İnsancıllık: Olimpik Hareket’in 
faaliyetleri, insanları ilginin mer-
kezine yerleştirerek, spor yapma-
nın bir insan hakkı olarak kalma-
sını sağlar.

Evrensellik: Spor herkese aittir. 
Olimpik Hareket, tüm kararların-
da ve eylemlerinde, sporun birey-
ler ve toplum üzerinde yaratabile-
ceği evrensel etkiyi dikkate alır.

Dayanışma: Olimpik Hareket, 
etki alanı dahilindeki meselelere 
anlamlı ve kapsamlı bir toplum-
sal çözüm yaratan programlar 

geliştirmeyi amaçlar. Spor, eği-
tim ve kültür arasında ittifak: 
Olimpik Hareket, spor, kültür ve 
eğitimin birleştiği noktada doğan 
Olimpizm ruhunu teşvik etme-
yi amaçlar.

programmes that, together, cre-
ate a meaningful and compre-
hensive social response to issues 
within its sphere of influence.

Alliance between sport, edu-
cation and culture: The Olympic 

Movement is committed to pro-
moting the spirit of Olympism, 
which emerges at the con-
vergence of sport, culture and 
education.
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‘Olimpik Anneler’ Görevde
‘Olympic Mothers’ on Duty

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi 
(TMOK) ve Procter&Gamble 

(P&G) Türkiye işbirliği ile gerçek-
leştirilen ‘Olimpik Anneler’ projesi 
İstanbul’da yapılan tanıtım toplan-
tısı ile başladı. 2 Nisan 2015 günü 
Raffles Hotel’de spor ve ekonomi 
basını için düzenlenen toplantılara, 
IOC Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK 
Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener, 
P&G Türkiye ve Kafkasya Başkanı 
Tankut Turnaoğlu, Olimpik Anneler 
Kurulu Üyeleri, TMOK Başkan Vekili 
Av. Türker Arslan, TMOK Başkan 
Yardımcısı Nihat Usta ve TMOK 
Genel Sekreteri Neşe Gündoğan ile 
basın mensupları katıldı.

TMOK Başkanı Prof. Erdener, 
Türkiye’de sporun gelişmesi, daha 
fazla sporcunun Olimpiyat hayal-
lerini sürdürmesi ve spor yapma 
imkanlarının artırılmasını temel 
alan TMOK stratejik planı kapsa-
mında P&G ile başlattıkları proje-
nin önemli bir adım olduğunu kay-
detti. Bu proje ile Türkiye’de spor 
kültürünü yaygınlaştıracaklarına 
ve daha sağlıklı nesillerin yetişti-
rilmesine katkıda bulunacaklarına 

inandıklarını vurgulayan Erdener 
şöyle konuştu:

“2010 yılından beri Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’nin ana spon-
sorları arasında yer alan P&G fir-
ması, uluslararası arenada spo-
ra destek veriyor. Ülkemizde 
ise, P&G Türkiye bu proje ile 
TMOK’un Olimpizm ve spor kül-
türünün Türkiye’de yaygınlaştı-
rılması hedeflerine katkıda bu-
lunmayı amaçlıyor. Nüfusunun 
yaklaşık %50’si 25 yaşın altında 

The ‘Olympic Mothers’ pro-
ject, to be conducted by 

Turkish Olympic Committee (TOC) 
and Procter & Gamble Turkey 
(P&G), was launched on 2.4.2015 
with a press conference held in 
İstanbul. TOC President and IOC 
Executive Board member Prof.
Dr. Uğur Erdener, Chairman of 
the Board of P&G Turkey and 
Caucasus Tankut Turnaoğlu, TOC 
1st Vice-President Atty. Türker 
Arslan, TOC Vice President Nihat 

Usta, TOC Secretary General 
Neşe Gündoğan and mem-
bers of the Olympic Mothers 
Committee were present at the 
press conference attended by 
the sports and economy media 
on 2.4.2015.

TOC President and IOC 
Executive Board member 
Prof.Dr. Uğur Erdener stat-
ed that the ‘Olympic Mothers’ 
project in collaboration with 
P&G is an important step tak-
en within the scope of TOC’s 
Strategic Plan, targeting de-
velopment of sports sport in 
Turkey and creating more op-
portunities for the athletes 
to maintain their Olympic 
dreams. Expressing his con-
fidence that they will contrib-
ute to popularization of sports 
culture in the country and nur-
turing healthier generations 
with the Project, Erdener said: 
“Procter & Gamble supports 
sport globally as a partner of 
TOP Olympic Sponsorship pro-
gramme of the International 

Türkiye’de spor kültürünün yaygınlaştırılması ve daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak 
amacıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Procter & Gamble Türkiye işbirliği ile yeni bir proje başlatıldı. 
Kampanyanın ülke çapında yayılması için oluşturulan Olimpik Anneler Kurulu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
bilinçlendirme aktiviteleri düzenliyor. TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, “Komite olarak ülkemizde sporun 
gelişmesi için gençlere yönelik spor projelerini her zaman desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda P&G ile 
başlattığımız ‘Olimpik Anneler’ projesinin de önemli bir adım olduğuna inanıyoruz” dedi. 

A new project has been launched by Turkish Olympic Committee and Procter & Gamble (P&G) Turkey aiming 
to contribute to the dissemination of sports culture in Turkey and raising healthier generations. The ‘Olympic 
Mothers Committee’, established to propagate the campaign countrywide, is implementing awareness raising 
activities in different parts of Turkey. “We, as the Turkish Olympic Committee, always support youth-oriented 
projects targeting the development of sports in our country. We believe that the ‘Olympic Mothers’ project 
initiated together with P&G is an important step taken in this direction” says Turkish Olympic Committee 
President Prof. Dr. Uğur Erdener.

84 Olimpiyat Dünyası



olan Türkiye, spor konusunda cid-
di potansiyele sahip olan bir ül-
kedir. TMOK olarak ülkemiz-
de sporun gelişmesi için gençle-
re yönelik spor projelerini her za-
man desteklemeyi amaçlıyoruz. 
Bu kapsamda P&G ile başlattığı-
mız ‘Olimpik Anneler’ projesinin 
de önemli bir adım olduğuna ina-
nıyoruz. Sporun aileler ve çocuk-
lar üzerindeki olumlu etkileri çeşit-
li araştırmalarla kanıtlanmış du-
rumdadır. Olimpik Anneler proje-
si ile Türkiye’de spor kültürünün 
yaygınlaştırılacağına ve daha sağ-
lıklı nesillerin yetiştirilmesine kat-
kıda bulunacağımıza inanıyorum. 
Proje kapsamında P&G ile birlik-
te biz de TMOK olarak ortak bir si-
nerji ile Türkiye’deki spor yapma 
alışkanlıklarını artırmayı planlı-
yoruz. Burada çok değerli Olimpik 

Anneler Kurulu’na teşekkür ediyor, 
birbirinden değerli sporcular ye-
tiştirdikleri için kendilerini kutlu-
yorum. Bu anneler Türkiye’deki di-
ğer anneler için rol model olarak 
spor alışkanlıklarının artırılmasına 
önemli katkılar sunacaklar.”

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim 
Kurulu Başkanı Turnaoğlu ise top-
lantıda araştırma sonuçları hak-
kında bilgi verdi. Turnaoğlu, araş-
tırmanın amacının annelerin ço-
cuklarını spora yönlendirmeleri-
ni teşvik etmek amacıyla yürütü-
len ‘Olimpik Anneler’ projesi için 
bir yol haritası çıkarmak olduğu-
nu kaydetti. Araştırma kapsamın-
da metropoller (İstanbul, Ankara, 
Antalya, Bursa ve İzmir), batı, orta 
ve doğu olarak ayrılan dört böl-
geyi temsilen seçilen 1013 kişiyle 

Olympic Committee since 
2010. P&G Turkey is contrib-
uting to the TOC goals of dis-
semination of sports culture 
and Olympism in Turkey with 
the Olympic Mothers Project. 
With half of its population be-
ing below the age of 25, Turkey 
has great potential in sports. 
TOC supports all youth oriented 
projects aiming development 
of sport and Olympic Mothers 
Project is an important step in 
that direction. The positive ef-
fects of sport on families and 
children have been proven by 
many researches. With the 
synergy TOC and P&G Turkey 
create, the Project will surely 
contribute to spreading sports 
culture and raising healthier 

generations. Here I would like 
to express our gratitude to the 
Olympic Mothers Committee 
and commend them for raising 
such successful athletes. They 
are the role models for all the 
mothers in Turkey.”

Chairman of the Board of P&G 
Turkey and Caucasus Tankut 
Turnaoğlu shared the out-
comes of a research they have 
commissioned with an aim 
to create a roadmap for the 
Olympic Mothers Project. The 
study titled ‘Sporting Habits 
and Olympic Games’ and con-
ducted with 1013 subjects 
from metropolis (İstanbul, 
Ankara, Antalya, Bursa and 
İzmir), west, central and east 
Turkey, revealed that “Only 2 
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görüşüldüğünü belirten Tankut 
Turnaoğlu, “5-13 yaş arası çocuk 
sahibi olan 25-45 yaş aralığında-
ki anneler arasında yapılan araş-
tırmaya göre, Türkiye’de 10 ço-
cuktan sadece ikisi bilinçli olarak 
spor yapıyor. En çarpıcı sonuçlar-
dan biri Türkiye’de spor tesisi sayı-
sı artmasına rağmen aileler ve ço-
cuklar arasında düzenli spor yap-
ma oranları oldukça düşük seviye-
lerde olması. Spor yapma oranının 
en düşük olduğu iller ise metropol-
ler” diye konuştu.

Turnaoğlu, anket yapılan bölge-
lerde ücretsiz spor tesis oranının 
yüzde 75 olduğunu, ancak spor 
yapma oranlarında yükselme 
gözlemlenmediğini, düzenli spor 
yapmayan çocukların spor yapan 
çocuklara oranla daha fazla tele-
vizyon izlediğini, her 10 anne ve 
babadan birinin düzenli spor yap-
tığını, orta ve batı bölgelerde dü-
zenli spor yapan çocukların sayı-
sının diğer bölgelerdekilere oranla 
daha fazla olduğunu anlattı.

Turnaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu araştırma ışığında çocukların 
düzenli spor yapma alışkanlığı ka-
zanmalarına ve daha öz güven-
li, sosyal, başarılı, sağlıklı bireyler 
olarak yetiştirilmelerine katkı sağ-
layabilmek için çeşitli kampanya-
lar düzenleyeceğiz. Kampanyanın 
ülke çapına yayılması için ‘Olimpik 
Anneler Kurulu’ ile Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde bilinçlendirme 
aktiviteleri yapacağız. Bu araştır-
ma sonuçlarını önümüzdeki dört 

out of 10 children exercise sports 
in a regular basis in Turkey. 
Another striking finding was that, 
despite the great increase in the 
numbers of sports installations, 
the ratio of families and children 
involved in exercising sports re-
mains low, especially in the big 
cities” said Tankut Turnaoğlu.

Turnaoğlu also announced that 
even though the 75 % of the 
sports facilities where the sur-
vey was conducted were free 
for public use, no increase in the 
ratio of sporting children was 

yıl içerisinde yukarı çekebilmeyi ve 
gelecek nesillerin sporla büyüme-
sine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Olimpik Anneler projesi çerçeve-
sinde ülke çapındaki spor potan-
siyelini açığa çıkarmak amacıyla 
TMOK ve P&G yetkilileri çeşitli il-
lerin valiliklerine ziyaretler düzen-
liyor. İlk planda Kocaeli, Samsun, 
Bayburt ve Çanakkale valilikle-
rine gerçekleştirilen ziyaretler-
de, spor olanakları ile ilgili mev-
cut durum tespiti ve projenin bu 
illerde nasıl hayat bulabileceğine 
ilişkin karşılıklı görüş alışverişin-
de bulunuldu.

observed. Turnaoğlu also point-
ed out that, children not prac-
tising sports watched more TV 
than the ones who do and only 
one out of ten parents regular-
ly practiced sports. The number 
of sporting children in the west 
and central regions were more 
when compared to the other re-
gions. “In the light of this re-
search, we shall organize var-
ious campaigns to contribute 
to encouraging children to gain 
the habit of doing sports regu-
larly and educating them as so-
cial, successful, healthy and 
more self-confident individu-
als. Together with the ‘Olympic 
Mothers Committee’, we shall 
implement various awareness-
raising activities in different 
parts of Turkey. Within the next 
four years, we hope to improve 
the results of this research to 
see the development of our fu-
ture generations via sports” said 
Tankut Turnaoğlu.

In order to unleash the sports 
potential of the country, TOC and 
P & G authorities visit various 
provincial governorships within 
the framework of the Project. In 
the first plan; governorships of 
Kocaeli, Samsun, Bayburt and 
Çanakkale were visited in order 
to determine the current state 
of sports facilities and potenti-
ality where views on the ways 
of implementation of the Project 
were exchanged.
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“Çocuğuna Spor Yaptıran Her Anne  
Olimpik Anne’dir”
“Any mother who directs her child towards 
sports is an ‘Olympic Mother’”

Türkiye’de sporla büyüyen ço-
cukların artması adına baş-

latılan Olimpik Anneler proje-
si, Prima, Ariel, Gillette, Orkid ve 
Head & Shoulders gibi markala-
rın yaratıcısı olan P&G ile Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş-
birliğiyle yürütülüyor. Üstelik pro-
je ünlü sporcu anneleri, çocuğu-
na spor yaptıran anneler ve fi-
kir önderlerinden oluşan “Olimpik 
Anneler Kurulu” tarafından 
da destekleniyor.

Kurul, tüm anneleri www.olim-
pikanneler.com sitesinden bil-
gi alarak Olimpik Anne olmaya 
davet ediyor. Biz de bu sayımız-
da, sağlıkla ve sporla büyüyen ne-
sillerin yetişmesine katkı sağla-
mak için çalışmalar yapan Olimpik 
Anneler Kurulu üyelerinden, mil-
li tenisçi İpek Soylu’nun anne-
si Serpil Soylu ile keyifli bir söyle-
şi gerçekleştirdik.

  İpek ne zaman, nasıl 
spora başladı?

 “İpek 6 yaşında Adana Tenis 
Kulübü’nde spora adım attı. Bir iki 
yıl tenis oynadıktan sonra turnu-
valara katılmaya başladı. O yıllar-
da sadece keyif aldığı için tenis oy-
nuyordu. İpek 10 yaşındayken yur-
tiçi ve yurtdışı turnuvalarında çeşit-
li başarılar elde etti ve bu başarıları 

geleceğinin şekillenmesinde bü-
yük rol oynadı. Turnuva ortamı-
nı çok seven İpek, bu yolda ilerle-
meye karar verdi.”

  Spor ailenizde ne 
anlama geliyor?

 “Spor, ailemizin yaşam biçi-
mi. Spor yapıp daha sağlıklı bes-
lenerek yaşam kalitemizi yüksel-
tiyoruz. Spor yapmadığımız za-
man hayatımızda bir eksiklik his-
sediyoruz. Bu neden-
le Olimpik Anneler 
projesini ilk duy-
duğumda çok 
heyecanlandım 
ve proje 
kap-
samın-
da 

A iming to increase the num-
ber of children involved in 

sports, the ‘Olympic Mothers’ 
project conducted by Turkish 
Olympic Committee (TOC) 
and creator of brands like 
Prima, Ariel, Gillette, Orkid and 
Head & Shoulders, Procter & 
Gamble Turkey (P&G) is under-

way. The Project 
is also assist-

ed by ‘Olympic 
Mothers 
Committee’ 
comprising of 

Olympians’ 
moth-

ers 
and 

opinion leaders.

Olympic Mothers Committee 
invites all mothers to become 
an Olympic Mother and of-
fers information on their web-
site www.olimpikanneler.com. 
We made an exclusive inter-
view with Serpil Soylu, a mem-
ber of the Olympic Mothers 
Committee and national tennis 
player İpek Soylu’s mother, for 
this issue of the ‘Olympic World’.

 When did İpek started 
playing tennis?

 “She started when she was 6 
at Adana Tennis Club. Within a 
year or two, she started partici-
pating in tournaments. In those 
years, she was playing ten-
nis just because she enjoyed it. 
Then she achieved some suc-
cess in national and internation-
al tournaments when she was 
10 years old. Those achieve-
ments played an important 
role in shaping her future. She 
loved the tournament environ-
ment and decided to proceed in 
that path.

 What does sport mean in 
your family?

 “It is our lifestyle. Exercise 

Olimpik Anneler Kurulu üyelerinden, milli tenisçi İpek Soylu’nun annesi Serpil Soylu, Olimpik Anneler 
projesiyle ilgili yürütülen çalışmaları ve harekete yeni katılmak isteyen annelere yol gösterici bilgileri 
‘Olimpiyat Dünyası’ ile paylaştı.

Turkish tennis player İpek Soylu’s mother Serpil Soylu, a member of Olympic Mothers Committee, shared 
information on Olympic Mothers Project activities and guidance for mothers who wish to join the initiative with 
the “Olympic World”.

#olimpikanneyim
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oluşturulan Olimpik Anneler 
Kurulu’na katıldım.”

  Olimpik Anneler projesi 
sizin için ne anlam ifade 
ediyor? Bu proje kapsamında 
neler yapacaksınız?

 “Olimpik Anneler projesini ilk 
duyduğumda bu projenin için-
de olmalıyım diye düşündüm. 
Türkiye’de çocukların spor alışkan-
lığı kazanması ve annelerin çocuk-
larını spora yönlendirmesi konusu-
na liderlik etmek ve bu alanda ül-
kedeki dönüşümde öncü olmak is-
tiyoruz. Ülkemizde spor kültürü 
maalesef gelişmemiş; Türkiye’de 
10 çocuktan sadece ikisi bilinçli 
olarak spor yapıyor. Ebeveynlerde 
de durum aynı. Oysa Türkiye’de 
yeterli spor tesisi var. Biz boş du-
ran tesislere çocukları yönlendir-
meyi amaçlıyoruz. Olimpik Anneler 
Kurulu olarak il il gezerek, bura-
lardaki spor potansiyelini orta-
ya çıkarmak üzere valilik, il genç-
lik ve spor müdürlükleri gibi birim-
leri ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler 
sonucunda ihtiyaçlara göre katkı-
da bulunuyoruz.”

  Olimpik Anne nasıl olunur? 
Siz neler yaptınız, nasıl 
destek oldunuz?

 “Öncelikle çocuklarınızın han-
gi alanda spora yeteneği ve ilgisi 

olduğunu keşfetmeniz ve sporu ço-
cuğun yaşamının bir parçası hali-
ne getirmeniz gerek. Çocuğunuzun 
ilk antrenmanlarında ve maçların-
da hep yanında olun. İpek 13 ya-
şına gelene kadar turnuvaları-
na beraber gidiyorduk. 13 yaşın-
dan sonra kızım artık seyahatleri-
ni kendi organize etmeyi öğrenmiş-
ti. Çocuklarımızı spora yönlendirir-
ken önemli olan profesyonel olarak 
spor yapmalarını sağlamak değil, 
özgüvenli, disiplinli ve daha sosyal 
bireyler yetiştirmek, bu değerleri 
spor ile hayatlarına katmak.”

  Diğer anneler, Olimpik 
Anne olabilmek ve bu 
harekete katılabilmek için 
neler yapabilirler?

 “Proje kapsamında ‘çocuğu-
na spor yaptıran her anne Olimpik 
Anne’dir’ mottosuyla yola çıktık. 
Tüm anneleri Olimpik Anne olmaya 
çağırıyoruz. Bu kapsamda annele-
re www.olimpikanneler.com web 
sitesini mutlaka ziyaret etmelerini 
öneririm. Burada yer alan bilgilerle, 
çocuklarına evde spor yaptıracak 
ve merak ettikleri soruların cevap-
larını bulacaklar. #olimpikanneyim 
etiketi ile sosyal medya hesapla-
rında çocuklarının spor yaparken 
fotoğraflarını paylaşıp başka anne-
lerin de Olimpik Anneler hareketine 
katılmalarına ilham verebilirler.”

and healthy nutrition improve 
the quality of our lives. We lack 
for sport when we don’t do 
it. That’s why I got so excited 
when I heard about it and de-
cided to take part in the Olympic 
Mothers Committee.”

 What does the Olympic 
Mothers Project mean to 
you? What are you going 
to do within the context of 
the Project?

 “I said I must be a part of it 
when I first heard about the 
Olympic Mothers Project. We 
aspire to pioneer and lead the 
transformation in our coun-
try towards mothers orient-
ing children to gain the hab-
it of and be involved in sports. 
Unfortunately, sports culture 
in our country is not where it 
should be. Only two out of ten 
children are deliberatively in-
volved in sports. Same goes 
for the parents as well. We do 

have sufficient sports facilities. 
We aim to steer our children to 
those idle facilities. Members of 
the Olympic Mothers Committee 
visit the governorships and 
youth services and sports di-
rectorates in many provinces to 
find out about and bring the ex-
isting potential into open and try 
to contribute in accordance with 
their needs.”

 How does one become an 
Olympic Mother? What have 
you done in this respect?

 “At the outset you must find 
out to which sport the child 
has aptness and interest and 
then try to make that sport a 
part of his/her life. Parents 
must always be with their chil-
dren during their first trainings 
and matches. We did that un-
til İpek was 13 years old when 
she started managing her trips 
to tournaments herself. What is 
important is to raise your chil-
dren as disciplined, social and 
self-confident individuals by 
adding these values to their 
lives via sports, rather than try-
ing to make them profession-
al athletes.”

 How can other mothers 
become Olympic Mothers 
and join the initiative?

 “We started out with the mot-
to “Any mother who directs 
her child towards sports is an 

‘Olympic Mother’”. We call on all 
mothers to become Olympic 
Mothers. I strongly advise them 
to visit our website at www.ol-
impikanneler.com where they 
will find answers to all their 
questions and find out how they 
may involve their children in 
sports right at home. They can 
also inspire other mothers to 
join the Olympic Mothers pro-
ject by sharing sporting pho-
tos of their children on so-
cial networks using hashtag 
#olimpikanneyim.”
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Olimpik Eğitim İçin Her Yerdeyiz
“We Go Everywhere for Olympic Education”

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ‘Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ sunumları 
Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e ülkenin her noktasında devam ediyor. 2006’dan bu yana 
sürdürülen projede 2015 yılı başı itibariyle bir milyon öğrenci hedefine ulaşıldı. Yeni bir milyon 
öğrenci hedefiyle ve yeni bir heyecanla sürdürülen sunumlara son dönemde çevre bilinci, 
dengeli beslenme ve Fair Play konuları da eklendi. TMOK ekibi, yoğun geçen bir sezonun 
ardından, önümüzdeki öğretim yılını büyük bir enerji ve heyecanla bekliyor.

From East to West and North to South, the presentations within the scope of ‘Sports Culture 
and Olympic Education Project’ of the Turkish Olympic Committee (TOC) continue all around the 
country. Targeted 1.000.000 student attendees has been reached in 2015 with the Project initiated 
in 2006. Themes of ‘environmental awareness’, ‘balanced nutrition’ and ‘Fair Play’ were added to 
the context of the sustained presentations towards the new goal of living up to another million 
students. After a busy season, the TOC team is now looking forward to the next academic year 
with great energy and enthusiasm. 

Sibel YAZGAN TEL TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi
‘Sports Culture and Olympic Education Project’ of the TOC
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TMOK’un 2006 yılında başla-
yan ‘Spor Kültürü ve Olimpik 

Eğitim Projesi’nde, 2015 yılı ba-
şında bir milyon öğrenci hede-
fine ulaşılmış olup, yeni bir mil-
yon öğrenci hedefiyle sunum-
lar Türkiye’nin dört bir yanın-
da devam ediyor. Çocuklarımızın 
ve gençlerimizin bedensel, duy-
gusal, zihinsel ve sosyal yönden 
sağlıklı gelişmelerine spor ara-
cılığıyla katkıda bulunmak ve 
onları kötü alışkanlıklardan uzak 
tutmak amacıyla hazırlanan 
eğitim projesine son dönem-
de çevre bilinci, dengeli bes-
lenme ve Fair Play konula-
rı da eklendi. Genç nesillerin 
spor kültürünü erken yaş-
ta özümsemesine yönelik 
sürdürülen proje kapsa-
mında, 17 Şubat 2006 ta-
rihinden bu yana gerçek-
leştirilen sunumlarla ül-
kenin birçok ilini dolaştık.

2007 yılında Gökçe Karataş Vakfı 
tarafından ‘Yılın Eğitimde Hizmet’ 
ödülüne layık görülen TMOK Spor 
Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi, 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC) tarafından da spor kültürü 
ve Olimpik eğitim alanında dün-
ya- nın en iyi 17 projesi 

arasına da-
hil edildi 

Initiated in 2006, TOC’s ‘Sports 
Culture and Olympic Education 

Project’ attained its target of 
reaching to a million students 
in early 2015. The presentations 
will resume with the fresh tar-
get of another new million stu-

dents all across the coun-
try. Lately, subjects 

like ‘environmental awareness’, 
‘balanced nutrition’ and ‘Fair Play’ 
were incorporated into the edu-
cational Project aiming to con-
tribute through sports to the 
healthy development of our chil-
dren physically, emotionally, 
mentally and socially and keep-
ing them away from bad habits. 
Within the scope of the Project, 
oriented towards the assimila-

tion of sports culture by young 
generations at an early age, 
we travelled many cities of 

the country with presentations 
held since 17 February 2006.

The Project, deemed wor-
thy of Gökçe Karataş 
Foundation’s ‘Educational 
Services Award of the Year’ 
in 2007, has also been in-
cluded among the best 
17 projects in the world 

on sports culture and 
Olympic education by the 
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ve diğer ülkelerin Olimpiyat 
Komitelerine örnek gösterilen bir 
interaktif program oldu.

2014-2015 döneminde, sö-
mestr öncesi son eğitimlerimiz 
Beykoz Belediyesi Necmettin 
Erbakan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 2014 Artistik 
Cimnastik Türkiye ikincisi 
Beykoz Rüzgarlıbahçe Ortaokulu 
öğrencisi minik sporcumuz 
Deniz Köklü’nün de katıldığı su-
numlarımızda dört günde beş 
bin öğrenciyle tanışma fırsatı-
nı yakaladık.

24-26 Şubat tarihlerinde 
Bursa’nın Gemlik ilçesindeydik. 
Çocukların yoğun ilgisi sunum 
sonrası ilçe sokaklarında da de-
vam etti. Gemlik’te ulaştığımız 
öğrenci sayısı iki bin 500’dü.

Projemizle 02-06 Mart tarihle-
ri arasında Erzurum’daydık. Bir 
hafta süren eğitimlerimizde beş 
bin çocuğa ulaştık. Verimli ge-
çen bir eğitim programı oldu. 

Erzurum Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü öğ-
rencileri, Buz Pateni Federasyonu 
Başkanı Yrd. Doç.Dr. Dilek 
Okuyucu ve öğrencilerini ağır-
ladığımız sunumlarımızda, üni-
versiteli arkadaşlarımızla sos-
yal seçmeli dersleri olan ‘Olimpik 
Sporlar ve Olimpizm’ konusun-
da konuşma yapmak ve tartış-
mak ayrı bir keyifti. Erzurum’da 
büyük bir hedefimiz var; 2019 yı-
lında EYOF’ a ev sahipliği yapa-
cak olan bu kentimizde, o tarihe 
kadar 100 bin çocuğumuzu ‘Spor 
Kültürü, Olimpik Eğitim’ sunum-
larıyla eğitmeyi planlıyoruz.

26 Mart 2015 tarihinde gitti-
ğimiz Kartepe’de Necip Fazıl 
Kısakürek Kültür Merlezi 
Konferans Salonu’nda üç gün 
süren yoğun eğitimlerimizde 
üç bin öğrencimizle buluştuk. 
Çocukların proje maskotumuz 
Oli’ye, spor kültürüne, Olimpiyat 
Oyunları’na ve felsefesine ilgi-
si büyüktü.

International Olympic Committee 
(IOC) as an exemplified interactive 
educational project.

Our last interactive education-
al presentation of the 2014-
15 academic year took place 
at Necmettin Erbakan Cultural 
Centre of Beykoz Municipality. 
Some five thousand students par-
ticipated at the event where Deniz 
Köklü, silver medallist of the 
2014 Junior Artistic Gymnastics 
Championships and student in 
Beykoz Rüzgarlıbahçe Secondary 
School, joined our TOC team.

We were in Gemlik, Bursa on 24-
26 February. Intense attention and 
enthusiasm of some 2.500 partic-
ipating students continued in the 
town streets. We reached about 
five thousand students with the 
week-long productive presenta-
tions in Erzurum from 2nd to 6th of 
March. It was another great pleas-
ure for us to discuss their selec-
tive course “Olympic Sports and 

Olympism” with the students of 
Turkish Ice Skating Federation 
President Assoc. Prof.Dr. Dilek 
Okuyucu from Erzurum Technical 
University Department of Civil 
Engineering. We have an extra and 
a special goal regarding Erzurum; 
we opt to reach at least a hundred 
thousand primary school children 
with our interactive sports cul-
ture and Olympic education pres-
entations, before the city hosts the 
European Youth Winter Olympic 
Festival (EYOF) in 2019.

We came together with some 
3.000 students during three 
days of intensive programme 
implemented in March at the 
Conference Hall of Necip Fazıl 
Kısakürek Cultural Centre of 
Karlıtepe. The interest children 
displayed towards our mascot ‘Oli’, 
the Olympic Games and its philos-
ophy, was simply amazing.

We started another intensive pro-
gramme in April. With the support 
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Nisan ayında yoğun bir progra-
ma başladık. Önce İstanbul’da 
Eyüp Belediyesi’nin desteğiy-
le Eyüplü çocuklarla ilk kez bir 
araya gelme fırsatı bulduk. Eyüp 
Kültür ve Sanat Merkezi Hayati 
Sait Tiyatro Sahnesi’nde iki gün-
de iki bin çocuğa eğitim verdik. 
Ardından 06-07 Nisan tarihlerin-
de Osmaniye’deydik. Yine ilk kez 
geldiğimiz Osmaniye’de de iki 
günde bin 500 çocuğumuzla bir-
likte olduk.

08-10 Nisan tarihleri arasında 
Adana’daydık. Ev sahibimiz; oku-
lun tüm imkanlarını diğer okul-
ların öğrencileri ile paylaşan 
Adana TED Kolejiydi. Müthiş bir 
ev sahipliği yapmalarının yanın-
da, dört bin 500 öğrenciyi güler 
yüzle ağırlayıp bizlerle buluştur-
dukları için kendilerine buradan 
bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Mersin, projemizin başlangı-
cından bu yana istisnasız her 
yıl gittiğimiz şehrimizdir. 14-16 

Nisan tarihlerinde yine oradaydık. 
2011 yılında 23 Yaş Altı Avrupa 
Şampiyonası’nda 1,94 metrelik 
atlayışıyla Türkiye rekoru kıra-
rak üçüncü olan ve 2012 Londra 
Olimpiyat Oyunları’nda spor ta-
rihimizde bir ilki başararak yük-
sek atlama branşında finalde mü-
cadele eden sporcumuz Burcu 
Aydın Yüksel Mersin’de bize tat-
lı bir sürpriz yaptı. Sunumumuza 
katılan bu değerli milli spor-
cumuzun mütevazılığı, sahne-
de çocuklarla olan iletişimi ona 
bir kez daha hayranlık duymamı-
zı sağladı.

Mersin’den sonraki istikameti-
miz Orta Anadolu’nun güzel ken-
ti Çankırı’ydı. Çankırı Cumhuriyet 
Başsavcısı Doğan Kaya’nın dave-
ti ile 20-22 Nisan tarihleri arasın-
da bu şirin kentte üç bin 500 ço-
cuğumuzla buluşabilme fırsa-
tı bulduk. Sayın Savcımız geçtiği-
miz yıllarda da projemizi Nazillili 
çocuklarla buluşturmamı-
zı sağlamıştı.

of Eyüp Municipality, we had 
the opportunity to come togeth-
er for the first time with the chil-
dren of Eyüp District. In a two-day 
programme, we gave education 
to some two thousand students 
at Hayati Sait Theater of Eyüp 
Culture and Arts Centre. Then we 
went to Osmaniye, another first 
time, where we were together 
with 2.500 kids during 6-7 April.

Our next stop was Adana between 
8-10 April. Our host was Adana 
TED College who kindly shared all 
facilities of the school with stu-
dents from other schools. We 
thank them here once again, not 
only for being terrific hosts for us 
but also for giving us the opportu-
nity to meet some 4.500 students 
which they hosted genially.

Mersin is one of the cities that we 
visited every year since the be-
ginning of our Project. We were 
there again on April 14-16. Burcu 
Aydın Yüksel, who had jumped 

1.94m to win the bronze medal at 
the 2011 European U23 Athletics 
Championships breaking new na-
tional record and who became the 
first Turkish athlete ever to com-
pete in the finals of the high jump 
in Olympic Games in London 2012, 
made us a sweet surprise. Her lev-
el of communication with the chil-
dren from the stage and the mod-
esty of our national athlete won 
our and children’s admiration 
once again.

Our next destination after Mersin 
was the beautiful city of cen-
tral Anatolia, Çankırı. We had the 
chance to be together with over 
3.500 students during 20-22 April, 
thanks to the invitation by Doğan 
Kaya, Chief Public Prosecutor of 
the Republic there. Esteemed 
Public Prosecutor had had pro-
vided our Project the chance to 
meet the children of Nazilli in re-
cent years.

We were in the Black Sea region, 
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27-28 Nisan tarihlerinde 
Karadeniz’de, Samsun’daydık. İki 
günde iki bin 500 öğrencimizle 
bir araya geldik. Canik Belediyesi 
Kültür Merkezi Necip Fazıl 
Kısakürek Konferans Salonu’nda 
yaptığımız her sunum bizim için 
sanki ilkini yapıyormuşçasına he-
yecan vericiydi.

Mayıs ayının ikinci haftasın-
da Çanakkale Zaferi’nin 100. 
yıl kutlamaları çerçevesinde 
Çanakkaleli öğrencilerin yanın-
daydık. Bitmek tükenmek bilme-
yen soruları, yoğun ilgi ve katı-
lımlarıyla bizi mutlu ettiler.

Ragıp Kutmangil İlköğretim 
Okulu, Halkalı Doğa Koleji, Kıraç 
Okulları, Anakent Koleji, Çamlıca 
Doğa Koleji, Atacan Koleji, 
Florya Doğa Koleji, Şişli Terakki 
Tepeören Yerleşkesi, Ali İhsan 
Hayırlıoğlu Ortaokulu, Nejat 
Sabuncu İlköğretim Okulu, Işık 
Okulları Ispartakule Kampüsü 
de İstanbul’da sunum yaptığımız 

eğitim yuvalarından sadece 
bir kaçıydı.

Yoğun bir sezonun ardından yeni 
öğretim yılını büyük bir enerji ve 
heyecanla bekliyoruz.

Onları, çocuk oldukları için büyük 
bir sevgi ve yarının büyükleri ola-
cakları için saygıyla özlüyoruz.

Samsun 0n 27-28 April. We en-
gaged with 2.500 students dur-
ing our two-day visit. Each pres-
entation we made at the Necip 
Fazıl Kısakürek Conference Hall 
of Canik Municipality was exciting 
as if it was our first.

Within the framework of 

celebrations of the 100th anni-
versary of Çanakkale Victory, we 
were together with the students 
of Çanakkale in the second week 
of May. They made us very hap-
py with their intense interest and 
endless questions.

Ragıp Kutmangil Primary School, 
Halkalı Doğa College, Kıraç 
Schools, Anakent College, Çamlıca 
Doğa College, Atacan College, 
Florya Doğa College, Şişli Terakki 
Tepeören Campus, Ali İhsan 
Hayırlıoğlu Secondary School, Işık 
Schools Ispartakule Campus and 
Nejat Sabuncu Primary School 
were among the educational insti-
tutions where we made our pres-
entations in İstanbul.

After a busy season, we are al-
ready looking forward to meeting 
the students next academic year, 
with great energy and enthusi-
asm. We miss them with love, be-
cause they are children and with 
respect, for they will become to-
morrow’s elders
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TMOK Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi için 

Ne dediler?  • What did they say 
about TOC’s Sports Culture and Olympic Education Project?

Eyüp Belediyesi Spor 
Koordinatörlüğü olarak, Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi ile dü-
zenlemiş olduğumuz ‘Olimpik 
Gün’ ve ‘Oli’ projeleri, Eyüplü ço-
cuklarımıza Olimpiyat felse-
fesini aşılamayı amaçlamış-
tır. Düzenlenen birçok aktivite ile 
çocuklarımızda algılama, bece-
ri, koordinasyon ve liderlik özel-
likleri gözle görülür seviyede ar-
tırım kazanmıştır. Verilen eğitim 
gelecekte Olimpiyat’ın yeni spor-
cu ve yeni seyirci kazanması açı-
sından da çok önemlidir. Bu pro-
jeye ev sahipliği yapmaktan bü-
yük keyif aldık.  

As the Sports Coordination 
Department of the Municipality, 
the ‘Olympic Day’ and ‘Oli’ projects 
we have held with the Turkish 
Olympic Committee, have been 
aimed to instil the Olympic philos-
ophy to children living in Eyüp dis-
trict. Thanks to the many activities 
organized within the context of the 
projects; perception, co-ordina-
tion, ability and leadership quali-
ties of the children have noticeably 
improved. Such education is also 
very important in terms of raising 
new Olympic athletes and spec-
tators. We take great pleasure in 
hosting these projects.

Hayrettin YAZICI
Eyüp Belediyesi Spor Koordinatörü

Sports Coordinator, Municipality of Eyüp

TMOK temsilcilerini 4. ve 5. sı-
nıf öğrencilerine yönelik ‘Spor 
Kültürü ve Olimpik Eğitim Projesi’ 
sunumlarını gerçekleştirmek 
üzere birinci dönem okulumuz-
da misafir etmiştik. Aynı çalış-
manın devamı olarak Olimpik 
Gün etkinliğimizi 10 Haziran 2015 
Çarşamba günü 3, 4 ve 5. sınıf 
öğrencilerimiz ile gerçekleştir-
dik. Öğrencilerimiz spor kültürü-
nün öneminin, Olimpiyat Oyunları 
ve felsefesinin, Fair Play kavra-
mının, spor kültürü ile ilgili bilgi-
lerin pekiştirildiği bol hareketli bir 
gün geçirdiler.

We had previously hosted the TOC 
representatives of Sports Culture 
and Olympic Education Project 
to make their presentations to 
our 4th and 5th grade students. As 
a continuation of the work, we 
hosted the TOC team to make 
their presentations to our 3rd, 4th 
and 5th grade students within the 
context of our Olympic Day activ-
ities in June 10th. Children spent 
a very vibrant day, substantiating 
their knowledge on the impor-
tance of sports culture, Olympic 
Games and Olympic philosophy 
and Fair Play.

Fidan SERTAKAR
Özel Sezin Okulları Beden Eğitimi 
Bölüm Başkanı
Head of Physical Education 
Department of Sezin Private 
Schools
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TMOK’un Spor Kültürü ve Olimpik 
Eğitim projesi, gençliğe adım 
atan çocuklarımızın sporu tanı-
maları ve sonrada sevebilme-
leri için biçilmiş kaftan niteli-
ğindedir. Çocukların sporu mut-
lu ve eğlenceli bir şekilde tanıya-
bilmelerine şans veren ve sonra-
sında sevebilmelerini sağlayacak 
bir çalışma izlenimi vermektedir. 
Türkiye’de 81 ilde çocuklarımıza 
mutlaka sunulması gereken bir 
performanstır. Etkinliğin sonun-
da çocukların gözlerinde ne kadar 
faydalı bir çalışma olduğunu oku-
mak mutluluk verici… TMOK’a ve 
eğitimi sunan yetkililere sonsuz 
teşekkürler.

TOC’s Sports Culture and Olympic 
Education Project is a perfectly 
suited one for our children step-
ping into youth to recognize and 
love sports. It seems to be an ide-
al endeavour allowing children to 
learn sports while having fun and 
making them love it. It is a per-
formance that must be present-
ed to all schools in all 81 provinc-
es of the country. It’s very pleas-
ing to be able to read in the eyes 
of the children how beneficial the 
effort is. Infinite thanks to the 
TOC and the experts offering the 
education.

Ahmet ÇELİK
Wilusa Turizm / Yönetici Direktör
Wilusa Tourism / Managing Director

TMOK tarafından spor kültürünü 
geliştirmek amacıyla okullarda 
gerçekleştirilen seminer progra-
mından ilk haberdar olduğum-
da, okulumuzdaki öğrencile-
rin de bundan faydalanması ge-
rektiği düşüncesiyle hemen ile-
tişim kurdum. Okulumuzda ya-
pılan etkinlikte Oli ile tanışan öğ-
rencilerimiz hem öğrendiler hem 
eğlendiler. Öğrencilerin eğlene-
rek öğrendiğini ve spor kültürü 
ile ilgili bilinçlendiklerini görmek 
beni çok mutlu etti. Bunun yanı 
sıra Olimpik Gün etkinliğinden 
de haberdar olunca bu etkinli-
ğin okulumuzda yapılması ko-
nusunda içimde müthiş bir istek 
uyandı. Randevu tarihi alındıktan 
sonra çocukları bu önemli güne 
hazırlamak için okulumuz reh-
berlik servisinin de katkılarıyla 
haftalar öncesinden “11 Haziran 
Büyük Gün; O Gün, Olimpik Gün!” 
sloganını oluşturduk. Bu sloga-
nı Cuma günleri yapılan İstiklal 
Marşı törenlerimizde de duyura-
rak dilden dile dolaşmasını sağ-
ladık. Böylece öğrencilerimiz he-
yecanla bu günü bekler hale gel-
di. O gün geldiğinde sunumları 
zevkle dinleyen ve parkur oyun-
larında müzik ve dans eşliğinde 
heyecanla katılan öğrencilerimiz 

tam anlamıyla ‘Hareket 
Et, Öğren, Keşfet’ te-
masına uygun bir şekil-
de günü tamamladılar. 
Öğrencilerimizin hatta ve 
hatta öğretmenlerimizin 
gün sonunda vermiş ol-
dukları olumlu geri bildi-
rimler, yapılan çalışmala-
rın bu minik yürekler için 
ne kadar değerli olduğu-
nun göstergesiydi. Bizlere 
bu imkanı verdiğiniz için 
okulumuz adına teşekkür 
ederim.

When I first heard about 
the TOC seminar pro-
grammes at schools to in-
stil sports culture, I im-
mediately established 
contact with those con-
cerned at the TOC, as I 
believed that my stu-
dents should also ben-
efit from the opportuni-
ty. Meeting ‘Oli’ during the 
activity, our children loved 
him, had great fun and 
learned a lot. I was very 

happy to see that my students 
learned while having fun and be-
came conscious of sports cul-
ture. And then, when I was in-
formed about the Olympic Day 
activities of the TOC, I desired my 
school and our children to be a 
part of the activities. After setting 
the date with the TOC, we start-
ed our preparations, in coopera-
tion with our School’s Guidance 
and Counselling Service, three 
weeks before the Olympic Day. 
We found and promoted our slo-
gan “June 11th, Great Day. – It’s 
the Olympic Day!” on every oc-
casion. So the children were ea-
gerly awaiting the Day with ev-
er-growing excitement. When 
the Day came, our students par-
ticipated enthusiastically in the 
presentations, the track com-
petitions and games, listening 
to music and dancing and called 
it a day in complete accordance 
with the theme “Move, Learn and 
Explore”. Very positive feedbacks 
from our students and even from 
our teachers indicated how valu-
able the activities were for those 
little hears. I thank you on behalf 
of my school for this opportunity 
you provided.

Alper ATEŞ
Ragıp Kutmangil İlkokulu Müdür Yardımcısı

Assistant Director, Kutmangil Primary School
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TMOK’un eğitim faaliyetleri kap-
samında yürüttüğü spor kültü-
rü ve Olimpik eğitim programı ço-
cuklarımızın ruhsal ve eğitsel ge-
lişimine büyük katkılar sağlıyor. 
Adeta bir bal arısı gibi çiçekleri-
miz olan çocuklarımızı, ülkemizin 
her yerinde bularak onlara sev-
gi, saygı, fair play kültürü ve anla-
yışı yükleyerek arı gibi çalışmaya 
devam ediyor. Daha önce Nazilli 
Cumhuriyet Başsavcısı iken yü-
rütmüş olduğum 12-18 yaş arası 
çocuklara yönelik ulusal ve ulus-
lararası ödüllü ‘SPORLA YAŞA’ 
projemize destek vermek ama-
cı ile Nazilli’ye gelerek Nazilli’deki 
tüm İlköğretim çağındaki çocuk-
larımıza fair play ve spor kültürü-
nü çocuklarımıza aşılayan Oli’yi 
tanıma fırsatı buldum. TMOK’un 
ülke genelinde yürütmüş olduğu 
bu faaliyetini büyük bir heyecan ve 
hevesle takip etme fırsatı buldum. 
Görev yapmış olduğum Çankırı ili-
ne de gelerek yaklaşık 1500-2000 
çocuğumuza Oli etkinliği ile ula-
şarak fair play kültürü ve spor ah-
lakı konularında görsel ve eğit-
sel programlar ile çocuklarımı-
zın dünyasına girdiklerini gördüm. 
Belki çocuklarımıza bu eğitim faa-
liyeti kapsamında kola, cips ve çi-
kolata dağıtmadılar ama onların 
hayal dünyalarına girerek, başarı-
lı bir sporcu, ahlaklı bir sporcu na-
sıl olunur, dahası kaliteli, toplu-
ma ve vatanına faydalı iyi bir insan 
nasıl olunuru anlattılar. Atatürk’ün 
‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı 
zamanda ahlaklısını severim’ sö-
zünün, sözde değil özde uygulayı-
cısı olduklarını göstermeleri an-
lamında bu projeyi önemsiyorum.  
Hayat bahçemizdeki çiçeklerimiz 
olan çocuklarımızı kopartmadan 
eğitim ile sulayarak büyütelim. O 
çiçeklerin meyvesini acı da olsa 
tatlı da olsa toplum olarak birlikte 
yediğimizi unutmayalım.

Yaşadığımız dünyayı bir gün ema-
net edeceğimiz kişilerin, çocukla-
rımız olduğunu unutmayalım ve 
onları hep fark edelim, asla ih-
mal etmeyelim. Çocuklarımızın iş-
ledikleri her bir suça toplum ola-
rak iştirak ettiğimizi ne olur unut-
mayalım… Geleceğimizin köprüsü 
olan çocuklarımızdan lütfen sev-
giyi esirgemeyelim...

Sports Culture and Olympic 
Education programme, carried 
out within the educational activi-
ties of the TOC, contributes great-
ly to the spiritual and education-
al development of our children. 
Just like a honey bee; the pro-
gramme reaches out to children, 
who are our flowers, and contin-
ues to pollinate them with love, 
respect, understanding and Fair 
Play culture. I previously had 
the chance to meet ‘Oli’ when I 
was the Chief Public Prosecutor 
in Nazilli. They had kindly come 
to Nazilli to support our nation-
ally and internationally-award-
ed project “LIVE WITH SPORT”, ori-
ented towards young people be-
tween the ages of 12 to 18. I had 
witnessed then, how they insem-
inated our primary school chil-
dren with sports culture and Fair 
Play. I had the opportunity to fol-
low, with excitement and enthu-
siasm, these activities conduct-
ed by the TOC across the country. 

When I started to serve in Çankırı, 
I also realized that ‘Oli’ had been 
in Çankırı and already entered the 
worlds of some 1500-2000 chil-
dren with sporting ethics and 
Fair Play culture through the vis-
ual and educational programs. 
Maybe they did not offer any coke, 
chips and chocolate; but they did 
enter their imaginary worlds and 
taught them how to be a suc-
cessful and a moral athlete, and 
moreover, how to be a good per-
son beneficial to the communi-
ty and the country. I attach great 
importance to this Project be-
cause, TOC does not pay lip-ser-
vice to, but actually implement on 
Atatürk’s words: “I like the intelli-
gent, agile, and at the same time, 
virtuous athletes.” We must raise 
our children educating them well. 
We must never neglect them. 
Let’s not forget that we, as the 
community, have a share in eve-
ry crime our children commit and 
that only to our children we shall 
be entrusting the world we live in. 
Never spare love for the children, 
our bridge to future.

Doğan KAYA
Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı

Çankırı Chief Public Prosecutor of 
the Republic
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TMOK ÜSO Projesi 19 Yaşında
TOC’s Free Sports Schools (FSS)  
Project in its 19th Year

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin, spor yapma imkanından yoksun çocuklar için 1996 yılından bu yana 
Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinde yürüttüğü Ücretsiz Spor Okulları projesinde bir dönem daha geride 
kaldı. Valilikler, spor il müdürlükleri ve milli eğitim il müdürlükleri tarafından desteklenen projede son 
olarak İstanbul, Kocaeli ve Van’da yaşları 7-15 arasında değişen çocuklara spor eğitimi verildi.

Yet another year passes by with the Turkish Olympic Committee’s (TOC) ‘Free Sports Schools Project 
(FSS)’, oriented towards children without any means to pursue sports and having been implemented in 
various provinces and districts of Turkey since 1996. Sports education has been provided for children aged 
seven to fifteen in İstanbul, Kocaeli and Van within the scope of the Project supported by the provincial 
Governorships and Directorates of the ministries of National Education and Youth & Sports.
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Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi’nin Ücretsiz Spor 

Okulları (ÜSO) projesi, 1996 yılın-
dan bu yana ülkemizin çeşitli il 
ve ilçelerinde açılan ücretsiz spor 
okulları ile sürdürülüyor. Spor 
yapma imkanından yoksun ço-
cuklara hizmet vermek amacıy-
la valilikler, spor il müdürlükleri 
ve milli eğitim il müdürlüklerinin 
desteği ile yürütülen proje, 2014-
2015 öğretim yılında İstanbul, 
Van ve Kocaeli’nde uygulan-
dı. Proje kapsamındaki çalışma-
lar, İstanbul’da Ümraniye Birlik 
İlköğretim Okulu’nda, Pendik 
Fetih Gemuhluoğlu İlköğretim 
Okulu’nda, Bahçelievler’de 
Özel Grup’la, Kocaeli’ne Darıca 
Atatürk Spor Salonu’nda, Van’da 
Dumlupınar ve Süphan Spor 
Salonlarında gerçekleştirildi.

Bahçelievler’deki Özel Grup 

kapanışı 10 Haziran günü 
Bahçelievler Özürlüler Spor 
Salonu’nda, diğer okulların ka-
panışı 31 Mayıs tarihinde Pendik 
ÜSO Fetih Gemuhluoğlu İlköğretim 
Okulu Spor Salonu’nda yapıl-
dı. Yaklaşık dokuz ay süren çalış-
maların sonunda, Darıca, Pendik 
, Ümraniye ÜSO okullarından 450 
öğrencinin katıldığı kapanış töre-
ninde genç, yıldız ve küçük voley-
bol , basketbol takımları kendi ara-
larında yarıştılar. Törende her yıl 
olduğu gibi tüm çocuklar madal-
ya ile ödüllendirildi. Ayrıca, Darıca, 
Pendik ve Ümraniye eğlenceli at-
letizm, minik voleybol ve basket-
bol grupları için bu okullarda ya-
pılan  küçük etkinliklerde de öğ-
renciler madalyalarla ödüllendiril-
di. Bu arada, spor çalışmaları dı-
şında, Özel Grup’ta yer alan çocuk-
ları toplumla da rehabilite etmek 

Being implemented since 
1996, TOC’s ‘Free Sports 

Schools Project (FSS)’ is very 
much in progress with the 
openings of new free sports 
schools in various prov-
inces and districts of the 
country. 2014-2015 activi-
ties of the Project, support-
ed by Governorships and 
the provincial Directorates 
of the Ministries of National 
Education and Youth & Sports, 
providing opportunities for less 
fortunate children to be in-
volved in sports, were effect-
ed in İstanbul, Van and Kocaeli 
in the academic year. Trainings 
took place in Ümraniye Birlik, 
Pendik Fetih Gemuhluoğlu and 
Bahçelievler ‘Special Group’ 
(disabled) elementary schools 

in İstanbul, Dumlupınar and 
Süphan sports halls in Van 
and Darıca Atatürk Sports Hall 
in Kocaeli.

After nine months of training, 
the cadet volleyball and bas-
ketball teams of Darıca, Pendik 
and Ümraniye FSSs compet-
ed in tournaments organized 
during the closing ceremony of 
the season on 31 May. Just like 
every year, some 450 kids also 
involved in ‘fun athletics’, mini-
volleyball and basketball were 
awarded with medals. The re-
habilitation events, aiming to 
engage handicapped children 
in society just like children who 
were not disabled, were also 
adjoined with Mother’s Day cel-
ebrations on May the 10th. 
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amacıyla düzenlenen etkinliklere 
10 Mayıs’ta Anneler Günü kutla-
ması eklendi.

TMOK ÜSO Projesi Nedir ?
TMOK ÜSO projesi; Türkiye sınır-
ları içinde yaşayan dar gelirli ai-
lelerin çocuklarını ve gençlerini 
kapsamaktadır. Spor yapma ola-
nağı bulamayan bütün çocuklar 
ve gençler bu projeden yararla-
nabilir. TMOK ÜSO projesinde din, 
dil, ırk, boy, kilo ayrımı yapılmaz. 
Çocuklardan ve ailelerinden hiç-
bir nedenle bağış veya ödenti ta-
lep edilmez. Herhangi bir nedenle 
okula devam edemeyen çocuklar 
da projeden faydalanabilir. TMOK 
ÜSO projesi, boy - kilo gibi fizik-
sel özellik aranmaksızın spor yap-
mak isteyen 7-15 yaş gurubunda 
bulunan kız-erkek çocuk ve genç-
leri kapsamaktadır. ÜSO kapsa-
mındaki okullar, valilik onayı alın-
mış, milli eğitim il müdürlükleri-
ne bağlı okulların spor salonla-
rında veya spor il müdürlüklerine 
bağlı spor salonlarında, haftada 

iki gün olmak üzere voleybol, 
basketbol ve eğlenceli atletizm 
branşlarında çalışma yürütmek-
tedir. TMOK ÜSO’da, branşı uy-
gun ise okulun beden eğitimi öğ-
retmenleri, değilse Beden Eğitimi 
Spor Yüksek Okulu (BESYO) me-
zun veya öğrencileri antrenör ola-
rak görev yapmaktadır. Okullar, 
milli eğitim okullarının açıldığı ta-
rihte çalışmalarına başlamakta ve 
tatil tarihine kadar çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

What is TOC’s FSS 
Project?
TOC’s FSS Project embraces 
deprived boys and girls aged 
seven to fifteen without any 
discrimination of race, col-
our, language, religion and their 
physical attributes like height 
or weight, so long as they want 
to participate in sports. There 
are no fees for participation. 
The FSS Project schools, as-
sociated with the provincial 
Directorates of the Ministries 
of National Education and 
Youth & Sports and approved 
by the Governorship, carry out 
their volleyball, basketball and 
fun athletics activities twice a 
week, throughout the school 
year. The physical education 
teachers of the schools and/
or graduates or students of the 
Schools of Physical Education 
& Sports of universities work 
as coachs in the FSS Project.
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U19 Basketbol Genç Milli Takımımız Dünya Üçüncüsü
Turkish U19 Basketball National Team Ranks World 3rd

Turkey clinched its first-ever po-
dium finish at the FIBA U19 World 
Championship organized in Crete, 
Greece. Turkey beat Greece 80-
71 in the third-place game to win 
the bronze medal. Turkey showed 
the energy and finished the first 
half five points ahead; 36-31. 
Performing well both in defence 
and attack, Turkish 
team dominated 
the game, es-
pecially in the 
third quarter, 
which ended 
with the Turks 
up 56-44. The 
80-71 match 
score brought 
in the first bronze 
medal Turkey ever 
won in a U19 basketball 
world championship.

Yunanistan’ın Girit Adası’nda düzen-
lenen FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya 
Basketbol Şampiyonası’nda milli ta-
kımımız bronz madalya kazanarak 
ülke basketbol tarihinde bir ilki ger-
çekleştirdi. Üçüncülük maçında ev 
sahibi Yunanistan ile karşılaşan mil-
lerimiz, maçın ilk yarısında istedi-
ği oyunu parkeye yansıtmayı başar-
dı. Pota altında, oyunun her iki alanın-
da da Yunanistan’a üstünlüğünü ka-
bul ettiren milli takımımız, ilk yarıyı 
36-31 önde tamamladı. İkinci yarıda 
savunmadaki istikrarlı görüntüsünü 
hızlı hücumlardan bulduğu sayılar-
la süsleyen ay yıldızlı ekibimiz üçün-
cü çeyreğini 56-44 üstün tamamla-
dığı karşılaşmada sahadan 81-70 ga-
lip ayrıldı. Milli takımımız, bu sonuç-
la basketbol tarihinde ilk defa U19 
Dünya Şampiyonası’nda madalya se-
vinci yaşadı. 

Ümit Milli Basketbol Takımımız 
Avrupa Üçüncüsü
Turkish U20 Basketball Team Wins 
Bronze Medal 

Avrupa Ümit Erkekler Basketbol 
Şampiyonası’nda mücadele eden Ümit 
Milli Basketbol Takımımız, Fransa’yı 
84-74 yenerek üçüncü oldu. İtalya’nın 
ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 
üçüncülük maçında Türkiye, ilk çeyre-
ği 20-15 önde tamamladı. İkinci çey-
rekte de üstünlüğünü sürdüren ay-
yıldızlılar, soyunma odasına 46-27 
önde gitti. Fransa, üçüncü periyotta-
ki etkili savunmasıyla son 10 dakikaya 
girilirken farkı 12 sayıya (60-48) indir-
di. Rakibinin farkı eritmesine izin ver-
meyen Ümit Milli Basketbol Takımımız 
karşılaşmayı 84-74 kazandı.

Turkish U20 Basketball 
Team defeated France 84-
74 to claim bronze at the 
U20 European Championship 
2015 held in Italy.Turkey 
led 20-15 in the first quar-
ter and 46-27 at the half-
time. France with effec-
tive defence reduced the 
difference to 12 points in 
the last quarter (60-48). 
Finishing the match 84-74, 
Turkish U20 Basketball Team 
placed third in the European 
Championships.
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TMOK ve Nike işbirliği ile ilki İstanbul’da iki ilköğretim okulunda hayata geçirilen ve dört ay 
süren ‘Aktif Çocuklar’ pilot çalışması büyük ilgi gördü. Fiziksel hareketsizlikle mücadeleyi 
amaçlayan proje kapsamında, öğrencilere yaş gruplarına uygun egzersizler yaptırılırken, 
veliler de çocuklarına nasıl daha aktif ve sağlıklı bir gelecek sunmaları gerektiği konusunda 
bilgilendirildi.

Turkish Olympic Committee’s, in cooperation with Nike, four-month pilot programme of ‘Active 
Kids’ project implemented in two primary schools in İstanbul drew great interest. Children 
exercised in a range of fun sporting activities appropriate for their age groups and the 
parents were informed on how they can offer their children a more 
active and healthier future.

Aktif Çocuklar
Active Kids
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Aktif Bir Gelecek…

Aktif Çocuklar, Türkiye Milli 
Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve 

Nike işbirliği ile gerçekleşmek-
te olan bir projedir. Fiziksel ha-
reketsizlikle mücadele amacı ile 
Nike, 2010 yılında ‘Designed to 
Move’ adı altında bir girişim baş-
latmıştır. Dünyada çeşitli ülkeler-
de kamu, özel veya sivil toplum ku-
ruluşları ile birlikte uygulanan bu 
girişim, Türkiye’de TMOK işbirliği 
ile ‘Aktif Çocuklar’ adı altında haya-
ta geçmiştir.

Designed to Move girişimi çerçeve-
sinde, yeni jenerasyonların fiziksel 
hareketsizliği tespit edilmiş ve bu-
nun sonucu olarak çocuklarımızın 
bizlerden beş yıl daha az yaşama 
tehdidi altında kaldıkları ortaya çık-
mıştır. Bu durumu düzeltmeyi, ço-
cuklarımızı hareket etmeye alıştır-
mayı ve bunu yaşamlarının bir par-
çası haline getirmeyi amaçlayan 
proje 2014-2015 eğitim-öğretim yı-
lının ikinci döneminde pilot çalışma 
olarak başlamıştır.

An Active Future…

“Active Kids” is a new pro-
ject of Turkish Olympic 

Committee (TOC), in partnership 
with Nike Turkey, to address the 
growing epidemic of physical 
inactivity amongst youth. The 

“Active Kids” project is inspired 
by ‘Designed to Move’ initiation 
of Nike in 2010, a framework for 
action that aimed at reversing 
the global physical inactivity ep-
idemic. Designed to Move initia-
tive, supported by public, private, 
and civil sector organisations in 
many countries dedicated to re-
verse the global physical inactiv-
ity, is implemented in Turkey by 
TOC - Nike collaboration: ‘Active 
Kids’ project.

Studies show that active kids 
do better in school, have re-
duced levels of stress and anx-
iety, and enjoy greater creativi-
ty and leadership skills. TOC has 
therefore launched its Active 

İstanbul’un iki yakasında; Kartal’da 
Bedri Rahmi Eyüboğlu İlköğretim 
Okulu’nda ve Büyük Çekmece’de 
Mimar Sinan İlköğretim Okulu’nda 
dört ay boyunca gerçekleşen ‘Aktif 
Çocuklar’ pilot çalışması büyük 
ilgi gördü. Öğrenciler hafta son-
ları okullarının spor salonların-
da antrenörleri ile beraber eğlen-
celi, her çocuğun yapabileceği, yaş 
grubuna uygun egzersizler yaptı-
lar. Çocukların dikkat ve konsant-
rasyon süresi de göz önünde bulun-
durularak planlanan aktiviteler sı-
rasında ve sonrasında geri bildirim-
ler yapıldı, teşvik ve motivasyonlar-
la olumlu deneyimler kazanmala-
rı sağlandı.

Proje kapsamında her iki okulda da 
Nisan ayı içinde, ayrı ayrı veli bil-
gilendirme seminerleri gerçekleş-
tirildi. Seminerlere katılan veliler, 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin 
spora verdiği desteği ve mevcut 
spor projelerini öğrenme fırsatı bul-
dular. Türkiye’de artmakta olan 
obezite oranı ve bunun genç nesil 
üzerindeki etkilerini dinleyen veliler, 

Kids pilot project in the sec-
ond half of 2014-2015 academ-
ic year in two schools in Istanbul. 
The Active Kids pilot programme 
was implemented for four 
months during the weekends 
in the schools on European and 
Asian sides of İstanbul. The stu-
dents of Bedri Rahmi Eyüboğlu 
Primary School in Kartal and 
Mimar Sinan Primary School in 
Büyük Çekmece were encour-
aged to be more active by tak-
ing part in a range of fun sport-
ing activities in the sports halls 
of the schools, under the super-
vision of qualified instructors. 

Before the implementation of 
the pilot programme, the par-
ents were subjected to briefing 
seminars and where they were 
informed about the increasing 
obesity problem in Turkey and 
its effects on the young gener-
ation, the necessity of and how 
they can offer their children a 
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çocuklarına nasıl daha aktif ve sağ-
lıklı bir gelecek sunmaları gerektiği 
konularında bilgilendirildiler.

Aktif bir Gün…
Pilot projenin sonunda yaz tatili-
ne girmeden önce 14 Haziran Pazar 
günü, iki okulun öğrencileri Aslı 
Çakır Alptekin Spor Salonu’nda ilk 
defa bir araya getirildi. Okullarından 
velileri ile birlikte servislerle sa-
lona taşınan çocukların sevin-
ci ve heyecanı görülmeye değerdi. 
Organizasyona yaklaşık 200 çocuk 
ve 300 veli katıldı.

Günün büyük sürprizi çocukların 
ilgi ile izlediği Serhan Arslan’ın su-
nucu olarak katılması idi. Çocuklar, 
Arslan’ın yönlendirmelerine göre sa-
londa kurulu 10 adet parkuru sırasıy-
la dolaştılar. Beceri ve koordinasyon, 
uzun atlama, yüksek atlama, sprint 

gibi parkurlarda ter döken çocuk-
lar hem spora doydular hem de çok 
eğlendiler. Çocuklar ayrıca milli ta-
ekwondocu olan hocalarının poom-
se gösterilerini seyredip, onunla be-
raber uyguladılar. Organizasyonun 
sonunda çocuklara yazın da aktif ol-
maya devam edebilmeleri için birer 
adet atlama ipi dağıtıldı.

Veliler tribünlerde keyifle çocukları-
nı izlediler, çocuklar ise aktif bir gün 
geçirdiler.

more active and healthier fu-
ture. The parents were also in-
formed about the other TOC pro-
jects supporting sport. TOC fol-
lows the activities up closely to 
measure the progress of the pi-
lot programme.

An Active Day…
Some 300 parents and 200 stu-
dents from both schools were 

gathered for the first time at the 
Aslı Çakır Alptekin Sports Hall 
on Sunday, 14th of June, before 
the start of the summer holiday. 

Famous presenter Serhan 
Arslan’s emceeing was the big 
surprise of the day, full of excite-
ment and enjoyment. Children 
delightedly completed the 10 dif-
ferent tracks set up in the hall 
requiring skill and coordination, 
sprints, long and high jumps etc. 
Children were also entertained 
with poomse shows of nation-
al Tae Kwon Do instructors and 
were allowed to take part and 
imitate the moves. Each student 
received a skipping rope to keep 
them active during their summer 
holidays.
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Matt Centrowitz, Jr. 
Dünya Atletizm Şampiyonası Bronz & Gümüş madalya sahibi 1500M

O KADAR Kİ ÇIKIŞI BİLE EFSANE.

NIKE AIR ZOOM ELITE 8 
Daha yaşı araba kiralamaya yetmezken, Matt Centrowitz’in dikiz aynasına asabileceği iki tane dünya şampiyonluğu madalyası vardı. 
Dünya rekoru kırmasında iyi genlerinin etkisi olduysa da, asıl olay çok çalışmasıydı. Ve hızlanmak için Centro kadar çok çalışan 
sadece Nike Zoom Elite vardı. Çünkü Matt tempolu koşularda hızlandıkça ve çalışma arkadaşlarına tur bindirdikçe, Elite de ultra-hızlı 
tepki veren Nike Zoom Air yastıklamasıyla koşuya kitlenerek karşılık veriyordu. Eğer bugüne kadar olduğunuzdan daha hızlı olmak 

istiyorsanız, Zoom Elite alın. Eğer Matt’den daha hızlı olmak istiyorsanız, taksi çağırın.

HIZINI BULMAK İÇİN NIKE.COM/RUNNING

057 ZOOM ELITE OLIMPIYAT 215X280.indd   1 7/13/15   11:53 AM



Üniversitelilerden  
Fair Play Kervanı’na Büyük İlgi
TOC’s Fair Play Universities  
Caravan Project Draws Great Interest

TMOK Fair Play Komisyonu’nun 
2014 yılında başlattığı ve yedi 

üniversitede gerçekleştirdiği Fair 
Play Kervanı projesi 2015 yılın-
da da hız kesmeden sürüyor. Bu 
dönem için planlanan ziyaret-
ler yılın ilk yarısında İstanbul 
Esenyurt Üniversitesi, Erzurum 
Atatürk Üniversitesi, Malatya 
İnönü Üniversitesi ve Denizli 
Pamukkale Üniversitesi’ne dü-
zenlendi. Özellikle Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksek Okullarındaki ge-
leceğin spor yöneticilerini he-
def alan projede yıl sonuna ka-
dar Adana Çukurova Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, Balıkesir 
Üniversitesi, Hatay Mustafa 
Kemal Üniversitesi ve Ordu 
Üniversitesi ziyaret edilecek. 
Projeye İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Spor A.Ş., Hacıbekir, 
Kiğılı, Basın İlan Kurumu sponsor 
desteği veriyor.

Esenyurt Üniversitesi’nde 
Coşkulu Açılış
TMOK Fair Play Kervanı, 2015 
programına İstanbul Esenyurt 
Üniversitesi ile başladı. Esenyurt 

Belediyesi’nin ana salonu-
nu dolduran binden fazla izleyi-
ci, Kervan ekibini ve Kervan’da 
yer alan Olimpiyat ve Dünya 
Güreş Şampiyonu Mustafa 
Dağıstanlı’yı, Anadolu Efes’in 
milli oyuncusu Doğuş Balbay’ı 
ve Eczacıbaşı’nın milli oyuncusu 
Büşra Cansu’yu coşkuyla alkış-
ladı. Etkinlikte ilk olarak ana sa-
londa hazırlanan Dünya Fair Play 
Karikatür Sergisi törenle açıldı. 
Sonra Fair Play konferansına ge-
çildi. Fair Play Komisyonu’ndan 
Sorumlu TMOK Yönetim Kurulu 
Üyesi Perviz Aran, TMOK Fair 
Play Komisyonu Başkanı Murat 
Özbay ve komisyon üyelerinden 
Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) 
Başkan Yardımcısı  Erdoğan 
Arıpınar, Esenyurt Üniversitesi 
Rektörü Prof Dr. Cuma Bayat’a 
günün anısına Fair Play heykelci-
ği sundu. Organizasyonda eme-
ği geçen Prof. Dr. Cuma Bayat’a, 
BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Bulgurcuoğlu’na, Belediye 
Başkan Yardımcısı Gazanfer 
Karataş’a, Prof. Dr. Can İkizler’e 
ve Kaymakam Ekrem İnci’ye 

Turkish Olympic Committee’s 
(TOC) ‘Fair Play Universities 

Caravan’ project, implemented 
by TOC Fair Play Commission’s, 
was given a start in 2014. The 
Project with visits to 7 univer-
sities last year was continued 
with in the first half of 2015 to in-
clude İstanbul Esenyurt, Erzurum 
Atatürk, Malatya İnönü and Denizli 
Pamukkale Universities. Aiming 
to disseminate the Fair Play spir-
it among the students, coach-
es and academicians of the 
Schools of Physical Education 
and Sports of universities, the 
Project will be executed at Adana 
Çukurova, Gaziantep, Balıkesir, 
Hatay Mustafa Kemal and Ordu 
Universities by the end of the 
year. The Project is sponsored 
by Sport Events (Spor A.Ş.) of 
Istanbul Metropolitan Municipality, 
Hacıbekir, Kiğılı and Press 
Advertising Institute.

Ardent Launching at 
Esenyurt University
2015 academic year programme 
of the Fair Play Universities 
Caravan project started with 

a visit to İstanbul Esenyurt 
University. Over 1.000 students 
and attendees warmly welcomed 
the Caravan Team and their ce-
lebrity guests World and Olympic 
Champion Mustafa Dağıstanlı, 
national basketball player of 
Anadolu Efes Club Doğuş Balbay 
and Turkish female volleyball 
player Büşra Cansu of Eczacıbaşı 
at the Esenyurt Municipality 
Conference Hall. First activi-
ty of the event was the open-
ing of the International Fair Play 
Cartoons Exhibition before the 
Fair Play Conference. Perviz 
Aran, TOC Executive Board mem-
ber responsible for Fair Play 
Commission, President of TOC 
Fair Play Commission Murat 
Özbay and Commission mem-
ber and European Fair Play 
Movement (EFPM) Vice President 
Erdoğan Arıpınar presented a 
commemorative Fair Play stat-
uette to Rector Prof Dr. Cuma 
Bayat. Rector Bayat and oth-
er contributors to the event; 
Director of the School of Physical 
Education and Sports Assoc. 
prof. Dr. Ahmet Bulgurcuoğlu, 

Özellikle üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları’nda okuyan geleceğin spor yöneticilerine 
odaklanılan TMOK Fair Play Kervanı projesinde, okullara yapılan ziyaretler sürüyor. 2014 yılında yedi 
üniversitede gerçekleşen projede, bu yılın ilk yarısında İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Erzurum Atatürk 
Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi ve Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşuldu. 

Fair Play Universities Caravan Project, targeting the Schools of Physical Education and Sports 
of universities and aiming to disseminate the Fair Play spirit among the future teachers, coaches 
and academicians, visited four universities in the first half of 2015. The Project, implemented in 7 
universities last year, met the students from İstanbul Esenyurt, Erzurum Atatürk, Malatya İnönü and 
Denizli Pamukkale Universities.
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Fair Play şükran madalyaları ta-
kıldı. Aynı zamanda TMOK üye-
si olan BESYO Müdürü Ahmet 
Bulgurcuoğlu’nun yönettiği kon-
feransta, Erdoğan Arıpınar, 
Mustafa Dağıstanlı, Doğuş 
Balbay, Büşra Cansu, Murat 
Özbay, Bilge Donuk ve Semra 
Demirer konuşmacı olarak yer 
aldı. Sergiyi ve organizasyonu, 
Teoman Güray, Sevim Güllü ve 
Mine Kasapoğlu yönetti.

İkinci Durak Erzurum 
Atatürk Üniversitesi
Kervan, yılın ikinci etkinli-
ğini 15 Nisan günü Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Yüksek Okulu’nda yap-
tı. Komisyondan Sorumlu TMOK 
Yönetim Kurulu Üyesi Perviz 
Aran, Komisyon Başkanı Murat 
Özbay, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Bilge Donuk ile komisyon üyele-
rinden EFPM Başkan Yardımcısı 
Erdoğan Arıpınar, Haldun Domaç, 
Teoman Güray, Semra Demirer 

ve Sevim Güllü’nün yer aldığı 
Kervan ekibi, ilk olarak üniver-
sitenin BESYO Müdürü Prof. Dr. 
Mustafa Atasever’i ziyaret etti. 
Daha sonra BESYO müdür yar-
dımcıları Yrd. Doç. Dr. Nurcan 
Demirel ve Fatih Kıyıcı ile birlik-
te Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hikmet 
Koçak’a makamında Fair Play 
anı heykelciği sunuldu. Okulun 
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen program ise Dünya Fair Play 
Karikatür Sergisi’nin açılma-
sı ile başladı. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mevlüt Sait Keleş’in de 
katıldığı bu törenin ardından dü-
zenlenen basın toplantısında 
TMOK Fair Play Kervanı etkin-
liğinin amacı anlatıldı. Türkiye 
Buz Pateni Federasyonu Başkanı 
Dilek Okuyucu’nun da izlediği pa-
nelin moderatörlüğünü BESYO 
Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatih 
Kıyıcı yaptı. BESYO Müdürü Prof. 
Dr. Mustafa Atasever, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Sait 
Keleş ve TMOK Yönetim Kurulu 

Vice Mayor Gazanfer Karataş, 
Prof. Dr. Can İkizler and Esenler 
District Governor Ekrem İnci 
were awarded with Medals of 
Gratitude. The speakers of the 
Conference chaired by Ahmet 
Bulgurcuoğlu, who is also a TOC 
member, were Erdoğan Arıpınar, 
Mustafa Dağıstanlı, Doğuş Balbay, 
Büşra Cansu, Murat Özbay, and 
TOC Fair Play Commission mem-
bers Assoc. Prof. Dr. Bilge 
Donuk, Sevim Güllü and Mine 
Kasapoğlu. The event and the 
Exhibition were organized by TOC 
Fair Play Commission member 
Teoman Güray.

Next Stop: Erzurum 
Atatürk University
The second visit of 2015 pro-
gramme of the Fair Play Caravan 
was to Erzurum Atatürk 
University, School of Physical 
Education and Sports on 15 April. 
Fair Play Caravan team, con-
sisting of TOC Board of Directors 
member responsible for Fair 

Play Commission Perviz Aran, 
President of TOC Fair Play 
Commission Murat Özbay, Vice 
President of the Commission 
Assoc. Prof. Dr. Bilge Donuk, 
Commission member and 
European Fair Play Movement 
(EFPM) Vice President Erdoğan 
Arıpınar, Commission members 
Haldun Domaç, Teoman Güray, 
Semra Demirer and Sevim Güllü 
first visited the Director of the 
School of Physical Education and 
Sports, Prof. Dr. Mustafa Atasever. 
Then the team, accompanied by 
Prof. Dr. Mustafa Atasever and his 
deputies Assoc. Prof. Dr. Nurcan 
Demirel and Fatih Kıyıcı visited 
Prof. Dr. Hikmet Koçak, Rector of 
the Erzurum Atatürk University, 
and presented him a commem-
orative Fair Play statuette. The 
programme started with the 
opening of the International Fair 
Play Cartoons Exhibition at the 
Cultural Centre of the University 
where Vice Rector Prof. Dr. 
Mevlüt Sait Keleş was also pre-
sent. In a press conference, the 
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Üyesi Perviz Aran’ın açılış konuş-
malarının ardından, Murat Özbay, 
Bilge Donuk, Erdoğan Arıpınar, 
Haldun Domaç ve Semra 
Demirel’in yanı sıra milli kayak-
çı Emre Şimşek ile Ocak ayında 
ABD’de kayakla atlamada birinci 
olan sporcu Samet Kartal panel-
de konuşmacı olarak yer aldı.

Kervanı Malatya İnönü 
Üniversitesi’nde
Üniversitelerde öğrenim gö-
ren, geleceğin öğretmen, antre-
nör ve spor adamı olacak genç-
lere Fair Play olgusunu anlat-
mak için yola çıkan TMOK Fair 
Play Kervanı, ikinci yılında prog-
ramının 10. durağı olan Malatya 
İnönü üniversitesinde büyük il-
giyle karşılandı. Kervan eki-
bi ilk olarak Üniversite Rektörü  
Prof. Dr. Cemil Çelik’i maka-
mında ziyaret etti. İsmet İnönü 
adına hazırlanan müzeyi gez-
di. Rektör Çelik’e Fair Play hey-
kelciğinin takdiminden sonra, 

Fair Play’e hizmet veren baş-
ta Rektör Çelik olmak üze-
re, Rektör Yardımcısı ve BESYO 
Müdürü Prof. Dr. Davut Özbağ’a, 
Doç. Dr. Nurettin Konar’a ve 
BESYO Müdür Yardımcısı Özgür 
Karataş’a Fair Play hizmet ma-
dalyaları sunuldu. Daha sonra 
Beden Eğitimi Yüksek Okulu’na 
geçilerek, Sevim Güllü’nün 
hazırladığı Dünya Fair Play 
Karikatür Sergisi’nin, TMOK, Fair 
Play, sponsorlar Hacıbekir ve 
Kiğili stantlarının açılışı yapıl-
dı. Fair Play standında, Erdoğan 
Arıpınar ve Bilge Donuk’un ha-
zırladığı Türkiye’nin tek Fair Play 
kitabı öğrencilere dağıtıldı. Fair 
Play paneli ise öğrencilerin ta-
mamen doldurduğu ana salon-
da gerçekleşti.  Doç. Dr. Nurettin 
Konar’ın moderatorlüğünde-
ki panelde, Teoman Güray ve 
Haldun Domaç’ın hazırladığı  po-
wer point gösterisinin ardından, 
Erdoğan Arıpınar, Murat Özbay, 
Doç. Dr. Bilge Donuk, Haldun 
Domaç, Semra Demirer ve 

local media was informed about 
the purposes and the activi-
ties of the Fair Play Caravan pro-
ject and the contributions of 
Istanbul Sport Events (Spor AŞ). 
The stands of TOC and sponsors 
Hacıbekir and Kiğili were visit-
ed by the academicians and stu-
dents. Assoc. Prof. Dr. Fatih Kıyıcı 
was the moderator of the Panel 
which opened with speech-
es by Prof. Dr. Mustafa Atasever, 
Prof. Dr. Mevlüt Sait Keleş and 
Perviz Aran. Murat Özbay, Bilge 
Donuk, Erdoğan Arıpınar, Haldun 
Domaç, Semra Demirel and ski-
iers Emre Şimşek and Samet 
Kartal were the speakers at the 
Panel attended also by Turkish 
Ice Skating Federation President 
Dilek Okuyucu.

Caravan Visits Malatya 
İnönü University
Fair Play Universities Caravan, 
targeting dissemination of 
Fair Play spirit among the fu-
ture teachers, coaches and 

academicians of the Schools of 
Physical Education and Sports, 
was warmly welcomed at İnönü 
University in Malatya. Caravan 
team presented Prof. Dr. Cemil 
Çelik, Rector of the University, a 
Fair Play statuette. Following a 
tour of the newly opened İsmet 
İnönü (former Prime Minister and 
President of Turkey) Museum; 
Rector Çelik, Vice Rector and 
Director of Schools of Physical 
Education and Sports Prof. Dr. 
Davut Özbağ, Deputy Director 
Özgür Karataş and Assoc. Prof. Dr. 
Nurettin Konar were presented 
Fair Play Services Medals. Curator 
Sevim Güllü’s International Fair 
Play Cartoons Exhibition and the 
stands of the sponsors Hacıbekir 
and Kiğili were opened and cop-
ies of Erdoğan Arıpınar & Bilge 
Donuk’s ‘Fair Play Book’ were 
distributed to the students. The 
presentation prepared by Caravan 
Team’s Teoman Güray and Haldun 
Domaç was made during the Fair 
Play Panel moderated by Assoc. 
Prof. Dr. Nurettin Konar and held 
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Kervan’ın konuğu Türkiye’nin ilk 
Dünya Fair Play Büyük Ödülü’nü 
kazanan ismi İsmet Karababa 
birer konuşma yaparak, öğrenci-
lerin sorularını cevapladılar.

İlk Dönemi Pamukkale 
Üniversitesi’nde 
Noktalandı
TMOK Fair Play Kervanı 2015 
yılının ilk dönemini Denizli 
Pamukkale Üniversitesi’ne ya-
pılan ziyaret ile tamamladı. 
Murat Özbay, Erdoğan Arıpınar, 
Teoman Güray, Semra Demirel, 
Remzi Yılmaz, Avni Erboy, Sevim 
Güllü’den oluşan ekip ilk olarak 
Pamukkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı’yı ma-
kamında ziyaret etti kendisi-
ne anı şildi sunuldu. Ziyarette 
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay 
da yer aldı. Rektör Bağcı ile bir-
likte düzenlenen basın toplan-
tısının ardından Spor Bilimleri 
Fakültesi’ne geçilerek program 

başlatıldı. TMOK, Fair Play ve 
Kervan’ın sponsorları Hacıbekir, 
Kiğılı stantlarının yer aldı-
ğı Dünya Fair Play Karikatür 
Sergisi açıldı. Bu bölümde, baş-
ta Üniversite Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin Bağcı olmak üze-
re, Dekan Ömer Levent Tuncay’a, 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma 
Ünver Koçak’a, Fakülte Sekreteri 
Muammer Güngör Erdoğan’a 
ve panelin moderatörü Dr. Elif 
Bozyiğit’e Fair Play hizmet ma-
dalyaları takıldı. Fakültenin kon-
ferans salonunda düzenlenen pa-
nel, Dekan Tuncay’ın konuşma-
sı ile başladı. İki saat süren prog-
ram sonunda izleyicilerin soru-
ları cevaplandırıldı. Panel sonun-
da Dekan Tuncay ve ekibi, TMOK 
Fair Play Kervanı’nın 11. üniver-
site ziyareti onuruna, üzerin-
de 11 mum olan pastayı alkışlar-
la kesip ekibi uğurladı. TMOK Fair 
Play Kervanı’nın 2015 yılı ikin-
ci dönem programı Ekim ayında 
başlayacak.

before a fully-packed house. 
Erdoğan Arıpınar, Murat Özbay. 
Assoc. Prof. Dr. Bilge Donuk, 
Haldun Domaç, Semra Demirer 
and Caravan’s celebrity guest and 
first Turk to receive CIFP’s Baron 
Coubertin Prize in 1983 İsmet 
Karababa were the speakers of 
the Panel. Panel ended with a 
q&a session.

2014-2015 Programme 
Ends at Pamukkale 
University
Fair Play Universities Caravan 
concluded its 2014-2015 academic 
year programme with the visit to 
the Denizli Pamukkale University. 
The Fair Play Caravan team con-
sisting of Fair Play Commission 
President Murat Özbay, General 
Coordinator Erdoğan Arıpınar 
and Commission members 
Teoman Güray, Semra Demirel, 
Remzi Yılmaz, Avni Erboy and 
Sevim Güllü visited Prof. Dr. 
Hüseyin Bağcı, Rector of Denizli 
Pamukkale University, and 

presented him a commemorative 
plaquette. The Dean of the Faculty 
of Sport Sciences Prof. Dr. Ömer 
Levent Tuncay was also present 
at the meeting. The programme 
started with the opening of the 
International Fair Play Cartoons 
Exhibition and the stands of TOC 
and sponsors Hacıbekir and Kiğilı. 
Rector Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, 
Dean Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay, 
Vice Dean Assoc. Prof. Dr. Fatma 
Ünver Koçak, Faculty Secretary 
Muammer Güngör Erdoğan and 
moderator of the panel Dr. Elif 
Bozyiğit were awarded with Fair 
Play Service medals. The panel be-
gan with the opening speech by 
Dean Prof. Dr. Ömer Levent Tuncay. 
Prof. Tuncay and his team bid fare-
well to the Fair Play Universities 
Caravan team with a cake with 11 
candles, representing the num-
ber of Universities the Caravan vis-
ited this term. Fair Play Universities 
Caravan’s 2015-2016 academic year 
programme will start in October 
2015.
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Ödülleri

2014 Türkiye Fair Play Ödülleri  
Sahiplerini Buldu
2014 Turkish Fair Play Awards Winners

Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi’nin 2014 Türkiye Fair 

Play Ödülleri, 25 Mayıs Pazartesi 
akşamı Olimpiyatevi’nde düzen-
lenen törenle dağıtıldı. Kalabalık 
bir davetli grubunun hazır bu-
lunduğu törende konuşan TMOK 
Başkanı ve IOC Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof.Dr. Uğur Erdener, 
“Üniversitelerimizi dolaşan Fair 
Play Kervanımız, özellikle genç 
arkadaşlarımızın sporu Olimpiyat 
ruhuna uygun yapması bağla-
mında çok ciddi çalışmalar yürü-
tüyorlar. 2014 yılının TMOK Onur 
Ödülü, Türk sporuna önemli hiz-
met vermiş bir mensubuna, Sayın 
Özcan Mutlugil’e layık görüldü. O 
da, yaşamının son günlerinde bu 
ödülün hazzını yaşadı. Kendisini 
minnet ve şükranla anıyoruz. Yine 
tüm ödül alan değerli yerli-ya-
bancı misafirlerimizi de gönülden 
kutluyorum” dedi.

TMOK Fair Play Komisyonu 

The winners of Turkish Olympic 
Committee’s (TOC) 2014 

Turkish Fair Play Awards were 
awarded during a ceremo-
ny held at the Olympic House 
on 25 May 2015. Speaking be-
fore a crowd of distinguished in-
vitees, TOC President and IOC 
Executive Board member Prof.
Dr. Uğur Erdener said: “TOC Fair 
Play Universities Caravan is con-
ducting a highly productive work 
within the context of disseminat-
ing the Fair Play spirit among our 
youth, the future teachers, coachs 
and academicians. Late Mr. 
Özcan Mutlugil was deemed wor-
thy of TOC 2014 Honours Award 
for his services and contribution 
to Turkish sports. We remember 
him with respect and gratitude. I 
also heartily congratulate all the 
extremely worthy recipients of 
the TOC 2014 Fair Play Awards.”

After the speeches by Fair Play 

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin geleneksel Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, 2014 yılında sportif ve 
toplumsal dalda ön plana çıkan isimler Olimpiyatevi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. ‘Sportif Davranış’ 
dalında İzmir’den Karşıyaka ve Sakız Adası’ndan Lailapas futbol takımları, ‘Kariyer’ dalında Prof. Dr. Turgay 
Biçer, ‘Tanıtım’ dalında Konya Selçuk Üniversitesi Fair Play Topluluğu ‘Büyük Ödül’ aldı. Toplumsal Fair 
Play Büyük Ödülü ise, Soma’da yaşanan maden faciasından kurtarıldıktan sonra ambulansa bindirilirken 

“Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin” diyen maden işçisi Murat Kaya’ya verildi.

The winners of Turkish Olympic Committee’s (TOC) 2014 Turkish Fair Play Awards received their awards during 
a ceremony held at the Olympic House. Karşıyaka Sports Club and Lailapas Football Club of Chios, Greece in the 
‘Sporting Act’, Prof. Dr. Turgay Biçer in the ‘Sporting Career’ and the ‘Fair Play Club’ of Konya Selçuk University 
in the ‘Promotion of Fair Play’ categories were found worthy of the “Grand Trophy”. Miner Murat Yalçın, following 
his rescue in Soma mining tragedy who asked the nurse if he should take his boots off in order to prevent the 
ambulance from getting dirty, was awarded with the Grand Trophy in ‘Social Fair Play’ category. 

110 Olimpiyat Dünyası



Başkanı Murat Özbay ve Avrupa 
Fair Play Birliği (EFPM) 2. Başkanı 
Erdoğan Arıpınar’ın yaptığı ko-
nuşmaların ardından 2014 Türkiye 
Fair Play ödülleri sahiplerine tak-
dim edildi.

Sportif Davranış dalında 
Karşıyaka ve Yunanistan’ın Sakız 
Adası’ndan Lailapas futbol takım-
ları birlikte büyük ödülün sahibi 
olurken, Soma’da yaşanan maden 
kazasında yerin 400 metre altında 
11 saat kaldıktan sonra kurtarı-
lan ve ambulansa bindirilirken gö-
revli hemşireye “Çizmelerimi çıka-
rayım mı, sedye kirlenmesin” diyen 
madenci Murat Yalçın ‘Toplumsal 
Fair Play’ dalında büyük ödülle 
onurlandırıldı. Sportif Kariyer da-
lında Prof.Dr. Turgay Biçer, Sportif 
Tanıtım Dalında Konya Selçuk 
Üniversitesi Fair Play Topluluğu da 
büyük ödüle değer bulundu.

Sunuculuğunu Emre Tilev’in yap-
tığı gecede ödül alan kişi, takım ve 
kuruluşlar ile ödüle gerekçe olan 
davranışları şöyle:

SPORTİF FAIR PLAY

DAVRANIŞ DALI

BÜYÜK ÖDÜL
• Karşıyaka Futbol Takımı 
(İzmir)

• Lailapas Futbol Takımı  
(Sakız Adası–Yunanistan)

12.05.2014–Sakız Adası 
Fatallion Stadı

İki takım arasında 1930 yılında 

Commission President Murat 
Özbay and Vice President of the 
European Fair Play Movement 
(EFPM) Erdoğan Arıpınar, the win-
ners were presented with their 
2014 Turkish Fair Play Awards.

Karşıyaka Sports Club and 
Lailapas Football Club of Chios, 
Greece were found jointly worthy 
of the Grand Trophy in the Sporting 
Act category. Miner Murat Yalçın, 
following his rescue in Soma min-
ing tragedy who asked the nurse if 

he should take his boots off in or-
der to prevent the ambulance from 
getting dirty, was awarded with 
the Grand Trophy in Social Fair Play 
category. Prof.Dr. Turgay Biçer in 
Sporting Career and the ‘Fair Play 
Club’ of Konya Selçuk University 
in Promotion of Fair Play catego-
ries were deemed worthy of the 
Grand Trophy.

The recipients of the TOC 2014 
Turkish Fair Play Awards are 
as follows:

SPORTING FAIR PLAY

SPORTING ACT

GRAND TROPHY
• Karşıyaka Sports Club 
(İzmir)

• Lailapas Football Club 
(Chios–Greece)

12.05.2014 – Island of Chios–
Fafalieio Stadium

In 1930, the teams had met in Chios 
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oynanan ve şiddetli yağış nedeniy-
le 3. dakikada yarım kalan dostluk 
maçı, 84 yıl sonra kaldığı yerden 
başladı. Her iki takımın taraftarla-
rı 65. dakikada sahaya inerek “Bu 
maç burada bitmesin” diyerek kar-
şılaşmayı tatil ettirdiler ve üçün-
cü randevu için İzmir’de buluşma 
sözü verdiler. Sakız Adası’ndaki ta-
rihi Fatallion Stadı’nda tribünlerin 
iki takımın bayraklarıyla süslen-
diği maçı omuz omuza seyreden 
Türk ve Yunan futbolseverler dün-
yaya örnek olacak bir dostluk tab-
losu sundular.

ŞEREF DİPLOMASI
• Veli Kavlak  
Beşiktaş Cimnastik Kulübü Futbol 
Takımı adına 
(Futbolcu)

24.12.2014–Yusuf Ziya Öniş Stadı, 
Sarıyer

Beşiktaş–Adana Demirspor 
Türkiye Kupası Grup Maçı, Skor: 
1-2

Karşılaşmanın 21. dakikasında 
Hakan Söyler’in kendisine yaptığı 
faullü hareket sonrası, takım ar-
kadaşları ile birlikte olaya anında 
müdahale ederek hakemin rakip 
oyuncu için verdiği ihraç kararını 
sarı karta çevirttirme davranışı…

• Semih Kaya  
(Galatasaray Spor Kulübü 
– Futbolcu)

for a friendly match but the game 
was cancelled after three minutes 
due to heavy rain. 84 years lat-
er, two teams gathered to play the 
remaining 87 minutes. The fans of 
both teams rushed onto the pitch 
in Fafalieio Stadium 25 minutes be-
fore the end of the game, saying 
they do not want to see this match 
end. The match was then suspend-
ed and the two teams agreed to 

meet in İzmir to continue the friend-
ly. Turkish and Greek football fans 
watched the game together, holding 
flags of both teams and Turkish and 
Greek flags. The game symboliz-
es an exemplary fraternity between 
two peoples.

DIPLOMA OF HONOUR
• Veli Kavlak 
On behalf of Beşiktaş Gymnastics 
Club Football Team 
(Footballer)

24.12.2014–Yusuf Ziya Öniş Stadium, 
Sarıyer

Beşiktaş–Adana Demirspor Turkish 
Cup Group Match, Score: 1-2

For his show of sportsmanship pre-
venting his rival Adana Demirspor’s 
player Hakan Söyler from being 
shown a red card after he told the 
referee that Söyler had not com-
mitted a major foul, even though 
his team was behind 1-0. The refer-
ee changed his decision and the red 
card turned into yellow.

• Semih Kaya  
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22.02.2014–TT Arena Stadı, 
İstanbul

Galatasaray–Beşiktaş Süper 
Lig maçı

Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 1-0 yen-
diği maçın 54. dakikasında, Semih 
Kaya’nın girdiği bir mücadele son-
rası top dışarıya çıkınca hakem 
Cüneyt Çakır Galatasaray lehine 
kale vuruşu verdi. Semih Kaya, ha-
kemin yanına giderek topun ken-
disinden çıktığı belirtti. Cüneyt 
Çakır, Semih Kaya’nın elini sıka-
rak ‘Teşekkürler’ dedi ve kararını 
Beşiktaş lehine köşe vuruşu vere-
rek değiştirdi.

KUTLAMA MEKTUBU
• Bora İsmail Biren 
(Sporcu–Eskrim)

24 Mayıs 2014–Gençler Türkiye 
Eskrim Şampiyonası, Konya

Karşılaşmayı 14-13 önde götürür-
ken, karşılıklı yapılan bir hamlede 
lehine yanlış karar veren baş ha-
kemi uyardı ve kazanacağı madal-
ya rakibinin oldu.

KARİYER DALI

BÜYÜK ÖDÜL
• Prof.Dr. Turgay Biçer 
(Marmara Üniversitesi BESYO 
Bölüm Başkanı)

Ulusal ve uluslararası platformda 
spor, eğitim ve iş dünyasında eğit-
men, danışman, mentör. Altı adet 
basılmış eseri mevcut. TRT 2’de 
2000-2004 yılları arasında ‘Başarı 
Basamakları’ programını sundu.

ŞEREF DİPLOMASI
• Hikmet Kandeydi 
(Veteran Atlet)

Mart 2014–Budapeşte / 
Macaristan

Veteranlar Dünya Atletizm 
Şampiyonası’nda 70 ülkeden 4000 
sporcu arasında pentatlon müsa-
bakasında 82 yaşında gümüş ma-
dalya kazandı. Veteranlarda daha 
önce de pek çok Dünya, Avrupa 
şampiyonlukları elde etti. Spora 

(Galatasaray Sports 
Club–Footballer)

22.02.2014–TT Arena Stadium, 
İstanbul

Galatasaray–Beşiktaş Super 
League Match

In the 54th minute of Galatasaray-
Beşiktaş derby, which 
Galatasaray won 1-0, referee 
Cüneyt Çakır ruled a goal kick for 
Galatasaray when the ball went 
out after a battle Kaya was in-
volved in. Semih went straight 
to the referee and told him that 
it was a corner kick. The referee 
thanked Semih, shook his hand 
and reversed his decision.

LETTER OF 
CONGRATULATIONS
• Bora İsmail Biren 
(Athlete–Fencing)

24.5.2014 – Turkish Junior 
Fencing Championships, Konya

While he was leading 14-13, 

Biren corrected the referee’s deci-
sion in his favour, at the cost of los-
ing the competition and a medal.

SPORTING CAREER

GRAND TROPHY
• Prof.Dr. Turgay Biçer 
(Marmara University, School of 
Physical Education and Sports 
Head of Dept)

Tutor, consultant and mentor in na-
tional international worlds of sports, 
education and business spheres 
with 6 published books. Presenter 
of the “Ladders of Success” pro-
gramme in TRT 2 between 2000 

– 2004.

DIPLOMA OF HONOUR
• Hikmet Kandeydi 
(Veteran athlete)

March 2014–Budapest / Hungary

At age 82, he won the silver medal 
in pentathlon among 4.000 athletes 
from 70 countries at the 2014 World 
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olan tutkusu ve centilmenliğiyle 
örnek alınacak bir isim.

• Ata Karataş 
(Güreşçi, öğretmen, yönetici, 
antrenör)

Aralıksız 45 yıldır yaklaşık 10 de-
ğişik kulvarda spora ve özellik-
le güreşe hizmet veriyor, yaptıkla-
rıyla topluma ve ülke sporuna ör-
nek oluyor.

KUTLAMA MEKTUBU
• Merve Cansu Demir  
(Masa Tenisi Sporcusu, 
Zonguldak)

Doğuştan sağ eli olmayan 13 ya-
şındaki sporcu, 7 yaşında doktor 
tavsiyesi ile başladığı masa teni-
sinde milli takıma kadar yüksele-
rek, engelli olmayan sporculara 
karşı tek elle mücadele ediyor ve 
gelecekte Olimpiyat Oyunları’na 
katılma hedefiyle çalışmaları-
nı sürdürüyor.

• Beşiktaş Hentbol Takımı

Hentbolda ekol olan Siyah–
Beyazlı takım son 10 yılda top-
lam sekiz lig şampiyonluğu, yedi 
Türkiye Kupası, dördü GSGM 
Kupası ve üçü Süper Kupa olmak 
üzere toplam 22 kupa kazandı.

TANITIM DALI

BÜYÜK ÖDÜL
• Konya Selçuk Üniversitesi 
Fair Play Topluluğu

Masters Athletics (WMA) Indoor 
Championships in Budapest, 
Hungary. He also previous-
ly had won numerous World 
and European Masters Athletics 
Championships. An exemplary 
personality with his passion for 
sports and gentlemanliness.

• Ata Karataş (Wrestler, teacher, 
coach, administrator)

He serves, uninterruptedly 
since 45 years, the sports and 

especially wrestling in at least 
ten different lanes, setting an ex-
ample for the society and Turkish 
sports with his deeds.

LETTER OF 
CONGRATULATIONS
• Merve Cansu Demir 
(Table Tennis athlete, Zonguldak)

13 years old athlete, born with-
out a right hand, climbed up the 
ladders to make it to the Turkish 
National Table Tennis Team in five 
years, competing with the non-
disabled athletes. She is training 
hard with the aim to participate at 
the Olympic Games in future.

• Beşiktaş Handball Team

Beşiktaş Handball Team cre-
ated an ecole in Turkish hand-
ball winning 8 Super League 
Championships, 7 Turkish Cups, 4 
SGM Cups and 3 Super Cups in las 
ten years.
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08.10.2014 tarihinde kurulan bu 
topluluk dünyada bir ilk. Amaçları; 
üniversite öğrencileri arasın-
da sportif ve toplumsal alanda 
Fair Play olgusunu yaymak. Fair 
Play’in bir yaşam biçimi olarak 
kabul edilmesini ve gençlerin sa-
dece spor alanlarında değil, nor-
mal yaşamda da topluma örnek 
olmasını sağlamak.

ŞEREF DİPLOMASI
• Şükrü Birand 
(Eski milli futbolcu–FB 
TV Sunucu)

Sunduğu televizyon programla-
rında Fair Play’e ve Olimpizm ru-
huna geniş yer vermesi…

• Atilla Türker 
(Gazeteci)

Türk futbolunda yaşanan güzellik-
lerin ve çirkinliklerin ardından Fair 
Play’den örnekler vererek yaptığı 
değerlendirmeler ve toplumu Fair 
Play’i benimsetmeye yönelik yazı-
ları nedeniyle…

KUTLAMA MEKTUBU
• Vecdi Teker (Paşalı 
Birol–Amigo)

Sporda renk ayırımı ve taraf gö-
zetmeksizin vefat eden her spor 
adamının cenazesine, anma töre-
nine katılan örnek bir amigo.

TOPLUMSAL FAIR PLAY

BÜYÜK ÖDÜL
• Murat Yalçın 
(Maden işçisi–Soma / Manisa)

Soma’da yaşanan faciada maden-
den kurtarıldıktan sonra ambu-
lansa bindirilirken görevli hem-
şireye “Çizmelerimi çıkarayım mı, 
sedye kirlenmesin” diyen maden-
ci TV’de izleyenleri gözyaşları-
na boğmuştu. Bu örnek davranışı 
ile tüm toplumun takdirini kazan-
dı. Ağrı’dan 2002 yılında Soma’ya 
gelerek 12 yıl maden ocağında ça-
lışan Murat Yalçın, facia sırasın-
da yerin 400 metre altında 11 saat 
kurtarılmayı beklemişti.

PROMOTION OF FAIR PLAY

GRAND TROPHY
• Fair Play Club’ of Konya 
Selçuk University

‘Fair Play Club’ of Konya Selçuk 
University was established on 
8.10.2014 as a first in its line of 
an NGO to promote Fair Play in 
sports and social life and to make 
Fair Play an indispensable part 
of the life styles of the university 
students and youth.

DIPLOMA OF HONOUR
• Şükrü Birand 
(Former football national – 
Presenter at FB TV)

For giving wide coverage to Fair 
Play and the spirit of Olympism in 
his TV programmes.

Atilla Türker 
(Journalist)

For his articles aiming to motivate 
and induce the society to adopt 

the concept of Fair Play, citing 
exemplary Fair Play incidents.

LETTER OF 
CONGRATULATIONS
• Vecdi Teker 
(Paşalı Birol–Cheerleader)

A cheerleader attending funer-
als or commemorative ceremo-
nies of all notable sportsper-
sons without discriminating 
sides or colours.

SOCIAL FAIR PLAY

GRAND TROPHY
• Murat Yalçın 
(Miner–Soma / Manisa)

Murat Yalçın asked the nurse if 
he should take his boots off in 
order to prevent the ambulance 
from getting dirty, following his 
rescue in the Soma mining trag-
edy. Murat Yalçın, a miner from 
Ağrı for 12 years, had waited 
for 11 hours, 400 m below the 
ground, for his rescue.
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CIFP’ten Türkiye’ye 3 Dünya  
Fair Play Şeref Diploması
3 CIFP World Fair Play Diplomas of  
Honour for Turkey 

Dünya Fair Play Konseyi, 2014 
yılı Dünya Fair Play Ödülleri kap-
samında Türkiye’ye üç Şeref 
Diploması verdi. Buna göre, 
‘Spor Yöneticiliği Kariyer’ da-
lında Abdullah Kiğılı, ‘Örnek 
Tanıtım’ dalında Konya Selçuk 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksek Okulu’nda oluşturu-
lan Fair Play Topluluğu, ‘IOC’nin 
Gençler Fair Play Ödülü’ dalın-
da da görme engelli milli judo-
cu Güler Demircan CIFP tarafın-
dan şeref diplomasına değer bu-
lunan isimler oldu. Dünya Fair 
Play Ödülü Şeref Diploması ka-
zananlara ödülleri Ekim ayında 
Bakü’de EFPM–CIFP kongreleri 
gala gecesinde törenle verilecek.

Konya’da Fair Play Paneli
2014 TMOK Türkiye Fair Play 
Ödülü ve Dünya Fair Play Şeref 

International Fair Play 
Committee (CIFP) deemed 
Abdullah Kiğılı in the cat-
egory of ‘Career in Sports 
Administration’; the Fair Play 
Club of School of Physical 
Education and Sports of Konya 
Selçuk University in the cat-
egory of ‘Activity Aiming to 
Promote Fair Play’ and Turkish 
blind judoka Demircan Güler 
in ‘International Olympic 

Diploması’na değer görü-
len Selçuk Üniversitesi Fair 
Play Topluluğu Konya’da bir 
ilki gerçekleştirerek ‘Fair Play 
Söyleşileri’ adlı panel düzenledi. 
Doç.Dr. Hakan Salim Çağlayan’ın 
moderatörlüğünde yapılan pa-
nele konuşmacı olarak Teknik 
Direktör Ertuğrul Sağlam ve 
Konya Torkuspor takımının kap-
tanı Hasan Kabze katıldı.

Committee’s Fair Play Award for 
the Youth’ worthy of Diploma of 
Honour. The awards will be pre-
sented to the winners during 
the CIFP and EFP/EFPM Awards 
Ceremony to be held at the 
Gala Dinner of Joint European 
Fair Play Movement (EFPM) 
and International Fair Play 
Committee (CIFP) Congress in 
Baku in October 2015.

Fair Play Panel in Konya
TOC 2014 Turkish Fair Play Grand 
Trophy awardee ‘Fair Play Club’ 
of Selçuk University, organ-
ized a Panel named ‘Fair Play 
Conversations’ in Konya. Football 
Technical Director Ertuğrul 
Sağlam and Konya Torkuspor 
team captain footballer Hasan 
Kabze were the speakers in the 
Panel moderated by Assoc. Prof. 
Dr. Hakan Salim Çağlayan.
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na Rekor Katılım
Record Participation at Vodafone İstanbul Half Marathon 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ve Spor A.Ş. tarafından düzen-
lenen Vodafone İstanbul Yarı 
Maratonu, 26 Nisan Pazar günü 
Tarihi Yarımada’da gerçek-
leştirildi. Bu yıl ‘Yarı Maraton’, 
‘Çeyrek Maraton’, ‘Bayrak Yarışı’, 
‘Masterlar’, ‘Business Maraton’, 
‘İller’ ve ‘İstanbul İlçeler’ katego-
rilerinde koşulan yarı maratonda 
yaklaşık sekiz bin sporcu yer ala-
rak rekor katılıma imza attı.

Vodafone İstanbul Yarı 
Maratonu’na Kenyalı atletler 
damga vurdu. Elit kategori yarı-
şında Evans Kiplagat bir saat, 13 
saniyelik derecesiyle parkur re-
koru kırdı. Kiplagat’ın beş sani-
ye gerisinde yer alan vatanda-
şı Leonard Langat ikinci, Joseph 
Kiptum üçüncü oldu. Bir diğer 
Kenyalı atlet Titus Mbishei ise 
bir saat 23 saniyelik derecesiyle 
dördüncü sırayı aldı.

Elit kadınlarda ilk iki sırada yine 
Kenyalı sporcular vardı. Gladys 
Cherono bir saat, altı dakika, 42 
saniyelik derecesiyle birinciliği, 

Vodafone İstanbul Half 
Marathon, organized by İstanbul 
Metropolitan Mayoralty’s 
Istanbul Sports Events (Spor 
A.Ş.), was held on 26 April 2015 
at the historical peninsula in 
İstanbul. A record 8.000 par-
ticipants competed in the cat-
egories of ‘Half Marathon’, 
Quarter Marathon’, ‘Relay Race’, 
‘Masters’, ‘Business Marathon’, 
‘Provinces’ and ‘Districts’.

Vodafone İstanbul Half Marathon 
was dominated by the Kenyan 
athletes. Kenya’s Evans Kiplagat 

Helah Kiprop bir saat, sekiz da-
kika, 23 saniye ile ikinciliği elde 
etti. Ethiyopyalı Muluhabt Tsega 
ise bir saat, dokuz dakika, 22 sa-
niyelik derecesiyle yarışı üçüncü 
sırada tamamladı.

Vodafone İstanbul Yarı 
Maratonu’nda dereceye girenle-
re ödülleri, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Göksel 
Gümüşdağ, Spor A.Ş. Genel 
Müdürü İsmail Özbayraktar ve 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ender 
Buruk’un katılımıyla düzenlenen 
törende verildi.

won the elite men’s race, set-
ting the course record in 1 hour 
13 seconds. 5 seconds lat-
er Kenya’s Leonard Langat fin-
ished second followed by oth-
er Kenyan athletes, Joseph 
Kiptum third and Titus Mbishei 
fourth place.

Kenyan athletes also dominat-
ed in the elite women’s cat-
egory: Gladys Cherono came 
in first at 1 hour, six min-
utes, 42 seconds followed by 
Helah Kiprop in 1 hour, 8 min-
utes, 23 seconds and Ethiopian 
Muluhabt Tsega came in 
third at 1 hour, 9 minutes, 
22 seconds.

The winners received their 
medals with a ceremo-
ny attended by Deputy Mayor 
of Istanbul Metropolitan 
Municipality Göksel Gümüşdağ, 
Istanbul Sports Events gener-
al Director İsmail Özbayraktar 
and Ender Buruk, CBU Director 
at Vodafone Turkey.
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1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda halterde Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, güreşte Hamza 
Yerlikaya ve Mahmut Demir şeref kürsüsünün en üst basamağında yer alan sporcularımızdı. Gümüş 
madalya kazanan Malik Beyleroğlu Olimpiyat Oyunları tarihinde final maçına çıkan ilk Türk boksörü 
oldu. Güreşte Mehmet Akif Pirim’den de bronz madalya geldi. Sydney 2000 Olimpiyat Oyunları’nda; 
grekoromen güreşte Hamza Yerlikaya, halterde Halil Mutlu, judoda Hüseyin Özkan altın madalya 
kazandılar. Güreş ve halterden sonra judoda ilk kez Olimpiyat şampiyonu çıkarmanın mutluluğunu 
yaşadık. Serbest güreşte Adem Bereket ve taekwondoda Hamide Bıkçın Tosun da Sydney’de bronz 
madalya elde eden sporcularımız oldular.

Naim Süleymanoğlu and Halil Mutlu in weightlifting, Hamza Yerlikaya and Mahmut Demir in wrestling were our 
athletes at the top of the podium in 1996 Atlanta Olympic Games. Silver medal winner Malik Beyleroğlu was 
the first Turkish boxer in our Olympic history to compete in the finals. Mehmet Akif Pirim won a bronze medal 
in Greco-Roman wrestling. In Sydney 2000 Olympic Games; Hamza Yerlikaya won the gold medal in Greco-
Roman wrestling, as did Halil Mutlu in weightlifting and Hüseyin Özkan in judo. Turkey delighted in this first 
Olympic championship in a sport other than wrestling and weightlifting. Adem Bereket in freestyle wrestling 
and Hamide Bıkçın Tosun in taekwondo were our bronze medallists in Sydney.

Dört Altınlı Atlanta 1996
Sydney 2000’de Judoda İlk Olimpiyat Şampiyonluğu
4 Gold Medals in Atlanta 1996
Sydney 2000: First Olympic Gold Medal in Judo

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Tarihçesi
History of The Turkish Olympic Committee

TMOK Tarihçesi Yazı Dizisi / TOC History Article Series 9

K A Y 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.

R E F E R E N C E S
100th Anniversary Encyclopaedia of the National Olympic Committee of Turkey, 2008, Altuğ İstanbulluoğlu,
Olympiad, 2003, Cüneyt E. Koryürek,
Encyclopaedia of Turkish Sports History, 1991, Cem Atabeyoğlu.



Türk sporuna yönetici olarak uzun yıllar hizmet veren Yücel Seçkiner (sol başta) ile Tevfik 
Sarpkaya, FILA Başkanı Milan Ercegan ve FILA Asbaşkanı Kemal Oktay’la.

Yücel Seçkiner (at the left end) and Tevfik Sarpkaya who served the Turkish sports as a manager 
for a long time, are with the president, Milan Ercegan and vice-president, Kemal Oktay of FILA.

Bir dönemin Beden Terbiyesi genel müdürleri (soldan) / 

Heads of General Directorate of Physical Training of a period (beginning from the left) 
Kemal Kamiloğlu, Şehap Sayın, Fikret Ünlü ve Refaiddin Şahin.

Modern Olimpiyatların 100. 
kuruluş yıldönümü olan 

1996’da Atlanta’da düzenlenen 
oyunlarda Türkiye dört altın, bir 
gümüş, bir bronz madalya kazan-
dı. Atıcılık, atletizm, boks, güreş, 
halter, judo, okçuluk, yelken ve 
yüzmede 54 sporcumuzun mü-
cadelesinde; Naim Süleymanoğlu 
üçüncü Olimpiyat madalyası-
nı boynua takarken, yine halter-
de Halil Mutlu, güreşte Hamza 
Yerlikaya ve Mahmut Demir ka-
riyerlerine Olimpiyat şampiyon-
luğu eklediler. Oyunlar sırasın-
da Olimpiyat Parkı’nda patlayan 
bomba, iki kişinin ölmesine, 110 
kişinin yaralanmasına neden oldu. 
Yaşamını kaybedenlerden birinin 
TRT kameramanı Melih Uzunyol 
olması derin üzüntü yarattı.

17 yaşında büyükler dünya şam-
piyonu olarak bir ilki gerçekleş-
tirip ‘Yüzyılın Güreşçisi’ unva-
nını kazanan Hamza Yerlikaya, 
Atlanta’da ilk turu maç yap-
madan geçtikten sonra Kazak 
Daulet Turlikhanov’u 7-0, Beyaz 
Rus Valeri Stilen’i 5-0, İsveçli 
Martin Lidberg’i 1-0, finalde 
Alman Thomas Zander’i 3-0 ye-
nerek şampiyon oldu. 1987 yılın-
da çıktığı dünya minderlerinde iki 
Olimpiyat, yedi Dünya, on Avrupa, 
üç Dünya Kupası şampiyonluğu 
elde eden Yerlikaya, Atlanta’da 
altın madalya kazanırken, 

Seniors Championships in 
his career.

Mahmut Demir, Turkish super 
heavyweight (130 kg) wrestler 
nicknamed ‘Turkish Tank’ and 
World, European, Mediterranian 
and Balkan champion, earned his 
Olympic gold medal in Atlanta. 
He had to settle for a fourth 
place in 1992 Barcelona Games. 
He defeated his Ukranian oppo-
nent Murabi Valiyev in the first 
round, received a bye in the sec-
ond and won against Hungarian 
Zsolt Gombos and Russian Andrej 
Şumilin to reach the finals. He 
met Aleksei Medvedev from 
Belarus, the son of the legendary 
Olympic champion and arch rival 
of Ahmet Ayık Alexander Medved 
in the final match. He won the 
match and the gold medal with 
referee decision (3-0) in the 
fifth minute of the play. Mahmut 
Demir who began wrestling in 
1984 at Ulaştırma and TEDAŞ 
Sport Clubs, retired from the ac-
tive sports in 1997.

Naim Süleymanoğlu (64 kg), with 
147,5 kg in Snatch, 187,5 kg in 
Clean & Jerk and 335 kg in to-
tal set a new world record and 
won the gold medal. He became 
the first and only weightlifter to 
win three Olympic gold medals 
in succession (1988 Seoul, 1992 
Barcelona, and 1996 Atlanta) 

rakiplerine tek puan bile ver-
memesiyle dikkatleri üzerin-
de topladı.

Dünya, Avrupa, Akdeniz Oyunları 
ve Balkan Şampiyonu sıfatlarıy-
la Atlanta’da mindere çıkan ve 
dünya güreş literatürüne adı-
nı ‘Türk Tankı’ diye yazdıran 130 
kilo serbest güreşçimiz Mahmut 
Demir de 1992 Barcelona’da ka-
çırdığı Olimpiyat şampiyonluğu-
nu bu kez kaptırmadı. Ukraynalı 
Murabi Valiyev’i 1-1 biten maçta 
hakem kararıyla yendi, ikinci turu 
maç yapmadan geçti. Macar Zsolt 
Gombos’u 4-0 öndeyken hakem 
kararıyla, ardından Rus Andrej 
Şumilin’i 1-0 biten maçta yine ha-
kem kararıyla yenerek finale yük-
seldi. Finalde karşılaşacağı Beyaz 
Rus, Olimpiyat, Dünya, Avrupa, 
Akdeniz Oyunları ve Balkan 
Şampiyonu güreşçimiz Ahmet 
Ayık’ın ezeli rakibi Aleksandr 
Medved’in oğlu Aleksey 
Medvedev’di. Rakibini üç kez bas-
tırarak üç puan alan Demir, maçın 
beşinci dakikasında 3-0 öndey-
ken bir kez daha hakem kararıyla 
rakibini yenmeyi başardı. 1984 yı-
lında güreşe başlayan, Ulaştırma 
ve TEDAŞ Spor kulüplerinde gü-
reş yapan Mahmut Demir, 28 yıl 
aradan sonra Türkiye’ye serbest 
güreşte Olimpiyat altın madalya-
sı kazandırırken, minderi öperek 
güreşi bıraktığını açıkladı.

Turkey won four gold, one silver 
and one bronze medals at the 

1996 Atlanta Centennial Summer 
Olympic Games. 54 Turkish ath-
letes competed in shooting, ath-
letics, boxing, wrestling, weight-
lifting, judo, archery, sailing and 
swimming. In weightlifting Halil 
Mutlu and Naim Süleymanoğlu, 
his third, and in wrestling Hamza 
Yerlikaya and Mahmut Demir won 
gold medals. A terrorist bomb at-
tack at the Centennial Olympic 
Park claimed 2 lives, one of them 
being Melih Uzunyol, a cam-
eraman from TRT, and injured 
110 people.

Hamza Yerlikaya, who had won 
the gold medal in 1993 World 
Wrestling Championships at the 
age of 17 to become the youngest 
ever World Champion in wres-
tling, won his Olympic gold med-
al in Atlanta and was named 

“The Wrestler of the Century”. He 
won his gold medal without 
losing a single point by trash-
ing Kazakh Daulet Turlikhanov 
7-0, Belarussian Valeri Stilen 
5-0, Swedish Martin Lidberg 1-0 
and German Thomas Zander 
3-0 in the final match. Olympic 
Champion Yerlikaya repeat-
ed his success four years lat-
er in Sydney 2000. Hamza 
Yerlikaya also won seven World 
Championships and ten European 
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54 kiloda Halil Mutlu, Atlanta’da koparmada 132,5, silkmede 155, toplamda 287,5 kg ile üç rekor 
kırarak ilk Olimpiyat Şampiyonluğunu kazandı (üstte solda).

Naim Süleymanoğlu, koparmada 147,5 kg, silkmede 187,5, toplamda 335 kg derecesiyle rekor 
kırarak 64 kiloda Olimpiyat Şampiyonu oldu ve üst üste üç Olimpiyatta altın madalya kazanan ilk 
halterci olarak adını tarihe yazdırdı.

Güreşte 82 kiloda altın madalya alan Hamza Yerlikaya’nın şampiyonluk parendesi.

Halil Mutlu, broke three records in 54 kilos, in Atlanta with 132.5 kg. in snatch and 155 kg. in clean 
and jerk, 287.5 kg.s in total and won his first Olympic Championship.

Naim Süleymanoğlu wrote his name to history by winning the gold medal in the Olympics 
respectively by breaking a record in snatch with 147.5 kg., with 132.5 kg. in total.

Hamza Yerlikaya’s (82 kg) championship flip.

Halterde Naim Süleymanoğlu, ko-
parmada 147.5, silkmede 187.5 
toplamda 335 kg derecesiyle re-
kor kırarak 64 kiloda Olimpiyat 
şampiyonu oldu ve üst üste üç 
Olimpiyatta altın madalya kazanan 
ilk halterci olarak adını Olimpiyat 
tarihine yazdırdı.

54 kiloda Halil Mutlu da, kopar-
mada 132.5, silkmede 155, top-
lam 287.5 kg ile üç rekor kıra-
rak ilk Olimpiyat şampiyonluğu-
nu kazandı.

Atlanta’da ilk kez bir Türk bok-
sörü final maçı yaptı. 75 ki-
loda Malik Beyleroğlu, Macar 
Zsolt Erdei’yi 9-8, çeyrek finalde 
Polonyalı Tomasz Borowski’yi 16-
12, yarı finalde Cezayirli Mohamed 
Bahari’yi (11-11) hakem kararıyla 

and Mohamed Bahari (Algeria) 11-
11 by referee decision in semi-fi-
nals. In the final, he was defeated 
by Ariel Hernández Ascuy of Cuba 
on points 11-3 and won the sil-
ver medal.

Turkish Greco-Roman wres-
tler and the silver medallist at 
1992 Barcelona Olympic Games 
Mehmet Akif Pirim (62 kg) won 
the bronze medal in Atlanta. In 
Round One Pirim lost the match 
to Bulgarian Ivan Radnev with 

yenerek finale kaldı. Finalde 
Kübalı Ariel Hernandez’e 11-3 ye-
nilerek Olimpiyat ikincisi oldu. 
Taha Kıvanç, 5 Ağustos 1996 ta-
rihli Zaman gazetesinde Atlanta 
Olimpiyat Oyunları’nı konu aldığı 
yazısında şöyle diyordu:

“Olimpiyat ruhu deyince akla bi-
zim sporcularımızın da örneklerini 
verdikleri ‘şık’ davranışlar gelme-
li. Malik Beyleroğlu, final karşılaş-
masında, ayağı hakeme takılarak 
yere düşen Kübalı rakibine hemen 
elini uzatıp kaldırdı. Herhalde gör-
dünüz, Mahmut Demir de, bütün 
rakiplerini karşılaşma sonrası ku-
caklamayı ihmal etmedi. Oysa, ba-
zıları, spor için ringe çıkan insan-
ların birbirinin gözlerini oymakla 
görevli olduklarını sanıyor. Sporcu 

in the history of the Games. 
Halil Mutlu (54 kg) won his first 
Olympic gold medal setting three 
new world records with 132,5 kg 
in Snatch, 155 kg in Clean & Jerk 
and 287,5 kg in total.

It was in Atlanta Olympic Games 
that a Turkish boxer made it to 
the final. Malik Beyleroğlu (75 kg) 
defeated Zsolt Erdei (Hungary) 
on points 9-8 in second pre-
liminaries, Tomasz Borowski 
(Poland) 16-12 in quarter-finals 
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karşısındakine yumruk indirirken 
bile kim olduğunu unutmamalı; 
sporcu o, gladyatör değil…”

Barcelona 1992’de altın madal-
ya kazanan grekoromencimiz 
Mehmet Akif Pirim, Atlanta’da 
da bronz madalya almayı başar-
dı. Bulgar İvan Ivanov’a 1-1 bi-
ten maçı hakem kararıyla kaybe-
den Pirim, Venezuelalı Winston 
Santos Fuentes’i 5-0, Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden Guhong Hu’yu 
3-1, İranlı Ahad Pazaj’ı 4-0, Ermeni 
Mkhitar Manukyan’ı 9-4, Gürcü 
Koba Guliaşvili’yi 9-0 yenerek 
Olimpiyat üçüncülüğünü elde etti.

Okçulukta Önce Sevindik 
Sonra Üzüldük
Kadın okçumuz Natalya Nasaridze 
Çakır ilk tur yarışmalarında 180 
atışta 168 puanla Olimpiyat reko-
runa imzasını attı. 1991 yılının so-
nunda Federasyon Başkanı Prof.
Dr. Uğur Erdener’in önerisi üze-
rine Gürcistan’dan Türkiye’ye ge-
len Natalya, final yarışmaların-
da büyük bir talihsizlik yaşa-
dı ve dereceye giremedi. Natalya 
Nasaridze Çakır, Elif Altınkaynak 
ve Elif Ekşi’den oluşan Kadın Milli 
Takımımız Güney Afrika’yı 240-
228, Kazakistan’ı 247-226 yendi, 
Almanya’ya 239-237, Polonya’ya 
244-239 yenilerek Olimpiyat dör-
düncüsü oldu.

Güreşte Harun Doğan (57 kg) ve 
Sebahattin Öztürk (82 kg), halter-
de Sunay Bulut (91 kg), okçuluk-
ta Elif Altınkaynak dördüncü olur-
ken, güreşte Hakkı Başar (90 kg), 
judoda İlknur Kobaş (61 kg) beşin-
ci, güreşte Metin Topaktaş (62 kg) 
altıncı, halterde Mücahit Yağcı (64 
kg), Dursun Sevinç (83 kg) ve ju-
doda Iraklı Uznadze (75 kg) yedin-
ci oldular.

Sydney 2000
Sydney 2000 Olimpiyat 
Oyunları’nda, grekoromen güreş-
te 85 kiloda Hamza Yerlikaya, hal-
terde 56 kiloda Halil Mutlu, judo-
da 66 kiloda Hüseyin Özkan altın 

Turkey participated at the Games 
with 59 athletes in shooting, ath-
letics, boxing, wrestling, weight-
lifting, judo, archery, taekwon-
do, sailing and swimming. With 3 
gold and 2 bronze medals Turkey 
placed 26th in the overall classifi-
cation of Sydney 2000 Games.

Turkish weightlifter Halil Mutlu 
(62 kg) won his second consecu-
tive Olympic Gold Medal setting 3 
new World and Olympic records 
with 137,5 kg in Snatch, 167,5 kg 
in Clean & Jerk and 305 kg in to-
tal. Mutlu lifted 130 kg in his first 
attempt where his opponent 
Bulgarian Ivanov could manage 
that in his third attempt. Mutlu, 
the defending Olympic champi-
on, lifted 137,5 kg with his third 
and final attempt to eclipse his 
previous world record set at the 
world championships in Athens. 
He hoisted 167.5 kg in his sec-
ond attempt to break his clean 
and jerk mark by 1 kg. His new 
overall mark of 305 kg betters 
the old record by 2.5kg. In his 
third attempt, he tried but failed 
to break the record again with 
a lift of 170 kg. Mutlu received 
his gold medal from late Sinan 
Erdem, TOC President and IOC 
member at the time, and his con-
gratulations from the President 
of the Republic of Bulgaria Peter 
Stayanov and famous Bulgarian 
weightlifter Stefka Kostadinova.

When asked during the press 
conference “Are you the world’s 
greatest weightlifter? ” Mutlu, 
born to Turkish parents in 
Bulgaria and defected to Turkey 
in 1989, humbly answers “You 
know that I have an elder broth-
er: Naim Süleymanoğlu. He is the 
world’s greatest weightlifter.”

In Greco-Roman wrestling, 
Hamza Yerlikaya delivered what 
was expected from him and de-
feated Marko Asell (Finland) 
with technical superiority 10-
0, in 1 minute and 55 seconds. 
Yerlikaya reached the final by 

madalya kazandılar. Serbest gü-
reşte 76 kiloda Adem Bereket ve 
taekwondoda 57 kiloda Hamide 
Bıkçın Tosun bronz madalya aldılar.

Atıcılık, atletizm, boks, güreş, hal-
ter, judo, okçuluk, tekvando, yel-
ken ve yüzme dallarında 59 spor-
cuyla oyunlara katılan Türkiye, 
toplam beş madalya ile madalya 
sıralamasında 26. oldu.

Haltercimiz Halil Mutlu (62 kg), 
koparmada 137.5 kilo, silkmede 
167.5 kilo, toplamda 305 kilo ile üç 
Dünya, üç Olimpiyat rekoru kıra-
rak ikinci Olimpiyat altın madal-
yasını kazandı. Mutlu, Sydney’de 
koparmada 130 kiloyu ilk hak-
kında rahatlıkla kaldırdı. En ya-
kın rakibi Bulgar Ivanov üçün-
cü hakkında bu kiloyu kaldırabil-
mişti. Sonra kendisiyle yarışma-
ya başladı Halil Mutlu. 135 kilo ile 
Olimpiyat rekorunu yineledi, 137,5 
kilo ile Dünya ve Olimpiyat rekoru-
nu tarihe gömdü. Silkmede rakip-
leri 162.5 kiloda kalmıştı. Önce 160 
kiloluk barın altına girdi, omuz-
ladı; bu kez 167.5 kilo ile kendisi-
ne ait 166.5 kiloluk dünya rekoru-
nu da geçmişin tozlu sayfalarına 
yolladı. 170 kiloyu da denedi an-
cak konsantrasyon eksikliğinden 
başaramadı. Toplamda elektro-
nik skorboard 305 kiloyu gösterdi-
ğinde bir dünya rekoru daha Halil 
Mutlu’nun hanesine yazıldı. TMOK 
Başkanı merhum Sinan Erdem al-
tın madalyasını boynuna takarken, 
Halil Mutlu, Atlanta 1996’dan son-
ra ikinci zaferini yaşıyordu. Halter 
yarışmalarını izleyen Bulgaristan 
Devlet Başkanı Peter Stayanov da, 
Bulgarların eski ünlü atleti Stefka 
Kostadinova ile birlikte yanına gi-
derek Halil Mutlu’yu tebrik etti.

1989 yılında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye gelen Mutlu, madalya-
sını ulusuna armağan ettiğini açık-
ladığı basın toplantısında, bir ga-
zetecinin “En büyük halterci sen 
misin” sorusuna, “Biliyorsunuz be-
nim bir ağabeyim var: O da Naim. 
Dünyanın en büyük haltercisi odur” 
yanıtını veriyordu.

referee decision at 1-1. In lat-
er rounds, he earned his bronze 
medal by defeating Winston 
Santos Fuentes (Venezuela) 
5-0, Guhong Hu (China) 3-1, 
Ahad Pazaj (Iran) 4-0, Mkhitar 
Manukyan (Armenia) 9-4 and 
Koba Guliaşvili (Georgia) 9-0.

Delight and 
Disappointment in Archery
Turkish female archer Natalya 
Nasaridze Çakır set the new 
Olympic record by scoring 168 
points in an 18 arrow match 
in the first round competitions. 
However, originally Georgian 
Natalya, who decided to live in 
and compete for Turkey after 
the proposition by then Turkish 
Archery President Prof.Dr. Uğur 
Erdener, had a run of bad luck 
and could not have made the po-
dium. Turkish women’s team 
consisting of Natalya Nasaridze 
Çakır, Elif Altınkaynak and Elif 
Ekşi placed fourth in the com-
petitions after defeating South 
Africa 240-228, Kazakhstan 247-
226 and losing to Germany 239-
237 and Poland 244-239.

In wrestling Harun Doğan (57 kg) 
and Sebahattin Öztürk (82 kg), in 
weightlifting Sunay Bulut (91 kg) 
and in archery Elif Altınkaynak 
also placed fourth. Hakkı Başar 
(90 kg) in wrestling and İlknur 
Kobaş (61 kg) in judo placed fifth. 
Metin Topaktaş (62 kg) in wres-
tling placed sixth where Mücahit 
Yağcı (64 kg) and Dursun Sevinç 
(83 kg) in weightlifting were 
placed seventh.

Sydney 2000

Hamza Yerlikaya (85 kg) in Greco-
Roman wrestling, Halil Mutlu (56 
kg), in weightlifting and Hüseyin 
Özkan (66 kg) in judo won gold 
medals at the Sydney 2000 
Olympic Games. Adem Bereket 
(76 kg) in freestyle wrestling and 
Hamide Bıkçın (57 kg) in taek-
wondo won bronze medals.
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Grekoromencilerimiz kötü baş-
langıç yaptılar Sydney minderle-
rinde. Hamza Yerlikaya 85 kilo-
da ikinci turda Finli Marko Asell’i, 
1 dakika 55 saniyede minde-
rin bir ucundan bir ucuna kün-
de ata ata 10-0 teknik üstünlük-
le yendiğinde tribünde karşılaş-
mayı izleyen Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Fikret Ünlü baş-
ta olmak üzere birçok kişi göz-
yaşlarını tutamadı. Çünkü gü-
reşçilerimizden beklenen buy-
du. Yerlikaya, daha sonra Atlanta 
finalinde 3-0 yendiği Alman 
Thomas Zender’i 5-1, Kübalı Luiz 
Enrique Mendez Lazo’yu 5-0, 
Gürcü Muhran Vakhtangadze’yi 

3-0 yenerek finale yükseldi. 
Macar İstvan Sandor Bardosi ile 
yaptığı final mücadelesi 3-3 sona 
erdi. İhtar sayısı rakibinden daha 
az olan Yerlikaya hakem kara-
rıyla ikinci Olimpiyat şampiyon-
luğuna ulaştı. Güreşçimize al-
tın madalyasını Rusya’nın IOC 
üyeliğine seçilen ünlü yüzücüsü 
Aleksandr Popov taktı. Salonda 
bulunan FILA Başkanı merhum 
Milan Ercegan, ABD Dışişleri eski 
Bakanı Henry Kissinger ve IOC 
Başkanı J. Antonio Samaranch da 
Yerlikaya’yı kutladılar.

Sydney’de ikinci Olimpiyat şam-
piyonluğunu kazanan Hamza 
Yerlikaya, grekoromende Mithat 

winning 5-1 against German 
Thomas Zender whom he had 
defeated 3-0 in the final match 
in Atlanta, Cuban Luiz Enrique 
Mendez Lazo 5-0 and Georgian 
Muhran Vakhtangadze 3-0. In the 
gold medal match, Yerlikaya won 
by referee decision (3-3) to claim 
his second Olympic champion-
ship. Famous Russian swimmer 
and IOC member Aleksandr Popov 
presented Yerlikaya his gold med-
al at the ceremony after which 
he was congratulated by IOC 

President J. Antonio Samaranch, 

FILA President Milan Ercegan and 

former U.S. Secretary of State 

Henry Kissinger who were there 

to see the match. With this sec-

ond Olympic Gold Medal, Hamza 

Yerlikaya became the third Turkish 

athlete to win two consecu-

tive Olympic championships af-

ter Mithat Bayrak in Greco-Roman 

and Mustafa Dağıstanlı in free-

style wrestling.

Atlanta 1996’da Olimpiyat dördüncüsü olan bayan milli takımımızın elemanlarından Elif Ekşi.

Atlanta 1996’da yarışan yelken milli takımımız.

Boksta Olimpiyat ikinciliğini kazanan Malik Beyleroğlu.

Atlanta 1996’nın madalyalıları: (Önden Arkaya:) Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu, M. Akif Pirim, 
Malik Beyleroğlu, Hamza Yerlikala, Mahmut Demir.

Elif Ekşi, a member of our national woman team, who came the fourth in the Olympics in Atlanta 
in 1996.

Our National sailing team who completed in Atlanta in 1996.

Malik Beyleroğlu who came second in boxing in Olmympics.

The ones who got medals from the 1996 Atlanta Olympics: (Front to the back): Halil Mutlu, Naim 
Süleymanoğlu, M. Akif Pirim, Malik Beyleroğlu, Hamza Yerlikaya, Mahmut Demir.
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Bayrak, serbestte Mustafa 
Dağıstanlı’dan sonra üst üste 
Olimpiyat şampiyonluğunu kaza-
nan üçüncü güreşçimiz oldu.

Naim’in Hüzünlü Vedası
Sydney’e dördüncü Olimpiyat al-
tın madalyasını kazana ama-
cıyla gelen haltercimiz Naim 
Süleymanoğlu 62 kilo koparma-
da 145 kiloyu kaldıramayarak 
elendi. Spor yaşamı rekorlar, ma-
dalyalarla dolu olan 33 yaşında-
ki Süleymanoğlu, spor yaşamın-
da ilk kez sıfır çekti. Kilo düşmek 
için saunaya girerek yorgun dü-
şen Süleymanoğlu podyumda 
bu sonuç üzerine büyük şok ya-
şayarak, dondu kaldı. Salondaki 
Türk seyircilerin ayakta alkışladı-
ğı haltercimiz, silkme yarışmala-
rını beklemeden salondan ayrıldı. 
Yarışmaları izleyen Devlet Bakanı 
Fikret Ünlü’nün çabası da, Naim 
Süleymanoğlu’nun salona dön-
mesini sağlayamadı. Olimpiyat 
Köyü’nde gece geç saatlere kadar 
üzüntüden uyuyamadı. Türkiye’ye 
dönme düşüncesinden güçlükle 
vazgeçirildi. Dünyaca ünlü haber 
ajansı Reuters, “Cep Herkülü’nün 
hüzünlü vedası” başlıklı habe-
rinde “Dünyanın gelmiş geç-
miş en ünlü haltercisi spor kari-
yerine kötü bir şekilde veda etti” 
diye yazdı.

62 kilodaki yarışmada altın ma-
dalya kazanan Hırvat Nikolay 
Peşalov (Bulgaristan vatandaşlı-
ğından geçti) ile gümüş madalya-
yı alan Yunanlı Sabanis Leonidas, 
Naim’i ziyaret ederek “Üzülme! 
Halter dünyasının en büyük ismi 
sensin. Senin kırdığın rekorlar ve 
kazandığın başarılar hiçbir za-
man unutulmayacak. Sen hep bir 
efsane olarak yaşayacak ve genç 
sporculara örnek olacaksın” di-
yerek Fair-Play örneği sergilediler.

18 yıllık spor yaşamında 50 dün-
ya rekoru kırarak dünya şam-
piyonalarında 22’si altın olmak 
üzere toplam 24 madalya kaza-
nan Süleymanoğlu, Seul 1988, 

Games to win three gold med-
als in three successive Olympic 
Games, joining Al Oerter in dis-
cus (1956-1968) and Carl Lewis 
in long jump (1984-1996), if he 
did win one in Atlanta 1996 after 
Seoul 188 and Barcelona in 1992. 
The Pocket Hercules could prob-
ably become the only weightlift-
er to win 4 Olympic gold med-
als in Atlanta, if the Eastern Bloc 
countries had not vetoed the 1984 
Los Angeles Games. Late Turkish 
Prime Minister Bülent Ecevit said 

“Please don’t feel bad about the 
result at the Games. You occu-
py a special place in the hearts of 
the people. You will always be re-
membered with admiration and 
gratitude with your achievements. 
I wish you all the happiness and 
well-being in life” in his mes-
sage to Süleymanoglu after the 
Atlanta Games.

Naim Süleymanoğlu, in an in-
terview with Murat Ağca from 
Milliyet daily said “I feel no re-
morse of what I had done. If 
they asked me now whether I’d 
compete again, I will take po-
dium again. I came to Sydney 
to become a four-time Olympic 
Champion. I am the only weight-
lifter in the world to dare such a 
thing. I never regretted it. However, 
I feel sorry for not being able to do 
something that I could have done.”

Turkey experienced anoth-
er shock created by Harun 
Doğan in Sydney 2000 besides 
Naim Süleymanoğlu’s sad fare-
well. Turkey’s freestyle wrestler 
Harun Doğan, who had defeat-
ed Moldovian Susiuk but lost to 
Zakhartinov of Uzbekistan 3-0 by 
points in his second match in the 
elimination round, did not wear 
the official Turkish wrestling sin-
glet with the national star and 
crescent insignia but his own sin-
glet despite warnings of the team 
leader. The scandal and criticisms 
were yet to continue; at his third 
match, he deliberately did not 
show up accusing Moldovan and 

Barselona 1992, Atlanta 1996’dan 
sonra Sydney’de altın madalya 
almayı başarabilseydi, Olimpiyat 
tarihinde, atletizm disk atmada, 
Al Oerter (1956-1968) ve uzun at-
lamada Carl Lewis’in (1984-1996) 
ardından bu hedefe ulaşan üçün-
cü sporcu olacaktı. Türkiye’ye 
gelmeden önce, Bulgaristan 
adına yarıştığı sürede Doğu 
Bloku’nun boykotu üzerine, Los 
Angeles 1984 Olimpiyatı’na ka-
tılamayan Cep Herkülü, bura-
da yarışma olanaği bulsaydı bü-
yük olasılıkla üst üste dört al-
tın madalya kazanan tek hal-
terci ünvanını 1996 Atlanta’da 
elde edebilecekti.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit, 
Süleymanoğlu’na gönderdiği me-
sajında “Olimpiyattaki sonuç için 
sakın üzülmeyin. Halkımızın gön-
lünde özel bir yeriniz var. Geçmiş 
yıllardaki başarılarınız dolayısıy-
la her zaman takdirle ve şükran-
la anılacaksınız. Size mutluluklar, 
esenlikler dileğiyle sevgiler suna-
rım” diyordu.

Naim Süleymanoğlu, Milliyet ga-
zetesinden Murat Ağca’ya verdiği 
demecinde, yaptığı hiçbir şeyden 
pişmanlık duymadığını söyler-
ken, “Şimdi yeniden yarışır mısın 
deseler, yine podyuma çıkarım. 

Naim’s Sad Valediction
Naim Süleymanoğlu who had 
retired after the 1996 Atlanta 
Olympics, made another come-
back in a late attempt to earn a 
fourth gold medal at the 2000 
Olympic Games in Sydney and 
started with 145 kg in snatch, 
which would have been a World 
record, but failed to lift the weight 
in three attempts – a first in his 
career- and was eliminated from 
the competition. Shocked, he 
dropped the bar to the floor and 
quickly walked away, bomb-
ing out of his final Olympics pri-
or to clean&jerk competitions. 
62 kg Gold medallist Bulgarian 
Nikolay Pechalov and silver med-
allist Leonidas Sabanis of Greece 
later visited Naim to console 
him; saying that in their opinion 
he still is the greatest weightlift-
er in the world and a role mod-
el and that he will forever be re-
membered with his records and 
achievements. This was Fair Play 
in action.

Süleymanoğlu; setting 50 world 
records and winning 24 med-
als, 22 of which being gold, in his 
18 years of active sporting ca-
reer, would have been the third 
athlete in the history of Olympic 
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Sydney’e dördüncü kez Olimpiyat 
şampiyonu olmak için geldim. 
Devlerin aşkı büyük olurmuş. Bu 
cesareti gösteren dünyadaki ilk 
ve tek halterci benim. Bunu de-
nediğim için asla pişman değilim. 
Ancak yapabileceğim bir şeyi ya-
pamamış olmanın ezikliğini yaşı-
yorum” diyordu.

Türkiye, Sydney 2000’de Naim 
Süleymanoğlu’nun hüzünlü sonu-
nun yanı sıra Harun Doğan şoku 
da yaşadı. Moldovalı Susiuk’u ye-
nip, Özbek Zakhartinov’a 3-0 yeni-
len güreşçimiz önce mayosunda 
Ay-Yıldız bulunmaması nedeniyle 
tepkileri üzerine çekti. Ay-Yıldızlı 
yeni mayonun terlettiğini öne sü-
rerek idman mayosuyla güreşen 
Doğan, Rus Murat Ramazanov ile 
yapacağı maça da, Moldovalı ve 
Özbek güreşçilerin şike yapma-
ları nedeniyle şansının kalmadı-
ğını öne sürerek çıkmak istemedi. 
Tüm yetkililerin çabalarına rağ-
men mindere gelmekte geciken 
1999 Avrupa ve Dünya şampiyonu 
güreşçimiz Rus rakibine hükmen 
yenildi. Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Ceza Kurulu, Harun 
Doğan’a iki yıl, yine oyunlarda Ay-
Yıldızlı mayoyu giymeyen Yüksel 
Şanlı’ya bir yıl, Güreş Milli Takımı 
Antrenörü Fevzi Şeker’e de ge-
rekli özeni ve dikkati göstermedi-
ği için altı ay hak mahrumiyeti ce-
zası verdi.

Judoda Şampiyon Çıkardık
Halter ve güreşteki büyük sevinç 
ve üzüntünün ardından judoda, 
güreş ve halter dışında ilk kez bir 
Olimpiyat şampiyonu çıkarmanın 
mutluluğunu yaşadık Sydney’de. 
66 kiloda Hüseyin Özkan ilk tur-
da İranlı Araş Miresmaeili’yi 
yendi. Daha sonra sırasıy-
la Bulgar Georgi Georgiev’i pu-
anla, Çin Halk Cumhuriyeti’nden 
Guangjun Zhang’ı ipponla mağ-
lup etti. Yarı finalde Hollandalı 
Patrick van Kalken’i eledi. Finalde, 
Dünya Şampiyonası’nda yenildi-
ği Fransız Larbi Benboudaoud’a 
2:46’da ipponla üstünlük 

sağlayarak Olimpiyat şampi-
yonu oldu. Türkiye’ye judoda, 
Barcelona’da Hülya Şenyurt’un 
aldığı bronz madalyadan sonra 
ikinci madalyayı kazandırdı. 1972 
yılında Çeçenistan’da doğan ve 
1992’de Türkiye’ye gelen Özkan, 
“Çok çalıştım. Uzun zamandır gös-
terdiğim çabanın karşılığını böy-
le bir şampiyonlukla aldığım için 
çok mutluyum” diye konuşuyor-
du. Özkan, Rusya’nın ünlü Çeçen 
güreşçisi Saytiev’den sonra 
Olimpiyat şampiyonu olan ikinci 
Çeçen sporcu olmuştu.

Sydney 2000’deki üç Olimpiyat 
altınımızın ardından bir madal-
ya da bronz olarak taekwondo-
da Hamide Bıkçın Tosun’dan geldi. 
57 kiloda mücadele eden Tosun, 
oyunlar programında ilk kez res-
men yer alan taekwondoda ilk 
turu maç yapmadan geçerek 
doğrudan çeyrek finale yükseldi. 
Çeyrek finalde Tayvanlı Chih Ling 
Hsu’yu 6-3 sayıyla yenerek yarı 
finalist oldu. Ancak Tosun, yarı fi-
nalde altın madalyayı kazanan 
Güney Koreli Jae Eun Jung’a ha-
kem oyunlarıyla 3-2 sayıyla yeni-
lerek altın madalya şansını yitirdi. 
Repesaj mücadelesinde Filipinli 
Jasmin Strachan’ı 9-3, üçüncü-
lük maçında Hollandalı Virginia 
Laurens’i 6-5 yenip, bronz ma-
dalya kazandı. Böylece Hamide 
Bıkçın Tosun, Barcelona 92’de 
bronz madalya alan judocu Hülya 
Şenyurt’tan sonra Olimpiyatlarda 
ülkemize madalya kazandıran 
ikinci Türk kadın sporcu oldu. 
Türkiye bu sonuçla güreş, halter, 
boks, atletizm ve judonun dışın-
daki bir spor dalında daha ilk ma-
dalyasını kazandı.

Sydney’de bir bronz madal-
ya da serbest güreşte Adem 
Bereket’ten geldi. 76 kilo gü-
reşçimiz ilk turu maç yapma-
dan geçtikten sonra Gürcü 
Gurami Mişedlidze’yi 3-0, Macar 
Arpad Ritter’i 3-2, Özbek Ruslan 
Kinşagov’u 5-2 yendi. ABD’li 
Brandon Slay’e hakemlerin hata-
lı kararlarıyla 3-1, Koreli Eui-Jae 

Uzbek wrestlers with match-fix-
ing, and lost the match against 
Russian Murad Ramazanov by for-
feit. General Directorate of Youth 
and Sports later punished Harun 
Doğan with a two-year depriva-
tion of rights penalty. Yüksel Şanlı 
also received a 1-year penal-
ty for not wearing the official sin-
glet and coach Fevzi Şeker a six-
month penalty for negligence.

Turkey’s First Olympic Gold 
Medal in Judo
Turkish judoka Hüseyin Özkan 
won the gold medal in the men’s 
Half Lightweight (60–66 kg) 
category at the 2000 Summer 
Olympics held in Sydney to be-
come the first judoka to win an 
Olympic gold medal for Turkey. 
This was also the second med-
al of Turkey in Judo, after the 
bronze medal won by Hülya 
Şenyurt at 1992 Barcelona Games. 
On his journey to Olympic victo-
ry, Hüseyin Özkan defeated Iranian 
Araş Miresmaeili, Bulgarian 
Georgi Georgiev, Chinese 
Guangjun Zhang, Dutch Patrick 
van Kalken in semi-finals and 
Larbi Benboudaoud from France 
by ippon in 2:46 of the final match. 

“I’ve been working very hard for a 
very long time. I am so happy that 
it paid off with such an Olympic 
championship” said Özkan who 
was born in Chechnya in 1972 and 

moved to Turkey twenty years 
later and became the second 
Chechen after Saitiev to win an 
Olympic gold medal.

Following the three gold medals in 
Sydney Olympic Games, a bronze 
medal was brougt in taekwon-
do by Hamide Bıkçın Tosun. At the 
first appearance of taekwondo in 
the Olympic Programme in Sydney 
Tosun defeated Chih Ling Hsu from 
Taiwan 6-3 in the quarterfinals. 
She lost 3-2 to South Korean Jae 
Eun Jung in the semis but won the 
repechage match against Jasmin 
Strachan from Philippines 9-3. She 
won the bronze medal by winning 
6-5 against Dutch Virginia Laurens 
in the third place match. Thus, 
Hamide Bıkçın Tosun became the 
second Turkish woman to win an 
Olympic medal after Hülya Şenyurt, 
who had won a bronze medal in 
judo at the 1992 Barcelona Games. 
Tosun’s medal was also Turkey’s 
first Olympic medal in a sport oth-
er than wrestling, weightlifting, 
boxing, athletics and judo.

Another bronze medal in Sydney 
came from Turkish freestyle 
wrestler Adem Bereket, com-
peting in 76 kg category. Adem 
Bereket; with wins over Georgian 
Gurami Mişedlidze 3-0, Hungarian 
Arpad Ritter 3-2 and Uzbek Ruslan 
Kinşagov 5-2 and defeats by 
Brandon Slay from USA 3-1 and 
Korean Eui-Jae Moon 3-0, finished 

Olimpiyat Köyü’nda Şeref Eroğlu ve Hamide Bıçkın Tosun.

Şeref Eroğlu and Hamide Bıçkın Tosun in the Olympic Village.
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Moon’a 3-0 yenildi ve sıkletinde 
dördüncü oldu. Ancak, şampiyon 
olan Alman Alexander Leipold’un 
daha sonra dopingli çıkması üze-
rine bronz madalyanın sahibi oldu.

Halterci Sunay Bulut, atlet Ruhan 
İşim’in, Sydney’e geldikleri halde 
yarışamamaları, güreşçi Harun 
Doğan’ın madalya şansını yitir-
diği gerekçesiyle mindere çık-
maması yanında çok ilginç bir 
olay daha yaşandı Milenyumun 
ilk Olimpiyatında. 1500 metre-
de 4:08:37’lik dereceyle yarı fi-
nale çıkan, bu seride de 4:09:42 
koşarak genel sıralamada se-
kizinci elde edip Olimpiyat Onur 
Kütüğü’ne adını yazdıran Süreyya 
Ayhan’ın dramını spor yazarı Esat 
Yılmaer’in Hürriyet gazetesindeki 
yazısından aktarıyoruz:

“Atletizmdeki temsilcimiz Süreyya 
Ayhan, 1.500 metre yarışında se-
risinde dördüncü oldu ve yarı fi-
nale yükseldi. Birinci seride, 
Szabo, Hamilton ve Logacova gibi 
ünlü atletlerle koşan Ayhan, ilk 
bin metreyi önde geçti. Daha son-
ra rakiplerinin ataklarına aynı şe-
kilde karşılık verdi ve 4:08:37’lik 
derecesiyle dördüncü oldu ve yarı 
finale yükseldi. Süreyya Ayhan, 
44 atlet arasında, genel klas-
manda sekizinciliği elde eder-
ken inanılmaz bir gerçek ortaya 
çıktı: Kalça kemiği çıkıktı. Ayhan, 
yaklaşık dört aydır sağ ayağı-
nın arka adalesinde ağrı hissedi-
yordu. Türkiye’deki doktorlar fi-
zik tedavi önermişlerdi. Bu prog-
ramı uygulayan Süreyya ağrıları 
ile koştu ve arka arkaya Türkiye 
rekorları kırdı. Sydney’e geldiğin-
de ağrıları yine devam ediyordu. 
Artık antreman bile yapamıyordu. 
Antrenörü Yücel Kop ile konuştu. 
Avustralya’nın ünlü bir spor dok-
toruna müracaat edildi. Doktorun 
muayenesi sonrasında Süreyya 
Ayhan’ın kalça kemiğinin yerin-
den iki santim çıktığı ve bunun 
baldır adelesine ağrı yaptığı sap-
tandı. Avustralyalı doktor onun 
bu halde koştuğunu öğrenince 
şaşkına döndü. Hemen küçük bir 

müdahale yapıldı. Çıkan kemik 
yerine yerleştirildi. Süreyya’nın 
ağrıları geçmişti. Ancak, aylar-
dır çıkık kalça kemiği ile koştu-
ğu için bu kez dengesini sağlaya-
mıyordu. Bunun üzerine doktorlar, 
sporcumuzun ayakkabısının ta-
banına plastik takviyeler yaptılar. 

the tournament in the 4th place. 
As the IOC later stripped German 
wrestler Alexander Leipold of his 
Olympic gold medal after he failed 
a drug test, Adem Bereket moved 
on from fourth to third and re-
ceived his bronze medal.

Another interesting incident 
was to take place during the 
first Olympic Games of the 
Millennium. We read the drama of 
Süreyya Ayhan, who ran a 4:08:37 
in 1500m quarterfinals and a 
4:09:42 in the semi-finals, plac-
ing 8th in her debut at the Olympic 
Games, from sports writer Esat 
Yılmaer from Hürriyet Newspaper: 
“Süreyya Ayhan, representing 
Turkey in 1500 m, finished her 
quarterfinal heat in the fourth 
place and advanced to the semi-
finals. Ayhan led the first 1000 m 
of the race in front of great ath-
letes like Szabo, Hamilton and 
Logacova but finished the race in 
4:08:37 to take her ticket to the 
semis. As she managed to place 
an Olympic 8th among 44 athletes, 
an incredible truth was revealed: 
She was suffering from hip dislo-
cation. She had had been feeling 
muscle pains in her right leg and 
was prescribed physiotherapy 
by the Turkish doctors. She kept 
running and set Turkish records 
one after another, while under-
going the physical therapy. She 
was still in pain when she arrived 
at Sydney and her coach Tücel 
Kop convinced her to consult a 
famous Australian sports phy-
sician. To the utmost astonish-
ment of her doctor, there it was 
diagnosed that she was suffering 
from a hip dislocation. A medical 

52 kiloda altın madalya kazanan Hırvat Nikolay Peşalov, Naim Süleymanoğlu’nu “En büyük halterci 
sensin” diyerek teselli etti.

Crotian Nikolay Peşalov who won a gold medal in 52 kilos consoled Naim Süleymanoğlu by saying 
that he is the best weight-lifter.

Hamza Yerlikaya, Hamide Bıçkın Tosun ve Hüseyin Özkan
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Okçulukta Olimpiyat 
Rekoru
Hasan Orbay, Serdar Şatır, 
Özdemir Akbal’dan oluşan 
Okçuluk Erkek Milli Takımımız, 
Japonya’yı 253-231 yener-
ken Olimpiyat rekorunu yine-
ledi. Takımımız çeyrek final-
de Rusya’ya 247-245 yenilince 
Olimpiyat beşincisi oldu.

Elif Altınkaynak, Natalya 
Nasaridze Çakır, Zekiye Keskin 
Şatır’dan oluşan Okçuluk Kadın 
Milli Takımımız, Polonya’yı 227-
217, Tayvan’ı 234-227 yendi. Yarı 
finalde Ukrayna’ya 240-233, 
üçüncülük maçında Almanya’ya 
240-234 yenilerek dördüncü sı-
rayı aldı.

Taekwondoda Döndü Güvenç 
(49 kg) beşinci, boksta Agasi 
Ağagüloğlu (54 kg), Ramazan 
Palyani (57 kg) beşinci, Selim 
Palyani (60 kg), Akın Kuloğlu 
(Kakauridze) (75 kg) yedin-
ci, Bülent Ulusoy (67 kg) sekizin-
ci, halterde Bünyamin Südaş (94 
kg) toplamda 392.5 kg ile yedin-
ci, grekoromen güreşte 130 kilo-
da Mehmet Fatih Bakır sekizinci 
olarak Sydney’de Olimpiyat Onur 
Kütüğü’ne adlarını yazdırdılar.

intervention was performed. The 
pain was gone but was replaced 
by a feeling of imbalance, due to 
months of running in her previ-
ous condition. Some plastic rein-
forcements were applied to the 
foot bed of her shoes as a rem-
edy. Just the day before her race, 
Süreyya Ayhan was complain-
ing about a pain in her right knee 
and an Azerbaijani coach gave 
her some medicine in a tube, in-
sisting and convincing her that it 
would solve the problem. In fear 
that the medicine might contain 
prohibited substances, Süreyya 
Ayhan contacted her coach and 
her doctor. The contents of the 
substance was immediately an-
alysed to find out that it was only 
water. They did not inform Ayhan 
about that, instead they told her 
that it contained no prohibited 
substances and it would do her 
wonders. Ayhan used the “med-
icine”, felt better, prepared her-
self for the race and advanced 
to the semi-finals. Water indeed 
had worked.”

Janina Karolchyk (Çolakoğlu), 
Belarusian shot putter who won 
the gold medal with a 20,56 
m throw in Sydney 2000, was 
also a citizen of Turkey carry-
ing a Turkish Passport. At last; 
a Turkish ‘citizen’ had won a 
gold Olympic medal in ath-
letics. Janina Karolchyk was 

Ancak, yarıştan bir gün önce baş-
ka bir sorun yaşandı. Süreyya bu 
kez dizindeki ağrıdan şikayet edi-
yordu. Bir Azeri antrenör ona bir 
tüp ilaç verdi. ‘Kullan bunu geçer’ 
dedi. Süreyya, ilacın doping mad-
desi içerebileceği korkusuyla ant-
renörüne ve doktorlara danış-
tı. Tüpün içindeki ilaç hemen in-
celenmeye alındı. Korkulan olma-
mıştı. Tüpün içindeki sadece suy-
du. Ancak Süreyya’ya bu söylen-
medi. Bu ilacı kullanırsa ağrıları-
nın geçeceği söylendi. Ayhan, ila-
cı kullandı ‘iyiyim’ dedi ve yarışa 
hazırlandı, koştu yarı finale yük-
seldi. Su işe yaramıştı…”

Belarus’un yanı sıra Türkiye 
Cumhuriyeti’nin de vatanda-
şı olan ve cebinde Türk pasa-
portu taşıyan Yanina Korolçik 
(Çolakoğlu) gülle atmada 20.56 
metrelik derecesiyle Olimpiyat 
şampiyonluğuna ulaştı. Böylece 
büyük bir özlemle yıllardır imre-
nerek baktığımız atletizmin şeref 
kürsüsüne, sonunda bir Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı çık-
mış oldu. ENKA’nın Belarus’tan 
transfer ederek Türk vatandaş-
lığına geçirdiği Yanina Korolçik 
(Çolakoğlu) bir süre sonra ‘ilgisiz-
lik nedeniyle’ ülkesine dönmüştü!

transferred by ENKA Sports 
Club and competed in Turkey for 
some years.

Olympic Record in Archery
Turkish Men’s Archery Team, 
consisting of Hasan Orbay, 
Serdar Şatır and Özdemir Akbal, 
equalized the Olympic Record 
as they defeated Japan 253-
231. Turkish team lost 247-245 to 
Russia in the quarterfinals and 
finished the tournament in the 
5th place.

Turkish Women’s Archery Team 
of Elif Altınkaynak, Natalya 
Nasaridze Çakır and Zekiye 
Keskin Şatır defeated Poland 
227-217 and Taiwan 234-227. 
They were beaten 240-233 by the 
Ukrainian team in the semi-fi-
nals and 240-234 to Germany in 
the bronze medal match and fin-
ished in the 4th place.

In taekwondo Döndü Güvenç 
(49 kg) finished fifth, Agasi 
Ağagüloğlu (54 kg) and Ramazan 
Palyani (57 kg) finished fifth, 
Selim Palyani (60 kg), Akın 
Kuloğlu (Kakauridze) (75 kg) fin-
ished seventh and Bülent Ulusoy 
(67 kg) finished eighth in boxing. 
In weightlifting, Bünyamin Südaş 
(94 kg) finished in the 7th place 
with 392,5 kg total and Mehmet 
Fatih Bakır (130 kg) was placed 
eighth in Greco-Roman wrestling

İlkay Dikmen

Yelkencilerimiz Sydney Opera Binası’nın önünde.

Our Sailors in front of the Sydney Opera House.
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Olimpik Spor Dallarını Tanıyalım
Let’s Get to Know the Olympic Sports  9

Taekwondo
Taekwondo

Taekwondo, çıplak el ve ayakla yapılan, 
Kore kökenli bir uzak doğu savunma sa-

natı ve sporudur. Yaklaşık 600’lü yıllarda or-
taya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan 
‘Ayak Sistemi’ ile ‘Yumruk Metodu’ zamanla 
bir araya getirilerek Taekwondo ortaya çıkmış-
tır. Taekwondo kelimesi, Korece Tae, Kwon ve 
Do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae, 
‘tekme’ veya ‘ayakla yapılan vuruş’; kwon, ‘yum-
ruk’ veya ‘elle yapılan vuruş’; do, ‘iyilik, doğru-
luk, fazilete giden yol (Bu dövüş sanatının tatbiki 
esnasında izlenilecek yolun ve dövüşün felsefesi 
değerlerinin genel adı) anlamına gelmektedir.

Kişi istediği kadar esnek, istediği kadar güç-
lü el ve ayak vuruşlarına sahip olursa olsun, eğer do 

Taekwondo is a Korean martial art combining combat and self-defence 
techniques with sport and exercise. It includes a system of blocks, kicks, 

punches, and open-handed strikes and may also include various take-downs 
or sweeps, throws, and joint locks. “Tae” means “ foot,” “leg,” or “to step on”; 

“Kwon” means “ fist,” or “ fight”; and “Do” means the “way” or “discipline.” Thus, 
Taekwondo is the right way of using fists and feet and teaches more than phys-
ical fighting skills. It is a sport that shows ways of enhancing our spirit and life 
through training our body and mind.

It is an effective weaponless art of self-defence but it is also a competitive sport 
and method of maintaining all round fitness. Taekwondo is a martial art that has 
no equal in either power or technique. Taekwondo’s discipline, technique, and 
mental training are the mortar for building a strong sense of justice, fortitude, 
humility, and resolve. It is this mental conditioning that separates the true prac-
titioner from the sensationalist, who is content only with the fighting aspects 
of the art. The guiding principle of taekwondo is that the practitioner should 
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not attack, unless first confront-
ed by an attack. The taekwon-
do philosophy can be summed 
up by the 5 tenets of taekwondo: 
courtesy, integrity, perseverance, 
self-control and indomitable spir-
it Taekwondo is a way of think-
ing and a way of life. In particu-
lar, it instils a spirit of strict, self-
imposed discipline and an ideal of 
noble, moral rearmament.

For a beginner, taekwondo ex-
ercises and the milieu of dis-
cipline may seem difficult. But 
practice, perseverance, self-dis-
cipline and patience are key to 

improvement. A taekwondo stu-
dent typically wears a white with a 
belt tied around the waist. The belt 
colour and any insignia thereon in-
dicate the student’s rank. The “col-
our belts” in taekwondo are white, 
yellow, green, blue, red and black. 
There are also intermediate belts 
like white-yellow, yellow-green, 
green-blue, blue-red, and red-
black. Students generally have a 
colour belt test every 4 months 
until they reach the higher col-
our belt levels. They will be tested 
for knowledge of and their skill in 
specific forms, kicks, breaks and 
self-defence techniques. Black 
belt represents the highest level in 
taekwondo and is made up of nine 
ranks (each rank is called a ‘Dan’); 
from 1st to 9th Dan. To advance 
from one Dan to the next, students 
typically complete promotion 
tests in which they demonstrate 
their proficiency in the various as-
pects of the art. Promotion from 
one Dan to the next can take years. 

kurallarını uygulamıyor ve bunu 
sadece dövüş sporu olarak gö-
rüyorsa takwondocu sıfatı taşı-
yamaz. Zira taekwondo bir saldırı 
değil, 20 yüzyılı aşkın bir zaman-
dan beri Kore’de bağımsız olarak 
geliştirilmiş ve uluslararası çağ-
daş bir nitelik kazanmış olan sa-
vunma sporudur. Taekwondonun 
tüm hareketleri, savunma ru-
hunun egemen olduğu bir temel 
üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla 
bu sporu saldırı olarak kulla-
nan kimseler bu sporun ana il-
kelerinden uzaklaşırlar ki, taek-
wondo camiası içinde yer ala-
mazlar. Vücutlarının tüm organ-
ları ile kendilerini savunmak için 
süper tekniklerle eğitilmiş olan 
taekwondocuların yalnız fizik-
sel güçleri değil, daha da önemli-
si kendilerine olan güvenleri, her-
kese karşı saygılı olmaları ve di-
siplinleri daha çok ön plana çıkar. 
Taekwondocu için bütün vücut bir 
savunma silahıdır. Saldırıları elle-
ri, yumrukları, ayakları veya diğer 

organları vasıtasıyla kolaylıkla 
tesirsiz hale getirme yetenekleri-
ne sahiptirler.

Taekwondoya yeni başlayan bir 
öğrenciye doğal olarak egzersiz-
ler ve disiplin ortamı zor gelebi-
lir. Ancak, sıkı ve disiplinli bir ça-
lışma ile sonuca yaklaşılır. Bu sü-
renin uzunluğu manevi yapısı-
na göre öğrencinin sabır ve da-
yanıklılığının göstergesi olarak 
bu vasıfları kazanmasını sağ-
lar. Başarıya ulaşmak için öğren-
ci sabırlı ve dayanıklı olmak zo-
rundadır. Bunun başka alterna-
tifi olmadığına göre, başarabilen 
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öğrenci belki farkında olmasa da 
sabır ve dayanıklılık gibi gerçekten 
de insanın ihtiyacı olan iki önemli 
vasfa sahip olmuş olur.

Taekwondo’da tecrübe ve ustalı-
ğı belirtmek üzere, diğer pek çok 
uzak doğu kökenli savaş sanatın-
da olduğu gibi, elbisenin üzerine 
bağlanan kuşaklar kullanılır. Bu 
kuşaklar sırayla; beyaz, sarı, ye-
şil, mavi, kırmızı, siyah renklerde-
dir. Derecelendirmeyi kolaylaştır-
mak için, her iki kuşağın arasın-
da bir de ara kuşak bulunur ve bu 
kuşak, öncesindeki ve sonrasın-
daki kuşakların rengiyle anılır; sa-
rı-yeşil kuşak, kırmızı-siyah ku-
şak gibi. dört ayda bir kuşak sınavı 
yapılır, başarılı olanlar bir üst ku-
şağa geçerler. Başarıya göre ara 
kuşakları atlayarak yükselmek 
de mümkündür.

Siyah kuşak en üst kuşaktır. Fakat 
siyah kuşağın da dereceleri bulun-
maktadır. Bunlar, 1. Dan, 2. Dan, 3. 
Dan, 4. Dan, 5. Dan, 6. Dan, 7. Dan, 
8. Dan ve 9. Dan’dır. Her Dan dere-
cesi arasında belli bir bekleme sü-
resi vardır. Bu süre Dan derece-
si kadar yıldır. Örneğin, 4. Dan olan 
birisi 5. Dan’a geçmek için dört 
sene beklemek ve ardından bir 
imtihana girmek zorundadır.

Bir sporcunun siyah kuşak olabil-
mesi için 15 yaşından gün alma-
sı gerekmektedir. Yaşı tutmuyor-
sa siyah kuşak yerine Pum kuşak 

alabilir. Pum kuşağın dereceleri 
ise 1. Pum, 2. Pum ve 3. Pum’dur.

Tarihçe
Taekwondo, dünyada bilinen dö-
vüş sanatlarının hemen hemen 
en eskisidir. Ortaya çıkış tari-
hi İ.Ö 37 olarak kabul edilen ta-
ekwondo, Kore kökenli bazı sa-
vunma sporlarının eski biçimle-
rine dayanır. Kore yarımadası-
nın kuzey kısmında hükümran 
olmuş Koguryo Hanedanlığı’na 
kadar uzanan bir tarihçesi var-
dır. O zamanlar vahşi hayvanla-
ra ve eşkiyalara karşı korunmak 
amacıyla çıkarılmış bir savun-
ma sanatı olup, yumrukların yanı 
sıra yüksekten ve sıçrayarak atı-
lan tekmelerden geniş biçimde 

The general rule is that a black 
belt may advance from one rank 
to the next only after the number 
of years equivalent to their cur-
rent rank. For example, a newly 
promoted 4th Dan black belt may 
not be allowed to advance to 5th 
Dan until four years have passed. 
A “Dan” is an adult Black Belt, age 
15 or older. For taekwondo stu-
dents who reach the level of black 
belt before their fifteenth birth-
day, there is a system of “poom” 
grades (junior black belt) from 
1st level to 3rd level. The highest 
poom is 3rd poom.

History
Taekwondo is one of the old-
est forms of martial arts and 

dated back to the kingdom of 
Koguryo, founded in B.C. 37 in 
Korea. Man by nature has the in-
stinct to preserve his own life 
and therefore engages himself in 
doing physical activities all the 
time. In ancient times people had 
no means other than the bare 
hands and body to defend them-
selves; so they naturally devel-
oped the bare-hand fighting tech-
niques. It is important that the 
person practicing this art reach-
es a mental and spiritual state 
where mind and body as one 
unit reacts instantly and adapt to 
changing conditions. When such 
a case is fully it achieved, the du-
ality of subject and object in eve-
ryday life vanishes. As mental 
and physical harmony is the pur-
pose of the religions Taoism and 
Zen Buddhism and it can only be 
reached by practicing and expe-
rience, believers of the times en-
gaged in such martial arts as 
well as dealing with their philo-
sophical and spiritual education. 
One of the reasons that practi-
tioners are religious people is 
that such sports contribute to the 
development of the spirit beside 
the bodies. These are the main 
factors why a taekwondo student 
never harms the weak and in-
volve in street fights.

Taekwondo emerged as a sport in 
1940s after Korean independence. 
The Korean Taekwondo Union 
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was established on 16 September 
1961 and was acknowledged 
by the Korean Amateur Sports 
Association in 1962. Kukkiwon 
was founded as the KTA (Korea 
Taekwondo Association) on 
November 30th, 1972, and since 
then has played an important role 
in the perpetuation of taekwondo. 
The very first World Taekwondo 
Championship was held in Seoul 
on 25-27 May 1973 with the 
participation of 17 countries. 
Taekwondo made its Olympic de-
but at the 2000 Sydney Games.

Taekwondo was first introduced 
to the Turkish people with the vis-
it of a taekwondo demonstration 
team headed by Korean General 
Choi Hong-Hi in 1964. The 
Turkish government honoured 

him by placing him on a postage 
stamp. Şükrü Gençel and Nazım 
Canca worked hard to promote 
the sport in Turkey. The break-
through started after 70s, thanks 
to the South Korean Grandmaster 
Cho Soo See who was invited to 
train Turkish athletes. İsmet Iraz 
highly contributed to the devel-
opment of the sport in Turkey as 
an athlete and then an adminis-
trator. Taekwondo became one 
of the most popular sports in 
the country and Turkey raised 
many internationally success-
ful athletes in the sport. Turkish 
Taekwondo Federation, originally 
formed in 1968 within the Turkey 
Judo Federation, became an inde-
pendent and autonomous federa-
tion in 1981.

yararlanılır. Bu sanatta eğitim gö-
ren kişinin, beden ile zihnin tek bir 
birim gibi tepki göstererek deği-
şen şartlara anında uyum sağla-
yacağı bir zihinsel ve ruhsal du-
ruma ulaşması büyük önem ta-
şır. Böyle bir duruma tam olarak 
ulaşıldığında, günlük yaşamdaki 
özne ve nesne ikiliği ortadan kal-
kar. Zihinsel ve bedensel uyum o 
zamanın dinleri Taoculuk ve zen 
Budacılık açısından bir amaç ol-
duğundan ve bu amaca ancak ça-
lışarak ve deneyimle ulaşılabile-
ceğinden, bu dinlere bağlı olan-
lar felsefi ve manevi eğitimlerinin 
yanı sıra bu türlü dövüş sanatla-
rıyla da uğraşmışlardır. Uzakdoğu 
sporlarıyla uğraşan kimselerde 
dini verilerin kuvvetli olmasının 
sebeplerinin başında, bu sporla-
rın beden yanında ruh gelişimine 
de katkıda bulunuyor olmasıdır. 
Bir taekwondocunun hiçbir za-
man zayıflara dokunmamasının 
ve alelade sokak kavgası yapma-
masının temelinde yatan ana fak-
törler bunlardır.

Taekwondo sporu Kore’nin ba-
ğımsızlığına kavuşması ile ancak 
1943 yılında resmi kimlik kazan-
mış ve bu tarihten sonra dünya-
ya açılmıştır. 16 Eylül 1961 yılında 
kurulan Kore Taekwondo Birliği, 
bu sporu 25 Haziran 1962’de ulu-
sal oyunlar kapsamına aldıra-
rak yasallaşmasını sağlamış, 30 

Kasım 1972 tarihinde ise dün-
ya taekwondosunun merke-
zi ‘Kukkiwan’ açılmıştır. 25 Mayıs 
1973’te 17 ülkenin katılımıyla ilk 
dünya şampiyonası gerçekleş-
miştir. Taekwondo, 2000 yılında 
Sydney’de Olimpiyat Oyunları’nda 
Olimpik spor dalı olarak yarışma-
lara dahil edilmiştir.

Türk halkı Taekwondo ile ilk 
kez 1964 yılında, Koreli General 
Choi Honghi başkanlığında, gös-
teriler yapmak üzere ülkemi-
ze gelmiş olan bir Taekwondo 
ekibi aracılığıyla tanıştı. Bu ta-
rihten sonra Şükrü Gençel ve 
Nazım Canca Taekwondonun 
yaygınlaştırılabilmesi amacıy-
la yoğun çalışmalara başladı-
lar. Bu alanda Türkiye’deki asıl 
büyük atılım 1970’lerden son-
ra oldu. 1970’te Türkiye’ye geti-
rilen Güney Koreli antrenör Cho 
Soo See, yeni sporcular yetişti-
rerek, Türkiye’de Taekwondonun 
gelişmesine büyük katkılarda 
bulundu. İsmet Iraz’ın da büyük 
çabaları ile bu spor dalının kısa 
sürede sevilen ve ilgi gören bir 
branş haline geldiği; Türk spor-
cularının da bu branşta çok ba-
şarılı olarak dünya kürsüleri-
ne çıktıkları görüldü. 1981 yılın-
da Judo Federasyonu’ndan ay-
rılan Taekwondo Federasyonu 
Başkanlığı, özerk bir yapıda faa-
liyetlerini sürdürmektedir.
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President of the Turkish 
Taekwondo Federation 
Metin Şahin answered our 
questions:
 Would you tell us about the 

importance of Taekwondo 
among Olympic sports?

 “Taekwondo is in the Olympic 
Programme of the IOC since the 
year 2000. The popularity of taek-
wondo in the Olympic Games is 
increasing ever since among the 
viewers, thanks to the introduc-
tion of electronic system. Eight 
medals, four in women’s and 4 
in men’s, are distributed in the 
Olympic Games. When you look 
at the distribution of the med-
als, you can see that there is par-
ity among the participating coun-
tries. This shows how much im-
portance is attached to taekwon-
do by the countries and also how 
tough the competition is. And 
when we evaluate taekwondo in 
Turkey, we will be talking about 
a top grade sports with ever ris-
ing achievements.”

 You have been the 
President of the Turkish 
Taekwondo Federation since 
2003 after a successful 
sporting career. Can you tell 
us about the development of 
Turkish taekwondo during 
this period?

 “In the last 12 years, taekwon-
do has become one of the most 
prominent sports in the country. 
Of course, the highly successful 
results in the international arena 
that made us all proud have an 
important part in this. We have 
been consistently winning med-
als at the 2004, 2008 and 2012 
Olympic Games. Mind you, a gold 
and a silver medal in London 
2012 from our only three partic-
ipants. We have always played 
for the top in all European and 
World championships. The num-
ber of athletes, coaches and ref-
erees has been and still are con-
stantly increasing. Taekwondo 
is being practiced in all of the 81 
provinces of Turkey. Taekwondo 
has become a choice sport for 
our young and beginner ath-
letes. During this period, our 
Federation has become a highly 
institutionalized one, working in 
an integrated fashion with all its 
organs and boards. This co-ordi-
nated work is perhaps the most 
important factor in leading us 
to success.”

 Do you consider the 
existing level of Turkish 
taekwondo to be 
satisfactory? Do you plan to 
raise the bar?

 “Another factor that makes us 
successful is that we have nev-
er contented ourselves with any 
of our achievements. Yes, now-
adays taekwondo is a very suc-
cessful, if not the most success-
ful, sport in Turkey. But, this is 
not totally satisfactory for us. 
Our goal is to achieve a sus-
tainable level of success and 
keep adding on to it. For that, we 
are preparing and implement-
ing long-term plans, rather than 
making short ones to save the 
day. We are widening our pool of 
young and talented athletes and 
already creating our teams for 
future Olympic Games after Rio 
2016. We are also very keen on 
sustainable development of our 

Türkiye Taekwondo 
Federasyonu Başkanı 
Metin Şahin, kendisine 
yönelttiğimiz soruları şöyle 
yanıtladı:
 Taekwondonun Olimpik spor 

dalları arasındaki öneminden söz 
eder misiniz?

 “Olimpiyat Oyunları’nda 2000 yı-
lından itibaren taekwondo branşın-
da madalya dağıtılıyor. Taekwondo, 
Olimpiyat Oyunları’nda popülerliği-
ni artırmaktadır. Elektronik sisteme 
geçilmesi ile birlikte ekran karşı-
sında izleyicilerin büyük ilgisini çek-
meye başlamış ve Olimpik spor-
lar arasında her geçen gün yukarı-
lara doğru ilerlemektedir. Olimpiyat 
Oyunları’nda taekwondoda dördü 
erkeklerde, dördü kadınlarda olmak 
üzere sekiz madalya dağıtmaktadır. 
Madalya dağılımına baktığımız za-
man ülkeler arasında bir eşitlik ol-
duğunu görmekteyiz. Bu da müca-
delenin ne kadar büyük olduğunu 
ve tüm ülkelerin taekwondo spo-
runa verdiği önemi göstermektedir. 
Taekwondoyu, Türkiye’de değerlen-
dirdiğimiz zaman ise, sürekli artan 
bir başarıdan ve zirvede yer alan bir 
branştan söz edebiliriz.”

 Başarılı sporculuk kariyerinizin 
ardından 2003 yılından bu yana 
Takwondo Federasyonu Başkanı 
olarak görev yürütüyorsunuz. Bu 
dönemde Türk taekwondosunun 
gelişimini değerlendirir misiniz?

 “Türk taekwondosu 12 yıllık sü-
reç içinde Türkiye’nin parmak-
la gösterilen spor branşı olmuş-
tur. Bunda elbette son yıllarda ulus-
lararası arenada Türk halkını gu-
rurlandıran büyük başarıların bü-
yük rolü var. 2004, 2008 ve 2012 
Olimpiyat Oyunları’nda sürekli ülke-
mize madalya kazandırdık. 2012 yı-
lında Londra’da üç sporcuyla katıl-
dığımız Olimpiyat Oyunları’nda bir 
altın, bir gümüş madalya elde et-
meyi başardık. Dünya ve Avrupa 
Şampiyonaları’nda her zaman zir-
veye oynadık. Sporcu, antrenör, ha-
kem sayılarımız her geçen gün art-
mış ve artmaya devam etmektedir. 

Türkiye’nin 81 ilinde faal olarak ta-
ekwondo yapılmaktadır. Taekwondo, 
artık genç yaştaki birçok sporcu 
adayının tercihi olan bir branş hali-
ne gelmiştir. 12 yıllık süreçte fede-
rasyonumuz daha kurumsal hale 
gelmiştir. Tüm kurullarıyla enteg-
rasyonu sağlam bir şekilde çalış-
masını sürdürmektedir. Koordineli 
çalışma federasyonumuzu başarıya 
götüren en önemli etkenlerdendir.”

 Türk taekwondosunun bugün 
bulunduğu noktayı yeterli 
buluyor musunuz? Başarı çıtasını 
daha yukarı taşımak adına 
neler planlıyorsunuz?

 “Bizi başarılı kılan en temel un-
sur, yakaladığımız başarıyla hiçbir 
zaman yetinmememizdir. Evet, bu-
gün bakıldığında Türk taekwondo-
su çok başarılıdır. Türkiye’nin en ba-
şarılı sporu olarak da bahsedebili-
riz. Ancak, bu bizim için yeterli de-
ğildir. Bizim hedefimiz başarıyı sür-
dürülebilir kılmak ve üzerine ekle-
mektir. Bu doğrultuda günü kurtar-
mak adına kısa süreli değil, kalıcı 
başarı için uzun vadeli planlar ya-
pıyoruz. Önümüzdeki Olimpiyatların 
değil, iki üç Olimpiyat sonrasının 
takımlarını oluşturuyoruz. Yetenekli 
genç sporcu havuzumuzu geniş-
letiyor ve mücadeleyi artırıyoruz. 
Antrenör ve hakemlerimizin de sü-
rekli olarak gelişimi konusunda ça-
lışmalar yapıyor, seminer ve kurs-
lar düzenliyoruz.”
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category. We never give up on 
an athlete even he/she cannot 
find a place on the podium in in-
ternational competitions. Not as 
long as our technical commit-
tees consider them talented. We 
take our job very seriously and 
meticulously. There are many 
upcoming young athletes that 
you will hear about soon. Take 
our 19 years old athletes İrem 
Yalman, gold medallist and Nafia 
Kuş, bronze medallist of the last 
World Championships.”

 How are the preparations 
for Rio Olympic Games? 
What is your target for 
Rio 2016?

 “Our primary goal is to main-
tain the level of achievement we 
attained in 2012 and put some on 
top of it. Two years ago the World 
Taekwondo Federation intro-
duced ranking points for the WTF 
Olympic Standings which creat-
ed great competition all around 
the world. Athletes everywhere 
are fiercely competing for points 
in order to qualify for Rio Games. 
And so do us. As the federation, 
we do everything we can to par-
ticipate in the tournaments of-
fering points. We shall be host-
ing the 2015 WTF World Grand-
Prix competitions in Samsun 
come September. With the points 
on offer, this organization is 

için uğraş vermektedir. Bir sporcu 
Türkiye şampiyonalarında derece-
ye giremese bile, eğer onda bir yete-
nek varsa teknik kurullarımız bunu 
yakalar ve o sporcuyu kaybetmeyiz. 
İşimizi çok ciddi ve titiz bir şekilde 
yapıyoruz. Bu doğrultuda son Dünya 
Şampiyonası’nda 19 yaşındaki İrem 
Yaman altın madalya Nafia Kuş da 
bronz madalya kazandı. Yine alt-
tan çok iyi sporcularımız yetişiyor ve 
kısa süre içinde seslerini duyurma-
ya başlayacaklar.”

 Yaklaşmakta olan Rio Olimpiyat 
Oyunları için hazırlıklar nasıl 
gidiyor? Rio için nasıl bir 
hedef belirlediniz?

 “Öncelikli hedefimiz 2012 yılında-
ki başarımızı tekrarlamak ve üze-
rine çıkmaya çalışmak. Son iki yıl-
dır Olimpiyat Oyunları’na katıl-
ma yolunda Dünya Taekwondo 
Federasyonu puan sıralaması uy-
gulamasına gitti. Bu da taekwon-
do sporunda daha önce görülme-
miş bir mücadelenin başlaması-
na neden oldu. Dünyanın her ye-
rinden sporcular sıralamada üst-
te yer alarak 2016’ya katılmak için 
büyük bir mücadele veriyor. Biz de 
Türkiye olarak bu mücadelenin için-
deyiz. Yeni sistem ile birlikte tur-
nuva ve şampiyona sayıları art-
tı ve değer kazandı. Federasyon ola-
rak, bize puan getirecek tüm tur-
nuvalara iştirak etmeye çalışıyoruz. 
Eylül ayında Samsun’da Grand Prix 

coaches and referees via semi-
nars and courses.”

 What kind of programmes 
are being implemented raise 
new champions and what 
can you tell us about our 
potential in taekwondo?

 “Being established strongly in 
all 81 provinces is one of distinc-
tive features of our Federation. 
We have tried to promote and 
disseminate the taekwon-
do sport all around the country, 
rather than focusing on a few 
cities. That’s how we develop our 
sport and maintain our success 
rate. Winning a gold and a sil-
ver medal, Turkish Taekwondo 
Federation was the most suc-
cessful federation of Turkey in 
London 2012 Games. Being es-
tablished strongly all around 
the country and the quantity of 
licenced athletes are the key 
strengths of any federation. We 
are one of the biggest sport fed-
erations after football in that 
sense. Similarly, with the ath-
letes, coaches, referees, ad-
ministration and all, the great 
Turkish taekwondo communi-
ty constitutes our strongest side. 
The high and increasing num-
ber of licenced athletes indicates 
a strong pool of athletes. Our 
technical committees are on the 
lookout for talents in every age 

 Yeni şampiyonların yetişmesi 
için nasıl bir program 
uygulanıyor? Geleceğe yönelik 
sporcu potansiyelimizle ilgili 
neler söyleyeceksiniz?

 “Bizi diğer federasyonlardan ayı-
ran en büyük özelliğimiz, 81 ilde 
güçlü yapılanmamızdır. Belli baş-
lı illere yönelmek yerine taek-
wondo sporunu tüm illere yay-
mak, dikkat çeken özellikleri-
mizdendir. Başarılarımızı sürek-
li olarak koruyor ve geliştiriyoruz. 
Federasyonumuz, uzun yıllardır ar-
tan başarı grafiğini 2012 yılında 
Olimpiyat Oyunları’nda bir altın, bir 
gümüş madalya ile taçlandırmış ve 
ülkemizin en başarılı federasyonu 
olmuştur. Federasyonumuzun güç-
lü yanlarının başında lisanslı spor-
cu sayısı gelmektedir. Futboldan 
sonra en çok lisanslı sporcuya 
sahip federasyonlardan birisiyiz. 
Federasyonumuzun 81 ilde etkin bir 
şekilde faal olması da güçlü yanla-
rımızdandır. Aynı şekilde, teknik ku-
rullarından hakemlerine ve antre-
nörlerine kadar çok gelişmiş bir ca-
miaya sahip olmamız gücümüzün 
temelini oluşturmaktadır. Lisanslı 
sporcu sayımızın fazla olması do-
ğal olarak güçlü bir sporcu havuzu-
na sahip olduğumuz anlamına ge-
liyor. Bu doğrultuda, her yaş kate-
gorisi için oluşturduğumuz teknik 
kurullarımız bu sporcuları keşfet-
mek ve Türk sporuna kazandırmak 
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müsabakalarına ev sahipliği yapa-
cağız. Bu organizasyon, Olimpiyata 
katılım yolunda verdiği puanla bir 
Avrupa Şampiyonası kadar değer-
li. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda 
2012’ye göre sporcu katılım sayımızı 
artırabilirsek, başarımızı da artıraca-
ğımızı düşünüyorum. Şu anda Servet 
Tazegül ve Nur Tatar Olimpiyata git-
me yolunda önemli bir avantaja sa-
hipler, ancak son belirleme yıl so-
nundaki sıralamaya göre yapıla-
cak. Bu iki sporcumuzun dışında 
beş altı sporcumuz daha 2016’ya ka-
tılma yolunda şanslarını sürdürü-
yor. Önümüzdeki süreci iyi değer-
lendirerek, olabildiğince fazla spor-
cu ile 2016’da yer almak istiyoruz. 
Sporcularımızı 2016’ya en iyi şekil-
de hazırlıyoruz. Şampiyona ve tur-
nuvaların dışında yaptığımız kamp-
lar ile sporcularımız Olimpiyat hava-
sına girmeye başladılar. Federasyon 
olarak, Avrupa kıtasında 2016’ya ka-
tılım için son durak olan kıta ele-
melerini de düzenleme hakkını 

 You also hold 
international 
administrative offices. Can 
you tell us about them?

 “Since 2004, I have been 
serving a board member of the 
World Taekwondo Federation 
(WTF). At the same time I 
am the Vice President of the 
European Taekwondo Union 
(ETU) and Mediterranean 
Taekwondo Union (MTU) 
and the President of Balkan 
Taekwondo Union (BTU). I 
have some other active of-
fices at home besides being 
the President of the Turkish 
Taekwondo Federation. Being 
in such international bod-
ies and institutions of course 
have some positive effects on 
Turkish Taekwondo. We are a 
country with a say in the taek-
wondo world and regard-
ed highly positively. It helps in 
many ways.”

kazandık. Bu elemeler Ocak ayında 
İstanbul’da yapılacak.”

 Uluslararası alanda da önemli 
görevleriniz var. Bunlardan söz 
eder misiniz?

 “2004 yılından günümüze Dünya 
Taekwondo Federasyonu Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevinde bulunma-
mın yanı sıra Avrupa Taekwondo 
Birliği Asbaşkanlığı, Balkan 
Taekwondo Birliği Başkanlığı 
ve Akdeniz Taekwondo Birliği 
Asbaşkanlığı görevlerini birlikte yü-
rütüyorum. Yurt içinde de birçok 
aktif yöneticilik görevim devam edi-
yor. Yurt dışında bu kadar söz sa-
hibi olunca, tabiî ki Türk taekwon-
dosuna da olumlu getirileri oluyor. 
Dünya taekwondosunda söz sahi-
bi bir ülkeyiz. Dünya taekwondo-
sunda Türkiye’ye karşı her zaman 
olumlu ve pozitif bir bakış hakim. 
Bunun faydalarını çeşitli yönlerden 
görüyoruz.”

as important as the European 
Championships. I believe that if 
we can qualify for Rio 2016 with 
more athletes than we did for 
London Olympic Games, we will 
be even more successful. So far 
Servet Tazegül and Nur Tatar are 
in an advantageous position to 
be qualified but the identifications 
will be made according to the 
WTF Olympic Standings at the end 
of the year. There are four or five 
other Turkish athletes that might 
be qualified. The preparations are 
for a bigger and stronger team 
participating at the Olympics. 
Besides the championships and 
tournaments, with the camps we 
are organizing our athletes are 
preparing well and already get-
ting in the mood for the Games. 
We also shall be hosting the 
European Taekwondo Union’s Rio 
2016 Olympic Games Continental 
Qualification Tournament in 
Istanbul next January.”
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Tazegül ve Yaman Dünya Şampiyonu
Tazegül & Yaman: World Champions 
Dünya Taekwondo Federasyonu 
(WTF) tarafından 12-18 Mayıs 
tarihleri arasında Rusya’nın 
Chelyabinsk kentinde dü-
zenlenen Dünya Taekwondo 
Şampiyonası’nda sporcularımız 
iki altın, bir gümüş, bir bronz 
madalya kazandı. Erkekler 68 
kiloda Servet Tazegül ve kadın-
lar 62 kiloda İrem Yaman dünya 
şampiyonluğuna ulaşırken, ka-
dınlar 67 kiloda Nur Tatar dünya 
ikincisi, artı 73 kiloda Nafia Kuş 
dünya üçüncüsü oldu.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları 
şampiyonu Servet Tazegül, er-
kekler 68 kilo finalinde Rus ra-
kibini yenerek şampiyon oldu. 
Servet Tazegül bu sonuçla, 
2011 yılından sonra ikinci kez 
dünya şampiyonu olma gu-
ruru yaşadı. İlk turu seri başı 
olarak maç yapmadan geçen 
Tazegül, sonraki turlarda sıra-
sıyla Kolombiyalı, Sırp, Bulgar, 
ABD’li ve Koreli rakiplerini ye-
nerek çıktığı finalde, Rus Alexey 
Denisenko’yu da 10-7 yenerek 
şampiyon oldu.

Kadınlar 62 kiloda İrem Yaman 
da ilk turu maç yapmadan 
geçtikten sonra, İranlı, Rus, 
Tayvanlı ve Belaruslu rakip-
lerini yenerek finale yükseldi. 

Turkish athletes won 2 gold, 
1 silver and 1 bronze med-
al at the World Taekwondo 
Federation’s (WTF) 2015 World 
Taekwondo Championships held 
in Chelyabinsk, Russia on 12-18 
May 2015.

Servet Tazegül (68 kg) became 
the World Champion in men’s and 
İrem Yaman (62 kg) won the gold 
medal in women’s taekwondo. 
Nur Tatar (67 kg) won the silver 
and Nafia Gümüş (+73 kg) took 
the bronze medal in women’s.

Turkey’s London 2012 Olympic 
Gold Medal winner Servet 

18 yaşındaki sporcumuz final-
de İspanya’dan Marta Calvo 
Gomez’i 14-4 yenerek kürsünün 
en üst basamağına çıktı.

Kadınlar 67 kiloda Nur Tatar 
Kazak, Sloven, Fransız ve 
Kolombiyalı rakiplerini yenerek 
geldiği finalde Tayvanlı Chia Chia 
Chuang’a mağlup olarak gümüş 
madalya elde etti.

Kadınlar + 73 kiloda Nafia Kuş 
ise aralarında dünya 1 numara-
sının da bulunduğu güçlü rakip-
leri yendikten sonra, yarı finalde 
İngiliz Bianca Walkden’a yenile-
rek bronz madalya aldı.

Tazegül (68 kg) became the World 
Champion after defeating Russian 
Alexey Denisenko in the final 
match 10-7. This was his second 
World Champion title after 2011. 
Tazegül advanced to the finals 
defeating his opponents from 
Colombia, Serbia, Bulgaria, USA 
and Korea.

In women’s 62 kg category, 
Turkish athlete claimed her gold 
medal beating her Spanish rival 
Marta Calvo Gomez 14-4 in the fi-
nal match. Yaman had defeat-
ed her rivals from Iran, Russia, 
Chinese Taipei and Belarus on her 
way to the finals.

In women’s 62 kg category, Nur 
Tatar, the silver medallist of the 
2012 London Games, defeated 
her opponents from Kazakhstan, 
Slovenia, France and Colombia to 
confront Chia Chia Chuang from 
Chinese Taipei in the final match. 
Losing the match, Tatar won the 
silver medal.

In women’s +73 kg category, 
Nafia Kuş won the bronze med-
al after losing to Bianca Walkden 
from Great Britain in semi-final 
match. She had beaten her strong 
opponents, among them the 
World No. 1, from Iran and Mexico 
in 1/8 and quarterfinals.
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Yıldız Taekwondocularımız Avrupa’nın Zirvesinde
Turkey Tops European Cadet Taekwondo
Avrupa Taekwondo Birliği tarafın-
dan Fransa’nın Schiltigheim ken-
tinde düzenlenen 6. Avrupa Yıldızlar 
Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye 
kızlarda Avrupa şampiyonu olur-
ken, erkeklerde ve genel klasman-
da Avrupa ikinciliğini elde etti. Türkiye 
şampiyonayı dört altın, üç gümüş, bir 
bronz olmak üzere toplam sekiz ma-
dalya ile tamamladı.

30 ülkeden yaklaşık 350 sporcu-
nun mücadele ettiği şampiyona-
nın son gününde, kızlar 59 kiloda 
Huri Korkut altın, erkekler + 65 kilo-
da Emre Kutalmış Ateşli bronz madal-
ya kazandı.

Kızlar 59 kiloda tatemiye çıkan Huri Korkut, çeyrek finalde Polonyalı 
Kloczynska, Anastazja’yı 10-7, yarı finalde Finlandiyalı Rannikko, 
Noora’yı 6-1 ile geçerek finale yükseldi. Finalde Çek Cumhuriyeti’nden 
Drobna, Kristyna’ya 9-5 üstünlük sağlayan Huri Korkut altın madalya 
kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Erkekler +65 kiloda madalya mücadelesi veren Emre Kutalmış Ateşli, 
çeyrek finalde Belarus’dan Malinouski Dzmitry’yi 10-5 yendi. Yarı final-
de Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pilavas Viktoras’ı 14-11’le geçen milli spor-
cumuz adını finale yazdırdı. Finalde Rus rakibi Aliev, Emil’ye 3-0 kaybe-
den Emre Kutalmış gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Turkey finished the ETU 
6th European Taekwondo 
Cadet Championships 
in Schiltigheim, France 
with 4 gold, 3 silver 
and 1 bronze medals. 
Girls claimed the title of 
European Champions and 
in boys’ Turkey placed 2nd 
in Europe.

On the last day of the 
championship where 
350 athletes from 30 
European countries com-
peted, Huri Korkut (59 kg) 
won the gold in girls’ and 

Emre Kutalmış Ateşli (+ 65 kg) won the bronze in boys’ competitions.

Huri Korkut defeated Polish Anastazja Kloczynska 10-7 in the quarterfi-
nals and Noora Rannikko of Finland 6-1 in the semis. Huri Korkut became 
the European Champion after beating Czech Kristyna Drobna 9-5 in the 
gold medal match.

Emre Kutalmış Ateşli won 10-5 against Dzmitry Malinouski from Belarus 
in quarterfinals and 14-11 against Cypriot Viktoras Pilavas in semis but 
lost the final match 3-0 to Russian Emil Aliev to win the silver medal in 
boys’ + 65 category.

Kürekte U23 LM2- Ekibimiz  
Dünya İkincisi Oldu
Turkish U23 LM2 Rowing 
Team Wins Silver 
Bulgaristan’ın Plovdiv kentin-
de düzenlenen U23 Dünya Kürek 
Şampiyonası’nda, Mert Kaan 
Kartal ve Fatih Ünsal’dan oluşan 
LM2- ekibimiz 6:54.49’luk dere-
cesiyle gümüş madalya kazandı. 
Birinciliği 6:53.14 ile İtalyan spor-
cuların elde ettiği yarışta, Yunan 
ekibi 6:55.54 ile üçüncülüğü aldı. 
Şampiyonada finalde yarışan 
BM4+ ekibimiz ise Almanya’nın 
salise farkıyla gerisinde kalarak 
dördüncülüğe uzandı. Millilerimiz, 
dördüncü olarak tamamladı-
ğı şampiyonada kürekte ekol ül-
kelerden Avustralya ve Amerika 
Birleşik Devleti’ni geride bıraktı.

Turkish LM2 crew of Mert 
Kaan Kartal and Fatih Ünsal 
won the silver medal with 
6:54.49 at the 2015 World 
Rowing U23 Championships 
organized in Plovdiv, Bulgaria. 
The gold medal went to Italy 
clocking 6:53.14 and Greece 
was placed third with 6:55.54.
In the U23 Coxed Four, the 
Turkish team finished fourth 
in the finals, a split second 
behind Germany and ahead 
of ecole countries in rowing 
Australia and USA.
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Türkiye’nin ilk IOC Diplomalı  
Sporcu Beslenme Uzmanı
Turkey’s First Sports Nutritionist  
with IOC Diploma

Sporda başarıya ulaşan yolda 
tüm dünyaca kabul edilen en 

önemli bileşenlerden birisi de hiç 
şüphesiz atletlerin NE KADAR, NE 
ZAMAN ve NE yediğidir. Beslenme, 
sporun önemli bir parçasıdır. IOC 
bu önemli konuda dünyanın fark-
lı ülkelerinde uzmanlaşmış kişi-
lerin yetişmesi için 10 yıl kadar 
önce kolları sıvayarak bir ‘Sporcu 
Beslenme Uzmanlığı’ programı 
başlattı. Program iki yıl boyun-
ca internet üzerinden hazırlanarak 
paylaşılan ve dünyanın tanınmış 
üniversitelerinde görev yapmak-
ta olan konularında uzman aka-
demik kadro tarafından kayde-
dilen yüksek kaliteli dersler, ha-
raretli sanal tartışmalar ve yüklü 
bir okuma listesi ve her yılsonun-
da yapılan zorlu sınavlardan olu-
şuyor. Her yıl iki kez düzenlenen 
uluslararası spor ve egzersiz bes-
lenmesi konferansları ile destek-
leniyor. Program performans bes-
lenmesi yanı sıra aktif olarak ya-
şamanın önemi ve sağlıklı yaşa-
mın gerektirdiği beslenme bilgile-
rini de içeriyor. 

Sporcu Beslenmesi Uzmanlığı 
diploma programı IOC Medikal 

ve Bilimsel Komisyonu tarafın-
dan hazırlanılıyor. IOC Medikal 
ve Bilimsel Komisyonu’na TMOK 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener 
başkanlık ediyor. Başkanlık göre-
vi, bir Türk doktor ve spor adamı-
nın günümüzde ulaştığı en 
üst pozisyonlardan bi-
risi ve çok büyük bir 
başarı… Program 
direktörle-
ri; IOC Medikal 
Komisyonu 
Beslenme 
Çalıştayı 
Başkanı Prof. Ron 
Maughan, IOC 
Medikal Komisyonu 
Beslenme Çalıştayı 
Üyesi ve Avustralya 
Spor Enstitüsü 

Nowadays it is a widely accept-
ed fact that in order to perform 

well HOW MUCH, WHAT and WHEN 
an athlete eats is very important. 
Nutrition is an important compo-
nent of sports. IOC recognized the 

importance of sports nu-
trition and about 10 

years ago start-
ed an online post-
graduate diplo-
ma course. The 
course is fol-
lowed by interest-
ed dieteticians as 
well as biological 

science graduates 
from different coun-

tries all over the world. 
The course takes two 

years to complete 
and provides ex-

cellent 
ex-

pertise for basic sports nutrition as 
well as practical sports nutrition. 
The programme is delivered by lec-
tures which are recorded by world 
renowned experts in their fields and 
include an active virtual discussion 
group and an extended reading list 
of books and journals. At the end of 
each academic year there is a tough 
test to pass and the programme 
is supported by the ‘International 
Sports and Exercise Nutrition 
Conference’ (ISENC) held twice an-
nually. Furthermore IOC Sports 
Nutrition Diploma programme also 
includes the teachings for an active 
healthy living.

The Sports Nutrition Diploma pro-
gramme is run by the Medical and 
Scientific Commission of the IOC. 
Professor Dr. Uğur Erdener chairs 
the IOC Medical and Scientific 
Commission who is also the 
President of the Turkish Olympic 
Committee. Chairmanship of this 
Commission is a very prestigious 
post ever assumed by a Turkish 
sportsperson and a doctor for the 
first time in Turkish history. The 
programme directors are; IOC 
Medical and Scientific Commission’s 
Nutrition Workgroup Chairman 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC), dünyanın farklı ülkelerinde uzmanlaşmış kişilerin yetişmesi için 
10 yıl önce başlattığı ‘Sporcu Beslenme Uzmanlığı’ programını başarıyla tamamlayan Emine Sporel Özakat, 
Türkiye’den bu diplomayı almaya hak kazanan ilk isim oldu. IOC’nin Lozan’daki merkezinde 40 mezunun 
katılımıyla gerçekleşen törende, Emine Sporel Özakat’a diplomasını aynı zamanda IOC’nin Medikal ve Bilimsel 
Komisyonu’nun başkanı olan IOC Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK Başkanı Prof.Dr. Uğur Erdener verdi.

Upon successful completion of the the post-graduate programme on athletes’ nutrition, initiated by the 
International Olympic Committee (IOC) 10 years ago, Emine Sporel Özakat becomes the first Turkish person 
to be awarded the IOC Diploma in Sports Nutrition. Turkish Olympic Committee President, IOC Executive 
Board member and IOC Medical and Scientific Commission Chairman Professor Dr. Uğur Erdener presented 
Emine Sporel Özakat her diploma during a ceremony attended by some 40 graduates at IOC Headquarters in 
Lausanne.
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Beslenme Bölümü Başkanı Prof. 
Louise M. Burke ve International 
Journal of Sports Nutrition and 
Exercise, Medicine and Science 
in Sports and Exercise, Journal of 
Sports Science ve Asian Journal 
of Exercise and Sport Science 
gibi önemli bilimsel dergilerin ya-
yın kurullarında görev alan Dr. 
Susan M Shirreffs. IOC Sporcu 
Beslenmesi diploması lisansüstü 
diploma olarak kabul ediliyor ve 
dünyada bu branşta en fazla tanı-
nan ve aranılan diplomalardan bi-
risi. Programa katılanlar hem ge-
nel spor beslenmesinin temeli 
hem de Olimpik spor branşlarına 
özel pratik sporcu beslenmesi ko-
nularında güncel, kanıta dayalı ve 
bilimsel bilgilerle donanıyorlar.

Türkiye’den bu programı başa-
rı ile tamamlayarak diploma tö-
renine katılmaya hak kazanan 
ilk kişi Emine Sporel Özakat oldu. 
Diploma töreni 24 Nisan 2015 
günü IOC’nin Lozan’daki merke-
zinde programı tamamlayan 80 
mezundan 40 kadarının katılımı 
ile gerçekleşti. IOC sporcu beslen-
me diplomasını bugüne kadar 400 
sporcu beslenme uzmanı tamam-
lamış bulunuyor. 

Emine Sporel Özakat, lisans 
eğitimini ‘İnsan Biyolojisi ve 
Sağlığı’ ve lisansüstü eğitimi-
ni Biyokimya bölümü ‘Toksikoloji’ 
dallarında İngiltere’nin Surrey 
Üniversitesi’nde tamamladı. 
Doktora çalışmasını ise Hollanda 
Utrecht Devlet Üniversitesi, Rudolf 
Magnus Enstitüsü, ‘Moleküler 
Nörofarmakoloji’ konusunda 

bitirdi. Aynı zamanda bir sporcu 
olan Emine Sporel Özakat, spo-
ra çocukken yüzme, lise yılların-
da atletizm ve basketbol (Beşiktaş 
Kız Basketbol Takımı, Atatürk 
Kız Lisesi, Surrey Üniversitesi 
Kız Basketbol Takımı, İngiltere 
Üniversitelerarası Kız Milli 
Basketbol Takımı) oynadı, halen 
teniste senyör kategorisinde spor 
yapmaya devam ediyor. Boğaziçi 
Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve 
Genetik bölümlerinin kuruluş aşa-
malarında bulunan Emine Sporel 
Özakat, 16 yıl süreyle bu kurumla-
rın akademik kadrosunda yer aldı.

Emine Sporel Özakat, Dünya 
Olimpiyat Merkezi’nde bir Türk ta-
rafından ilk defa alınan bu diplo-
manın kendisine IOC Medikal ve 
Bilimsel Komisyonu’na başkanlık 
eden ilk Türk spor ve bilim ada-
mı tarafından verilmesinin de bu 
günü çok değerli ve gurur verici 
kıldığını belirtti.

Professor Ron Maughan, Nutrition 
Workgroup member, Head of the 
Department of Nutrition at the 
Australian Institute of Sport and 
editor of the International Journal 
of Sport Nutrition and Exercise 
Metabolism and Medicine and 
Science in Sports and Exercise 
Professor Louise M. Burke and Dr 
Susan M. Shirreffs, a member of 
the editorial boards of International 
Journal of Sports Nutrition and 
Exercise Metabolism, Medicine 
and Science in Sports and Exercise, 
Journal of Sports Science and 
Asian Journal of Exercise and Sport 
Science. Upon successful comple-
tion of the programme the partic-
ipants are awarded with the IOC 
Diploma in Sports Nutrition, one 
of the most valued and recog-
nized post-graduate sports nutri-
tion diplomas in the world. The pro-
gramme equips the participants 
with the basic as well as the practi-
cal aspects of sports nutrition.

Emine Sporel Özakat is the first 
Turkish person that has success-
fully completed the programme 

and qualified to take part in the di-
ploma ceremony that took place in 
IOC Headquarters in Lausanne on 
24 April 2015 with about 40 of the 80 
graduates from 16 countries. There 
are about 400 practising profession-
als with an IOC Diploma in Sports 
Nutrition worldwide.

Emine Sporel Özakat, has re-
ceived her B.Sc. in Human Biology 
and Health and M.Sc. in Toxicology 
(Biochemistry Department) from 
Surrey University, England. She car-
ried out further research in Rudolf 
Magnus Institute of Utrecht University, 
Holland and gained her Ph.D. in 
‘Molecular Neuropharmacology’. 
She has been involved in sports 
since childhood and enjoyed swim-
ming, athletics and profession-
al women’s basketball (Atatürk Kız 
lisesi, Beşiktaş Kız Takımı, Surrey 
University Women’s Basketball 
Team, England Universities Women’s 
National Basketball Team) and is en-
joying senior category tennis current-
ly. She has worked in the past as an 
academic staff at Boğaziçi University 
and Istanbul Technical University, 
Molecular Biology and Genetics 
Departments for 16 years. 

Emine Sporel Özakat, very proud 
to receive the first IOC Diploma in 
Sports Nutrition in Turkey and stated 
that it was an honour to receive the 
Diploma from the first Turkish sport-
sperson and a doctor who is lead-
ing the IOC Medical and Scientific 
Commission. 

Olympic World 137



Dopingle Mücadelede Uluslararası İşbirliği
International Cooperation for Fighting 
Against Doping

Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu (TDMK), Norveç 

Dopingle Mücadele Kuruluşu 
(ADN) ve Dünya Dopingle 
Mücadele Ajansı (WADA) ara-
sında iş birliği anlaşma-
sı imzalandı. 17 Nisan tarihinde 
Ankara’da düzenlenen imza tö-
reninde, Gençlik ve Spor Bakanı 
Müsteşar Yardımcısı İbrahim 
Özekinci, TMOK Başkanı, IOC ve 
WADA Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Uğur Erdener, WADA Eğitim 
ve Ulusal Dopingle Mücadele 
Kuruluşları İlişkilerden Sorumlu 
Direktörü Rob Koehler, ADN 
Başdanışmanı Rune Andersen, 
TMOK Başkan Vekili ve TDMK 
Başkanı Av. Türker Arslan ile 
TDMK Genel Koordinatörü Prof.Dr. 
Rüştü Güner yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Müsteşar 
Yardımcısı İbrahim Özekinci, iş 
birliği anlaşmasından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, “Bu 
iş birliğinden güzel sonuçlar çı-
kacağına inanıyorum. Geldiğimiz 
nokta ileri düzeyde. Akreditasyon 
konusunda çok ciddi mesafe-
ler sağlandı. WADA ve ADN yet-
kililerinin bizden beklentileri var. 
Görüşmemizde Türkiye’nin, hem 
bölgesinde hem de Türkçe konu-
şulan ülkelerde rol model olması 
gerektiğini söylediler. Bu beklenti 
bizi sevindirdi” dedi.

İş birliği anlaşmasıyla ilgili bilgiler 
veren TDMK Genel Koordinatörü 
Prof.Dr. Rüştü Güner, protokol 
kapsamında taraflar arasında üç 
yıl sürecek iş birliği yürütüleceği-
ni söyledi. Kuruluşların senede üç 
kez toplantı yapacağını belirten 
Güner, “Dopingle mücadeleye yeni 
stratejiler kazandırılmaya çalışı-
lacak. WADA ve ADN’yi aramızda 
görmekten büyük mutluluk duyu-
yoruz. Türkiye’deki dopingle mü-
cadele yapılanmasının uluslara-
rası standartlarla uyumluluğunun 
sağlanmasına ve temiz sporcula-
rın haklarının korunmasına katkı-
larını bekliyoruz” diye konuştu.

WADA Direktörü Rob Koehler 
ise, Türkiye’de olmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getirir-
ken, WADA’nın evrensel anlam-
da dopingle mücadeleden so-
rumlu olduğuna dikkati çekti. 

A three-year cooperation 
agreement has been signed 

among Turkish Anti-Doping 
Commission (TADC), Anti-Doping 
Norway (ADN) and the World 
Anti-Doping Agency (WADA). 
The scope of the agreement in-
cludes the development of na-
tional rules and regulations, and 
the development and implemen-
tation of an anti-doping program 
that includes testing, Therapeutic 
Use Exemptions, Intelligence 
and Investigations, Results 
Management, and Information 
and Education activities.

IOC and WADA Executive Board 
member Prof.Dr. Uğur Erdener, 
Deputy Undersecretary of the 
Ministry of Youth & Sports 
İbrahim Özekinci, WADA’s 
Senior Director, Education and 
NADO/RADO Relations Rob 

Koehler, ADN’s Special Adviser 
Rune Andersen, TOC 1st Vice-
President and President of TADC 
Atty. Türker Arslan and TADC 
General Coordinator Prof.Dr. 
Rüştü Güner were present at 
the signature ceremony held on 
April 17th.

Deputy Undersecretary of the 
Ministry of Youth & Sports 
İbrahim Özekinci expressed his 
pleasure with the signing of the 
cooperation agreement and add-
ed “I believe this collaboration 
will produce very good results. 
We have covered a lot of ground 
in the WADA accreditation of the 
Ankara laboratory. WADA and 
ADN representatives have point-
ed out that during our meeting 
that Turkey should be regard-
ed as a role model by the Turkish 
speaking countries in the fight 
against doping. It is a very pleas-
ing anticipation.”

General Coordinator of TADC 
Prof.Dr. Rüştü Güner explained 
that the parties to the agreement 
shall meet three times a year for 
three years and said: “We are 
happy to have ADN and WADA on 
board, and are looking forward 
to this co-operation that will help 
us improve our anti-doping strat-
egies, and ensure the compliance 
of anti-doping structure in Turkey 

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu, Norveç Dopingle Mücadele Kuruluşu ve Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansı, dopingle mücadele konusunda üç yıl birlikte çalışacak. Dopingle mücadeleye yeni stratejiler 
kazandırılması hedeflenen işbirliği ile ilgili protokol 17 Nisan tarihinde Ankara’da imzalandı. 

Turkish Anti-Doping Commission (TADC), Anti-Doping Norway (ADN) and the World Anti-Doping Agency 
(WADA) have signed a three-year cooperation agreement on 17.4.2015 in Ankara. ADN will assist and 
advice TADC in order to improve anti-doping strategies and implement a fully effective anti-doping 
programme in compliance with the World Anti-Doping Code.
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Türkiye’nin dopingle mücade-
le konusunda gelişim göstermesi 
için Ankara’ya geldiklerini kayde-
den Koehler, “TDMK, bu bölgede 
örnek, lider bir kuruluş. Türkiye bu 
anlamda doğru yolda… Programı 
daha da geliştirmek için bu yol-
da ADN ile çalışacak. Türk hükü-
metine ve ADN’ye dopingle mü-
cadelede gösterdikleri çalışma 
için teşekkür ediyoruz” ifadeleri-
ne yer verdi.

ADN Başdanışmanı Andersen de 
dopingle mücadele konusunda 
Türkiye’deki kuruluşları incele-
diklerini söyledi. Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu’nun 

gösterdiği çalışmalardan çok 
etkilendiklerini vurgulayan 
Andersen, Türkiye’deki doping-
le mücadele yapılanmasının ge-
liştirilmesine katkı sağlayacak-
larını belirterek sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Dopingle mücadele programları-
nı inceleme fırsatını bulduk. Şuna 
inanıyoruz ki; Türkiye Dopingle 
Mücadele Kuruluşu mevcut en iyi 
kuruluşlardan biri olacak. Temiz 
sporcuları korumak adına TMOK, 
Türk Hükümeti ve TDMK’nın ver-
diği mücadeleye çok teşekkür 
ederiz.”

with International Standards and 
contribute to protecting the rights 
of clean athletes”.

WADA’s Senior Director, 
Education and NADO/RADO 
Relations Rob Koehler stated that 
WADA, as the independent mon-
itor of the global fight against 
doping in sport, strongly encour-
ages the implementation of part-
nerships to develop anti-doping 
capacities in countries and there-
fore they were pleased that TADC 
and ADN share their expertise. He 
also said that TADC is an exem-
plary and leading establishment 
in the region and thanked ADN 

and the Turkish Government for 
their efforts in battling doping.

“It is very gratifying to lend our 
support to other nations through 
the sharing of knowledge and 
experience. We are glad and 
thankful to have the opportuni-
ty to co-operate with Turkey and 
to contribute to the development 
of TADC and their anti-doping 
systems”, said ADN’s Special 
Adviser Rune Andersen and 
thanked the government, TOC 
and TADC for their anti-dop-
ing efforts to protect the clean 
athletes.

WADA Ankara’daki Doping Laboratuarını Yeniden Akredite Etti
WADA Reinstates Ankara Laboratory 
Dünya Dopingle Mücadele 
Ajansı (WADA), Türkiye Dopingle 
Mücadele Komisyonu’nun 
Ankara Hacettepe 
Üniversitesi’ndeki doping la-
boratuarını 30 Haziran tarihin-
den itibaren başlamak üze-
re yeniden akredite etti. Daha 
önceki akreditasyon Mart 
2009 tarihinde askıya alınmış-
tı. WADA, doping laboratuarla-
rının en yüksek standartta ça-
lışmalarını sağlamak amacıy-
la akreditasyon verme hak ve 

WADA has reinstated the ac-
credited Turkish Doping Control 
Centre (TDKM) Hacettepe labo-
ratory in Ankara, for anti-doping 
analysis as of June 30. The lab-
oratory had been suspended for 
three months on March 23, 2009. 
Pursuant to the International 
Standard for Laboratories, WADA 
is responsible for accrediting and 
re-accrediting anti-doping labo-
ratories, as well as ensuring that 
they maintain the highest qual-
ity standards. This monitoring 

sorumluluğuna sahip. Bunun 
kontrolü ile ilgili olarak da ken-
disinin Yeterlik Testi Programı 
ve bağımsız ulusal akreditasyon 
kuruluşlarınca yapılan ISO de-
ğerlendirmelerinden yararlanı-
yor. Askıya alınmasından son-
raki süre içerisinde Ankara’daki 
laboratuar WADA tarafından 
denetlemiş ve gerekli düzelt-
melerin yapılması sağlanmış-
tı. Ankara’daki laboratuar böy-
lelikle dünyada akredite edilmiş 
34 laboratuardan biri oldu.

is conducted mainly through 
WADA’s Proficiency Testing 
Program and ISO assessment 
by independent national ac-
creditation bodies. During the 
suspension period, WADA con-
ducted multiple site visits to 
the laboratory and ensured 
that proper corrective actions 
had been implemented. There 
are currently 34 laboratories 
around the world accredited to 
conduct human doping control 
sample analyses.
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Dopingle Mücadele Seminerleri
Anti-Doping Seminars

Turkish Olympic Committee’s (TOC) 
Anti-Doping Commission contin-
ued with its educational seminars 
towards the athletes and coach-
es on anti-doping. Seminars were 
held for the national teams of ath-
letics, hockey, judo, body building, 
wrestling, boxing, archery and tri-
athlon during their training camps. 
The seminars, where informa-
tion on the TOC activities in com-
batting doping, definition of dop-
ing, prohibited substances, fail-
ures, processes of sample col-
lection, therapeutic use exemp-
tion and WADA 2015 Code amend-
ments were given by the General 
Coordinator of the TOC Anti-Doping 
Commission Prof. Dr. Rüştü Güner, 
Commission’s Educational Council 
members Dr. Mesut Nalçakan and 
Dr. Tuğba Kocahan.

Türkiye Dopingle Mücadele 
Komisyonu yurt genelinde do-
pingle mücadele seminerle-
ri düzenlemeye devam ediyor. 
Komisyon, Ocak ayından bu yana 
atletizm, hokey, judo, vücut geliş-
tirme, güreş, boks, okçuluk, triat-
lon milli takım kamplarında do-
pingle mücadele eğitimi verdi. 
Dopingle Mücadele Komisyonu 
Genel Koordinatörü Prof. Dr. 
Rüştü Güner, Eğitim Kurulu Üyesi 
Dr. Mesut Nalçakan ve Komisyon 
Üyesi Uzm. Dr. Tuğba Kocahan 
tarafından verilen seminerler-
de sporculara ve antrenörle-
re Türkiye’de yürütülen  dopingle 
mücadele hizmetleri, dopingin ta-
nımı,  kural ihlalleri, tedavi amaç-
lı kullanım istisnası, numune alı-
mı, yasaklı  maddeler ve yasak-
lı maddelere bağlı oluşan sağlık 
sorunları ile ilgili bilgiler aktarıldı.
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SportBusiness’in Yönetişim ve Şeffaflık Ödülü IOC’nin
IOC Awarded the SportBusiness Award in Governance and Transparency  
SportBusiness’in Yönetişim ve 
Şeffaflık dalında “En Yüksek 
Spor Federasyonu Ödülü” IOC’ye 
verildi. Ödülün nedeni olarak 
“IOC, Gündem 2020 önerilerini 
benimseyerek şeffaflığa ve yol-
suzlukla mücadelede dürüst-
lüğe en üst seviyede bağlılığını 
göstermiştir” denildi.

Ödülü IOC adına alan IOC 
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Uğur Erdener, “Spor organizas-
yonları için iyi yönetişim ve şef-
faflık gereğinin ve belki de daha 
önemlisi, IOC Başkanı Thomas 
Bach ve çalışma arkadaşları-
mın Olimpik Gündem 2020 öne-
rilerinin uygulamaya konulma-
sına yönelik gayretlerinin takdiri 
anlamındaki bu ödülü kabul et-
mekten büyük bir memnuniyet 

IOC has been awarded the 
SportBusiness Ultimate Sports 
Federation Award in the category 
of Governance and Transparency. 
It was announced that “The IOC 
has, with the adoption of its 
Olympic Agenda 2020 recommen-
dations, firmly demonstrated a 

duyuyorum. IOC, Gündem 
2020’nin iyi yönetişim ve şeffaf-
lık ile ilgili tüm önerilerini oy-
birliği ile onamakla kalmamış, 
bundan sadece dört ay sonra 
IOC’nin kendisi açısından gerekli 
tüm uygulamaları hayata da ge-
çirmiştir” dedi.

high-level of commitment to trans-
parency and integrity to combat 
corruption, and to a whole raft of 
other principled initiatives.”

Receiving the award on behalf of 
the IOC, Executive Board Member 
Professor Dr. Uğur Erdener said: “I 
am delighted to accept the award, 
which I believe not only underlines 
the importance of good govern-
ance and transparency for sports 
organisations, but also acknowl-
edges the work undertaken by IOC 
President Thomas Bach and my 
colleagues to implement Olympic 
Agenda 2020. Four months af-
ter its unanimous approval by the 
IOC Members, all the measures 
concerning good governance and 
transparency with regard to the 
IOC have not only been approved 
but also implemented.”

6 Olimpik Federasyon Seçimli Genel Kurul Yaptı
6 Olympic National Federations Hold General Assemblies with Presidential Elections

6 National Federations of Olympic 
sports held General Assemblies with 
presidential elections in the first half 
of 2015. Yıldırım Demirören was re-
elected as the President of Turkish 
Football Federation. 5 new nation-
al federation presidents elected 
are: Harun Erdenay - Basketball, M. 
Bülent Torpil - Shooting & Hunting, 
Assoc. Prof. Dr. Murat Atalı – Fencing, 
Musa Aydın – Wrestling and Kıvanç 
Hürdoğan – Hockey.

2015 yılının ilk yarısında Olimpik spor 
dalları arasında yer alan altı federas-
yonda seçimli genel kurul yapıldı. Futbol 
Federasyonu’nda Yıldırım Demirören 
yeniden başkan seçilirken, Basketbol 
Federasyonu’nda Harun Erdenay, Atıcılık 
ve Avcılık Federasyonu’nda M. Bülent 
Torpil, Eskrim Federasyonu’nda Doç. 
Dr. Murat Atalı, Güreş Federasyonu’nda 
Musa Aydın, Hokey Federasyonu’nda 
Kıvanç Hürdoğan seçimi kazanarak  
başkanlık koltuğuna oturdu.
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Olimpik Gündem 2020 Uygulamaları  
Kapsamında IOC Komisyonlarında  
Değişiklikler
Olympic Agenda 2020 Triggers  
Significant  Changes to  
IOC Commissions
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC), Olimpik Hareket’in geleceği-
ni şekillendirecek ‘Gündem 2020’ 
içeriği 40 öneri kapsamında yaptığı 
çalışmalar sonucunda IOC komis-
yonlarının yapı ve fonksiyonlarında 
önemli değişikliklere gitti.

IOC’nin tüm faaliyetlerinin düzen-
lenmesinde görev yapan komis-
yonların toplam üye sayısının yak-
laşık üçte biri kadınlardan oluşu-
yor. Bu, Başkan Bach’ın göreve 
geldiği sıradaki oranın yaklaşık % 
49 üzerinde. Bununla birlikte, sa-
yıları 30’u bulan komisyonların sa-
dece yedisinin başkanı kadın.

Yenilenen komisyonlar; Olimpik 
Hareket’in farklı paydaşları-
na mensup ve bunun yanında 
Afrika, Asya ve Okyanusya’dan se-
çilen daha fazla sayıda üyeyi ve 
Birleşmiş Milletler gibi uluslarara-
sı organizasyonların temsilcilerini 
de içeriyor. Başkan Bach, konuyla 
ilgili olarak “Kadın katılımının art-
ması ve daha geniş bir coğrafyanın 

The International Olympic 
Committee (IOC) released its new 
Commissions’ line-up with wide-
spread changes to the composi-
tion and function of the IOC com-
missions. The changes are an im-
plementation of one of the 40 
recommendations of Olympic 
Agenda 2020, the roadmap de-
signed to shape the future of the 
Olympic Movement.

A third of all members of the 
Commissions overseeing every 
part of the IOC’s activities are wom-
en, a 49 percent increase since 
President Bach took over. But still 
only seven out of the 30 commis-
sions are chaired by women.

The commissions now also include 
more representatives from the dif-
ferent stakeholders of the Olympic 
Movement, a rise in the number of 
commission members and chair-
persons from Africa, Asia and 
Oceania and, for the first time, rep-
resentatives from international 

temsili, daha kapsayıcı bir karar 
alma mekanizmasının teşviki an-
lamındadır” dedi.

İlk defa kurulan komisyonlar ara-
sında ‘Olimpik Kanal Komisyonu’ 
ile IOC vizyon ve misyonu ile 
Olimpik değerlerin global tanıtı-
mına destek olacak stratejilerin 
geliştirilmesine yardımcı olma-
sı beklenen ‘İletişim Komisyonu’ 
da bulunuyor.

Öte yandan, TMOK Başkanı ve 
IOC Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Uğur Erdener’in daha önce 
‘Sağlık Komisyonu’ olarak anı-
lan ve yeni adıyla ‘Sağlık ve Bilim 
Komisyonu’ başkanlığı, EOC 
Yönetim Kurulu üyesi ve TMOK 
Başkan Yardımcısı Hasan Arat’ın 
‘IOC Pazarlama Komisyonu’ üye-
liği ile ANOC Yönetim Kurulu üye-
si ve TMOK Genel Sekreteri Neşe 
Gündoğan’ın daha önce ‘Kadınlar 
ve Spor Komisyonu’ olarak anı-
lan, yeni adıyla ‘Sporda Kadınlar 
Komisyonu’ üyeliği sürüyor.

organisations such as the United 
Nations. “The increase of women’s 
participation and the broader geo-
graphical representation will encour-
age more inclusive decision making” 
Bach said.

There are also several new com-
missions including an Olympic 
Channel Commission and a 
Communications commission 
which will help to develop strate-
gies to support the promotion of the 
Olympic values, and the IOC’s vision 
and mission to a global audience.

IOC Executive Board member and 
TOC President Prof.Dr. Uğur Erdener 
remains as the Chair of the ‘Medical 
and Scientific Commission’. EOC 
Executive Board Member and TOC 
Vice President Hasan Arat and 
ANOC Executive Council member 
and TOC Secretary General Neşe 
Gündoğan also remained as the 
members of the ‘Marketing’ and 
‘Women in Sport’ commissions 
respectively.

2022 Kış Olimpiyat Oyunları Beijing’de
2022 Kış Olimpiyat Oyunları Beijing’de 
2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın ev sa-
hipliğini Çin’in başkenti Beijing kazandı. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) Malezya’nın başken-
ti Kuala Lumpur’da yapılan toplantısında, 2022 Kış 
Olimpiyat Oyunları’nın Çin Halk Cumhuriyeti’nin baş-
kenti Pekin’de gerçekleşeceği açıklandı. Beijing, finalde 
yarıştığı Kazakistan’ın başkenti Almatı’yı 40 oya karşı-
lık 44 oyla geride bıraktı. Daha önce 2008 Yaz Olimpiyat 
Oyunları’nı düzenleyen Beijing böylelikle hem yaz hem 
de kış Olimpiyatı düzenleyen ilk kent olarak tarihe ge-
çecek. 2020 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’nın ev sa-
hipliğini ise oylamada Romanya’nın Braşov şehrini ge-
çen İsviçre’nin Lozan kenti aldı.

It was announced during the 128th session of the 
International Olympic Committee (IOC) in Kuala 
Lumpur, capital of Malaysia, that the Chinese cap-
ital Beijing has been awarded the 2022 Winter 
Olympic and Paralympic Games. Beijing nar-
rowly beat Almaty, Kazakhstan, 44-40 in the IOC 
vote. Beijing, having had hosted the 2008 Olympic 
and Paralympic Games in 2008, made histo-
ry to become the first city ever to hold a Summer 
and a Winter Olympic Games. The Swiss city of 
Lausanne was elected during the session to host 
the Winter Youth Olympic Games in 2020 at the 
expense of Romania’s Brasov.
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TMOK’tan Tenise Olimpik Dayanışma Desteği 
TOC’s Olympic Solidarity Support for Technical Course in Tennis

The ITF/OS Specific Theme 
Course on “Talent Identification 
and Development” was or-
ganized by Turkish Tennis 
Federation (TTF) in Bursa 
on 29 May–1 June. Turkish 
Olympic Committee (TOC) fi-
nanced the costs of the 
course within the con-
text of its Olympic Solidarity 
Programme. The course was 
given by tennis development 
specialist Doug MacCurdy, 
Technical Advisor for the 
TTF, assisted by TTF expert 
Ergün Erün.

Tennis instructors and coachs 
from a number of universities 
attended the course offering 
training for coaches in tennis. 
Detailed information on how to 
identify talents in tennis, stag-
es of development of the tal-
ents towards top performance 
levels and how to develop the 
technical, tactical, psycholog-
ical and physical skills during 

verme–icra–geri besleme döngü-
sü içerisinde sürekli devam eden 
bu zincirin nasıl çalıştığı ve bu-
nun taktik anlayışı nasıl etkile-
diği konusunda da açıklamalar-
da bulunuldu.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun 
‘Yetenek Belirleme ve Geliştirme 
Teknik Kursu’na katılan isim-
ler şöyle:

Doç.Dr. T. Osman Mutlu (Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi), 
Okutman Erkan Çimen (Harran 
Üniversitesi), Öğretim Görevlisi 
Cüneyt Şuta (Edirne Kırkpınar 
Üniversitesi), Öğretim Görevlisi 
Mehmet Vurat (Çukurova 
Üniversitesi), Okutman Şeniz 
Karagöz (Afyon Kocatepe 
Üniversitesi), Yrd. Doç.Dr. Erdinç 
Demiray (Ege Üniversitesi), 
Öğretim Görevlisi Mustafa 
Gelen (Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi), Öğretim Görevlisi 
Elif Bozyiğit (Denizli Pamukkale 
Üniversitesi), Öğretim Görevlisi 
Canan Bastık (Bursa Teknik 
Üniversitesi), Doç.Dr. Şerife 
Özen (Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi)

Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi’nin ‘Olimpik Dayanışma’ 
programı kapsamında tam mas-
raflarını karşıladığı ‘Yetenek 
Belirleme ve Geliştirme’ ko-
nulu teknik kurs, Türkiye Tenis 
Federasyonu tarafından 29 
Mayıs- 1 Haziran tarihleri ara-
sında Bursa’da gerçekleştirildi. 
Uluslararası Tenis Federasyonu 
(ITF) uzmanı Doug MacCurdy ta-
rafından verilen kurs süresince 
Türkiye Tenis Federasyonu uzma-
nı Ergün Erün de görev yaptı.

Türk tenisine yeni antrenörler ye-
tiştirmeye yönelik kursa çeşit-
li üniversitelerin tenis eğitmenle-
ri katıldı. Program süresince ka-
tılımcılara, teniste özel yetene-
ğin nasıl belirleneceği, belirle-
nen yeteneğin ileri dönemde üst 
düzey performansa ulaşabilme-
si için hangi aşamalardan geçme-
si gerektiği ve bu süreç esnasında 
üzerinde durulması gereken teni-
se özel teknik, taktik, zihinsel ve 
fiziksel beceriler ile bunların na-
sıl geliştirileceğine yönelik detaylı 
bilgiler aktarıldı. Ayrıca, tenis oyu-
nunun açık bir beceri olduğuna 
vurgu yapılarak, algılama-karar 

the process was given at 
the course.

TTF’s Specific Theme 
Technical Course on 
Talent Identification and 
Development was attended 
by: Assoc. Prof.Dr. T. Osman 
Mutlu (Muğla Sıtkı Koçman 
University), lecturer Erkan 
Çimen (Harran University), 
teaching assistant Cüneyt 
Şuta (Edirne Kırkpınar 
University), lecturer Mehmet 
Vurat (Çukurova University), 
lecturer Şeniz Karagöz 
(Afyon Kocatepe University), 
Assoc. Prof.Dr. Erdinç 
Demiray (Ege University), 
lecturer Mustafa Gelen 
(Zonguldak Bülent Ecevit 
University), lecturer Elif 
Bozyiğit (Denizli Pamukkale 
University), lecturer Canan 
Bastık (Bursa Technical 
University), Assoc. Prof.Dr. 
Şerife Özen (Bolu Abant İzzet 
Baysal University).
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Attila Gökçe’ye IOC’den Kutlama Mektubu ve Özel Ödül
IOC Letter of Congratulations and Special Award for Attila Gökçe 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
(IOC), Türk spor basınının dua-
yen isimlerinden Attila Gökçe’ye 
Olimpizme olan katkıları nede-
niyle bir kutlama mektubu ve 
özel ödül gönderdi. IOC Başkanı 
Thomas Bach tarafından Türkiye 
Milli Olimpiyat Komitesi’ne gön-
derilen kutlama mektubu ve 
özel ödül, 28 Mart Cumartesi 
günü Olimpiyatevi’nde düzen-
lenen TMOK Olağan Mali Genel 
Kurulu’nda IOC Başkanı Thomas 
Bach adına IOC Yönetim Kurulu 
Üyesi ve TMOK Başkanı Prof. Dr. 
Uğur Erdener tarafından Gökçe’ye 
takdim edildi.

The International Olympic 
Committee (IOC) presented Attila 
Gökçe, doyen journalist and 
sportswriter of Turkey, a letter 
of congratulations with a special 
award in recognition of his ser-
vices for Olympism. The letter 
of congratulations and the spe-
cial award sent to the Turkish 
Olympic Committee (TOC) by IOC 
President Thomas Bach was pre-
sented to Gökçe by IOC Executive 
Board member and TOC President 
Prof. Dr. Uğur Erdener at a cere-
mony during the Annual Financial 
General Assembly of the TOC on 
28.3.2015.

Şenes Erzik’e TMOK’tan Şükran Plaketi 
TOC “Plaque of Appreciation” to Şenes Erzik
Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Yönetim Kurulu, Futbol 
Federasyonu’nun eski baş-
kanlarından, TMOK Üyesi, FIFA 
İcra Kurulu Üyesi ve UEFA 
Şeref Üyesi Şenes Erzik için 
İstanbul’da ‘Vefa Gecesi’ düzen-
ledi. TSYD’nin Levent’teki sos-
yal tesislerinde gerçekleşen ge-
ceye spor, siyaset ve iş dün-
yasından kalabalık bir davet-
li topluluğu katıldı. Erzik’e TSYD 
Başkan Vekili Faik Gürses tara-
fından ‘Vefa Ödülü’, TMOK Genel 
Sekreteri Neşe Gündoğan tara-
fından ‘Şükran Plaketi’ verildi.

Turkish Sports Writers 
Association (TSYD) organized a 
special dinner in honour of for-
mer TSYD and Turkish Football 
Federation President, TOC, UEFA 
Honorary and FIFA Executive 
Committee member Şenes Erzik. 
The “Loyalty Award” of the TSYD 
was presented by TSYD 1st Vice 
President Faik Gürses and TOC’s 
“Plaque of Appreciation” was pre-
sented by TOC Secretary General 
Neşe Gündoğan to Şenes Erzik 
during the dinner attended by es-
teemed invitees from sports, poli-
tics and business circles.

Türker Arslan CAS Hakemliğine Yeniden Seçildi
Türker Arslan Re-elected as CAS Arbitrator

TOC 1st Vice President and 
TOC Anti-Doping Commission 
President Atty. Türker Arslan 
has been re-elected as a Court 
of Arbitration for Sport (CAS) ar-
bitrator. Arslan, serving as such 
since 2007, will continue for an-
other four years until the end of 
2018.

TMOK Başkan Vekili ve Dopingle 
Mücadele Komisyonu Başkanı 
Av. Türker Arslan, 2007 yılın-
dan bu yana yürütmekte olduğu 
Uluslararası Tahkim Mahkemesi 
(CAS) hakemliğine dört yıl süreyle 
yeniden seçildi. Halen CAS’taki tek 
Türk hakemi olan Arslan, 2018 yılı 
sonuna kadar görevini sürdürecek.
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CEV Challenge Kupası Bursa Büyükşehir Belediyespor’un
Bursa BBSK Wins 2015 CEV Volleyball Challenge Cup  
Voleybolda Kadınlar CEV 
Challenge Kupası’nı, fina-
lin rövanş  maçında Rusya’nın 
Uralochka takımını altın set-
te 15-11 yenen Bursa Büyükşehir  
Belediyespor kazandı. Rusya’nın 
Ekaterinburg kentinde 8 
Nisan’da yapılan finalin ilk ma-
çını  Uralochka, 3-0 kazanmıştı. 
Bursa’daki müsabakada ise nor-
mal setleri Bursa  Büyükşehir 
Belediyespor 3-1 önde tamam-
ladı ve kupanın sahibinin belir-
lenmesi  için altın sete geçildi. Bu 
seti de 15-11 kazanan Bursa ekibi 
şampiyonluğu elde  etti. 

Bursa Metropolitan 
Municipality Sports 
Club (Bursa BBSK) 
won the 2015 CEV 
Volleyball Challenge 
Cup – Women. Bursa 
BBSK defeated 
Russia’s Uralochka-
NTMK EKATERINBURG 
after going down 3-0 
in Russia to claim a 
3-1 win in Turkey, put-
ting the tie into over-
time, and winning the 
golden set 15-11.

Taekwondo ve Boksta 2016 Rio Olimpiyat Elemeleri Türkiye’de
Qualifying Events for Rio 2016 in Taekwondo and Boxing in Turkey 
Taekwondo ve boks-
ta 2016 Rio Olimpiyat 
Oyunları’nın Avrupa 
kıtası elemele-
ri Türkiye’de düzenle-
necek. Taekwondoda 
Atina’da yapılan oy-
lamada Türkiye, 
Azerbaycan’ı geride bı-
rakarak organizasyo-
na ev sahipliği yapma-
ya hak kazandı. 16- 17 
Ocak 2016 tarihlerin-
de düzenlenecek ele-
meler İstanbul’da ger-
çekleştirilecek. Boksta 
ise kota müsabakala-
rı Samsun’da yapılacak. 
AIBA Başkanı Dr. Ching-
Kuo Wu ile Türkiye 
Boks Federasyonu 
Başkanı Eyüp Gözgeç, 
2016 Rio Olimpiyat 
Oyunları Avrupa Kıtası 
Kota Müsabakaları 
(APB) maçlarının 
Türkiye’de yapılması 
için Ankara’da protokol 
imzaladı. 

In boxing and taekwon-
do, the European quali-
fying events for Rio 2016 
Olympic Games will be 
organised in Turkey. 
The bid for hosting the 
Taekwondo European 
Qualification Tournament 
for Rio 2016 Olympic 
Games was voted during 
the ETU Council meeting 
in Athens, where Istanbul 
won against Baku the 
right to host the organ-
ization to be held on 16-
17 January 2016. Also 
in boxing; International 
Boxing Association 
(AIBA) President Dr 
Ching Kuo-Wu and 
President of Turkish 
Boxing Federation Eyüp 
Gözgeç have signed an 
Agreement to host the 
AIBA European Olympic 
Qualifying Event (APB) in 
Samsun, Turkey.
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Kadınlar voleybolunda 2014-2015 sezonuna Eczacıbaşı Vitra damgasını 
vurdu. Polonya’da düzenlenen Denizbank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 
dörtlü finalinde Vakıfbank’ı ve İtalya’nın Uneno Yamamay takımını yenerek 
şampiyon olan Eczacıbaşı Vitra, İsviçre’deki Dünya Kulüpler Şampiyonası 
finalinde de Rusya’nın Dinamo Krasnodar takımına üstünlük sağlayarak, 
Fenerbahçe ve Vakıfbank’tan sonra Türk voleyboluna dünya şampiyonluğu 
yaşatan üçüncü kulübümüz oldu.

Eczacıbaşı Vitra won the title of Europe’s champion in the 2015 CEV 
DenizBank Women Volleyball Champions League after defeating 
Unendo Yamamay of Italy at the Final Four tournament. Eczacıbaşı 
VitrA then crowned the season with the title of World Volleyball Club 
Champion after trashing Dinamo Krasnodar of Russia in the final 
of the 2015 FIVB Volleyball Women’s Club World Championship held 
in Switzerland. Eczacıbaşı Vitra became the third Turkish team, after 
Fenerbahçe in 2010 and VakıfBank in 2013

Bu Onur Eczacıbaşı Vitra’nın
Eczacıbaşı Vitra: European and World 
Champions
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Eczacıbaşı Vitra kadın 
Voleybol Takımımız 2014-

2015 sezonunu Avrupa ve 
Dünya şampiyonu olarak ta-
mamladı. Önce, Denizbank 
Kadınlar CEV Şampiyonlar 
Ligi’nde Avrupa’nın en büyüğü 
olan temsilcimiz, daha son-
ra Dünya Şampiyonası’nda da 
aynı başarıyı sergiledi.

Denizbank Kadınlar CEV 
Şampiyonlar Ligi’nin, 
Polonya’nın ev sahipliğinde 
düzenlenen Dörtlü Finalinde 
Vakıfbank’ı yenerek fina-
le yükselen Eczacıbaşı Vitra, 
İtalya’nın Uneno Yamamay ta-
kımına da 3-0 üstünlük sağla-
yarak mutlu sona ulaştı. Zorlu 
geçen ilk seti 25-22 almayı 
başaran Eczacıbaşı Vitra, ikin-
ci sette rakibi karşısında oyu-
nu domine etti. Bu seti ise 25-
20 almayı başan temsilci-
miz, son sette de zorlanma-
dı. Direnci kırılan rakibi kar-
şısında setin başlarında farkı 

açan ancak sonlara doğru far-
kın kapanmasına engel olama-
masına karşın üçüncü ve son 
seti de 25-21 galip tamamla-
dı. Kadın voleybolunun bir nu-
maralı kupasında şampiyon-
luğa ulaşarak tarihinde bir ilki 
gerçekleştiren Eczacıbaşı Vitra, 
ikinci kez final oynadığı orga-
nizasyonda bu kez mutlu sona 
ulaşmayı başardı.

‘Devler Ligi’ndeki ilk finali-
ni, 1979-80 sezonu Şampiyon 
Kulüpler Kupası’nda 
Çekoslavakya temsilcisi Rude 
Hvezda Prag’a karşı oynayan 
ve rakibine kaybederek ikin-
cilikte kalan Eczacıbaşı Vitra, 
aradan geçen 35 yılın ardın-
dan yeniden finale çıktı ve bu 
kez kupanın sahibi oldu. Dörtlü 
Final’in üçüncülük maçında ise 
ev sahibi Chemik’i 25-19, 25-
21, 25-17’lik setlerle 3-0 yenen 
Vakıfbank ise üçüncülük kür-
süsüne çıktı.

Turkey’s Eczacıbaşı VitrA wom-
en’s volleyball team closed the 

2014-2015 season clinching the ti-
tles of European and World cham-
pions. Eczacıbaşı VitrA first won 
the 2015 CEV DenizBank Women 
Volleyball Champions League and 
later became the winner of 2015 
FIVB Volleyball Women’s Club 
World Championship.

Defeating another Turkish team 
VakıfBank to reach the finals at the 
Final Four tournament of the 2015 
CEV DenizBank Women Volleyball 
Champions League organized 
in Poland, Eczacıbaşı VitrA cap-
tured its first European title af-
ter a straight 3-0 win over Italian 
side Unendo Yamamay. Eczacıbaşı 
VitrA won a very competitive first 
set 25-22. Dominating the second 
set, Turkish squad won by a com-
fortable 25-20. There was a close 
competition at the beginning of the 
third set but Eczacıbaşı wrapped 
up the set 25-21 and the game 3-0. 
Eczacıbaşı VitrA earlier had made 
it to the final of the top European 
competition once in 1980 and had 

lost to Czech side Rude Hvezda Prag. 
The club became a semi-finalist sev-
en times in the Champions League. 
After 35 years, Eczacıbaşı VitrA 
has finally become the Volleyball 
Champions League’s winner. 
VakıfBank secured the third place in 
the Final Four tournament winning 
3-0 (25-19, 25-21, 25-17) against the 
host country’s Chemik.

Eczacıbaşı VitrA crowned the season 
with the title of World Volleyball Club 
Champion. Eczacibaşı VitrA defeat-
ed Dinamo Krasnodar 3-1 in the final 
of the 2015 FIVB Volleyball Women’s 
Club World Championship held in 
Switzerland. Eczacıbaşı won the first 
two sets 25-16 and 25-21, could not 
capitalise on two match points at 
24-22 in the third set and lost it 26-
24. However, Turkish team won the 
fourth set 25-19 and the match 3-1 to 
claim the World Women’s Volleyball 
Club Champion title. Eczacıbaşı VitrA 
became the third Turkish team, after 
Fenerbahçe in 2010 and VakıfBank in 
2013, to claim the most coveted club 
title in the world.
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Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde bir ilki başaran Sarı-Lacivertli 
temsilcimiz, geçen sezon elde ettiği ikinciliğin ardından bu sezon zirveye çıktı. Daha önce iki kez 
ETTU Kupası’nı müzesine getiren Fenerbahçe, bu sezon 1 numaralı kupayı kazanarak en büyük 
hedefini gerçekleştirdi.

Turkish champion Fenerbahçe team reached its very first European Table Tennis Union’s (ETTU) 2014-15 
Women’s European Champions League victory. Fenerbahçe Women’s Table Tennis team was placed 
second in the previous season of the Champions League and had won ETTU Cup twice before.

Masa Tenisinde Fenerbahçe  
Avrupa Şampiyonu
Fenerbahçe European Champion  
in Table Tennis

Avrupa Masa Tenisi Birliği 
(ETTU) Kadınlar Şampiyonlar 

Ligi finalinin rövanşında 
Avusturya’nın Linz AG Froschberg 
takımını 3-1 yenen Fenerbahçe 
şampiyon oldu.

Ülker Sports Arena Metro Enerji 
Spor Salonu’nda Avusturya tem-
silcisi Linz AG Froschberg ile oy-
nanan finalin rövanşında, 2-1 
önde götürdüğü mücadelede dör-
düncü sette elde ettiği skorlarla 
set averajında rakibine üstünlük 
sağlayan sarı-lacivertliler şam-
piyonluğu garantiledi. İlk maç-
ta deplasmanda rakibini 3-2 ye-
nip, +4 set averajına sahip olan 
Fenerbahçe, sahasında kurduğu 
üstünlükle mücadele bitmeden 
şampiyonluk sevincini yaşadı.

Fenerbahçe Kadın 

Fenerbahçe is the winner of 
the European Table Tennis 

Union’s (ETTU) 2014-15 Women’s 
European Champions League af-
ter defeating Austrian Linz AG 
Froschberg 3:1 in the second leg 
of finals.

In the return match, played at the 
Ülker Sports Arena’s Metro Enerji 
Sports     
   
   
  

Masa Tenisi Takımı, Avrupa Masa 
Tenisi Birliği (ETTU) Şampiyonlar 
Ligi’nde şampiyon olarak Türk 
masa tenisi tarihinde bir ilki ba-
şardı. Türkiye’yi Şampiyonlar 
Ligi’nde temsil eden ilk takım 
olan Fenerbahçe, ‘Devler Ligi’nde 
geçen sezon elde ettiği ikinci-
liğin ardından bu sezon zirveye 
çıktı. 2011-2012 ve 2012-2013 se-
zonlarında ETTU Kupası’nda elde 
ettiği şampiyonluklarla ilkle-
re imza atan temsilcimiz, bu se-
zon 1 numaralı kupayı kazana-
rak en büyük hedefini gerçek-
leştirdi. Sarı-Lacivertliler 
grup maçlarından 
itibaren çık-
tıkları 10 

Hall, Fenerbahçe leading 
2:1 guaranteed the title with 
scores achieved in the 4th set as 
Fenerbahçe had won the first leg 
3:2 in Linz.
Fenerbahçe women’s table ten-
nis team had won the 2011-
2012 and 2012-2013 ETTU Cups 
for the first time in its history. 
Having had lost in the finals of 
the previous Womeǹ s European 
Champions League (WECL) plac-
ing second last year, Turkish 
champion Fenerbahçe wom-

en’s team reached its very 
first ETTU Women’s 

European 
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maçı da kazanarak kupanın sa-
hibi oldu.

Kts Spar Zamek (Polonya), 
Svnö (Avusturya) ve Szekszard 
(Macaristan) takımlarının bu-
lunduğu A Grubu’nda altı maçı 
da kazanarak yarı finale yük-
selen Fenerbahçe, yarı final-
de geçen sezon finalde yenildi-
ği Almanya’nın Berlin Eastside 
takımını iki maçta da mağlup 
etti. Finalde Avusturya temsilci-
si Linz AG Froschberg karşısında 
iki maçı da kazanan Fenerbahçe, 

yenilgisiz şampiyonluk yaşa-
dı. Antrenör Davit Sargsyan yö-
netimindeki sarı-lacivertli takım 
2014-2015 sezonundaki Devler 
Ligi’nde Wu Yang, Wen Jia, Irene 
Ivancan, Elizabeta Samara ve 
Yana Noskova ile mücadele etti.

Champions League title in 2015. 
It was also a first-time in the 
history of Turkish table tennis. 
Fenerbahçe ended the 2014/15 
season with a perfect 10:0 score.

Winning all 6 matches in Group 

A against its opponents KTS Spar 
Zamek (Poland), Svnö (Austria) 
and Szekszard (Hungary), 
Fenerbahçe won the both match-
es at the semi-finals against 
Germany’s Berlin Eastside team. 
Fenerbahçe did the same to 
Austria’s Linz AG Froschberg in 
the finals and became the cham-
pion, undefeated. Coached by 
Davit Sargsyan, Fenerbahçe 
team consisted of Wu Yang, Wen 
Jia, Irene Ivancan, Elizabeta 
Samara and Yana Noskova.
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İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen 50. Avrupa Karate 
Şampiyonası’nda sporcularımız iki altın, altı gümüş, üç bronz madalya elde etti. 
Altın madalyalar kadın kata ve erkek kumite milli takımlarımızdan gelirken, 
ferdi kumitede Enes Erkan, Tuba Yakan, Meltem Hocaoğlu ve Burak Uygur ile 
ferdi katada Dilara Bozan ve Mehmet Yakan gümüş, ferdi kumitede Uğur Aktaş, 
Serap Özçelik ve kadın kumite milli takımımız bronz madalya kazandı. Türkiye, 
genel klasmanda İspanya’nın ardından ikinci oldu.

Turkish karatekas won 2 gold, 6 silver and 3 bronze medals at the 50th European 
Senior Karate Championships held in Sinan Erdem Sports Hall, İstanbul. The gold 
medals came from Turkish Female Team Kata and Turkish Male Team Kumite. 
Enes Erkan, Tuba Yakan, Meltem Hocaoğlu and Burak Uygur in individual kumite, 
and Dilara Bozan and Mehmet Yakan in individual kata, won silver medals. Uğur 
Aktaş and Serap Özçelik in individual kumite and the Turkish Female Team 
Kumite won bronze medals. Turkey placed second in the overall medal table.

Avrupa Karate Şampiyonası’nda 
Madalya Yağmuru
Medals Shower at the European Senior 
Karate Championships
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50. Avrupa 
Büyükler 

Karate 
Şampiyonası 19-
22 Mart tarihle-

ri arasında İstanbul’da 
yapıldı. Sinan Erdem Spor 
Salonu’nda düzenlenen şampi-
yonada Türkiye iki altın, altı gü-
müş, üç bronz madalya kazan-
dı. Genel klasmanda İspanya 
üç altın, altı bronz madalya ile 
ilk sırada yer alırken, ikincili-
ği elde eden Türkiye’nin ardından 
Fransa iki altın, üç gümüş ve dört 
bronzla üçüncü oldu. Haziran 
ayında Azerbaycan’ın başkenti 
Bakü’de düzenlenecek 1. Avrupa 
Oyunları’na katılım için ayrı bir 
önemi olan şampiyonada spor-
cularımız 12 kategorinin 11’inde 
Avrupa Oyunları’na vize aldı.

Şampiyonanın üçüncü günün-
de ferdi kumitede Enes Erkan, 
Tuba Yakan, Meltem Hocaoğlu 

ve Burak Uygur ile ferdi katada 
Dilara Bozan ve Mehmet Yakan fi-
nal maçlarını kaybederek Avrupa 
ikincisi olurken, ferdi kumite-
de Uğur Aktaş ve Serap Özçelik 
ile Bayan Kumite Milli Takımımız 
bronz madalya kazandı.

Organizasyonun dördüncü ve son 
gününde ise kadın kata ve er-
kek kumite milli takımlarımız 

European Karate Federation’s 
(EKF) 50th European Senior 

Karate Championships was 
held on 19-22 March 2015 in 
İstanbul. Turkey won 2 gold, 6 sil-
ver and 3 bronze medals at the 
Championships held in Sinan 
Erdem Sports Hall. Spain topped 
the medal table after claim-
ing 3 gold and 6 bronze medals. 
With 2 gold, 3 silver and 4 bronze 

medals, France placed third be-
hind Turkey.

A total of 495 karatekas from 
47 countries competed at the 
Championships, where qualifica-
tions for the 1st European Games 
to take place in Baku in June 
were on offer. Turkish karate-
kas qualified for the European 
Games in 11 of the 12 categories 
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altın madalyaya ulaştı. Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez fi-
nale yükselen Kadın Kata Milli Takımı, final mücadelesinde 
son dünya şampiyonu Almanya’yla karşılaştı. Rabia Küsmüş, 
Gizem Şahin ve Dilara Bozan’dan oluşan Kadın Kata Milli 
Takımı, Almanya karşısında tatamiden 5-0 
galip ayrılarak Avrupa Şampiyonu oldu. 
Finalde ‘Anan’ isimli katayı sergileyen 
Kadın Kata Milli Takımı’nın altın ma-
dalyasını Türkiye karate Federasyonu 
Başkanı Esat Delihasan verdi.

Şampiyonadaki son final müsabaka-
sında Erkek Kumite Milli Takımız da 
Fransa’yla altın madalya için müca-
dele etti. Geçen yıl finalde Azerbaycan’a yeni-
lerek gümüş madalyada kalan Erkek Kumite 
Milli Takımı, 2012 Dünya Şampiyonası finalin-
de yenildiği Fransa karşısına Enes Erkan, Yaser 
Şahintekin, Serkan Yağcı, Rıdvan Kaptan ve 
Gökhan Gündüz beşiyle çıktı. Finalin ilk maçın-
da son dünya şampiyonu Enes Erkan, Amin 
Bouzza’yı 10-1 yenerek millileri mücade-
lede 1-0 öne geçirirken, ikinci maçta Yaser 
Şahintekin, Kenji Grillon’a 7-3, üçüncü karşılaş-
mada ise Serkan Yağcı, Lou Lebrun’a 8-2 yenildi. 
Dördüncü mücadelede Rıdvan Kaptan, Nadir Benaissa’yı 
3-2 yenince, altın madalyanın sahibini son karşılaşma be-
lirledi. Son maçta Gökhan Gündüz, Steven Da Costa’yı 2-1 
yenerken, Erkek Kumite Milli Takımı’nı da 3-2’lik galibi-
yete taşıdı. Ay-yıldızlı ekip, bu sonuçla beş yıl aradan 
sonra bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

available. On the third day of the 4-day competitions, Enes Erkan, Tuba 
Yakan, Meltem Hocaoğlu and Burak Uygur in individual kumite, and 

Dilara Bozan and Mehmet Yakan in individual kata lost in their fi-
nal matches to win silver medals. Turkish Female Team Kumite 

and Uğur Aktaş and Serap Özçelik in individual kumite won 
bronze medals.

On the last day of the Championships, Turkish Female 
Team Kata and Turkish Male Team Kumite claimed 
the gold medals. Turkish Female Team Kata compris-
ing of Rabia Küsmüş, Gizem Şahin and Dilara Bozan 
defeated Germany 5-0 in thin their first-ever finals 
at European Championships. Turkish Female Team, 
who had performed Bunkai to kata ANAN in the final, 

received their gold medals from Turkish Karate 
Federation President Esat Delihasan.

Silver medallist of last year’s 
Championships Turkish Male Team 

Kumite, comprising of Enes Erkan, Yaser 
Şahintekin, Serkan Yağcı, Rıdvan Kaptan 
and Gökhan Gündüz, faced France in the 
finals. World champion Enes Erkan de-

feated Amin Bouzza 10-1 in the opening match. 
Yaser Şahintekin lost 7-3 to Kenji Grillon and 

Serkan Yağcı was defeated by Lou Lebrun 8-2 
but as Rıdvan Kaptan won 3-2 against 

Nadir Benaissa, to make the fifth match 
the decider. Gökhan Gündüz won the 
fifth match 2-1 against Steven Da Costa 
and Turkish Male Team Kumite won 
the finals 3-2. This was their second 
European championship after 5 years.

Prof. Dr. Erdener ve Espinos Karatenin Gelişimini Değerlendirdi
Prof. Dr. Erdener and Espinos Discuss the Development of Karate
İstanbul’da düzenlenen 50. Avrupa 
Büyükler Karate Şampiyonası’nda bir 
araya gelen IOC Yönetim Kurulu Üyesi, 
Dünya Okçuluk Federasyonu ve TMOK 
Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ile Dünya 
Karate Federasyonu Başkanı Antonio 
Espinos, karate sporunun Türkiye’de 
ve dünyadaki gelişiminin değerlendir-
di. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı 
Esat Delihasan’ın da hazır bulunduğu bu-
luşmada Profesör Erdener, yarım yüzyıl-
lık geçmişe sahip Avrupa Karatesi’nin 50. 
yıl şöleni için İstanbul’u seçmiş olmasın-
dan duyduğu memnuniyeti dile getirir-
ken, Antonio Espinos ise Türkiye’nin son 
yıllardaki başarıları ve karate sporuna 
olan katkılarıyla bu büyük etkinliği dü-
zenlemeyi fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

IOC Executive Board member, World Archery 
and TOC President Prof. Dr. Uğur Erdener 
and World Karate Federation President 
Antonio Espinos met on the occasion of 
European Karate Federation’s 50th Senior 
Championships being held in İstanbul. Esat 
Delihasan, President of the Turkish Karate 
Federation, was also present at the meet-
ing where the development of karate sport 
in the world and in Turkey was discussed. 
Professor Erdener expressed his pleasure 
with the European Karate Federation’s choice 
of İstanbul to host the half-centenary cele-
brations. President Antonio Espinos respond-
ed by saying that Turkey had already de-
served well to host and organize this great 
event with its recent accomplishments in ka-
rate and with its contributions to the sport.
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Okçulukta Dünya Kupası’nın 2. Ayağı Antalya’da Yapıldı
Antalya Hosted WA 2015 Archery World Cup Stage 2  
Son yıllarda birçok spor orga-
nizasyonuna ev sahipliği yapan 
Antalya, bu yıl bir kez daha dün-
ya okçularını misafir etti. 2016 
Rio Olimpiyat Oyunları’na kota 
veren Dünya Okçuluk Kupası’nın 
Şanghay’da gerçekleştiri-
len ilk ayak yarışmalarının ar-
dından, ikinci ayak yarışmala-
rı 26-31 Mayıs tarihleri arasında 
Antalya’da yapıldı. Altı gün sü-
ren turnuvaya  55 ülkeden 440 
sporcu katıldı.

Yarışmalar sonunda makara-
lı yay erkeklerde Kore’den Kim 
Jongho, kadınlarda ABD’den 
Andrea Marcos birinci oldu. 
Makaralı yay erkek takımın-
da Wild Reo, Anderson Steve, 
Deaton Bridger’in yer al-
dığı ABD, kadın takımlar-
da ise Sara Lopez, Usquiano 
Alejendra, Marcen Maja’nın 
yer aldığı Kolombiya birincili-
ği elde etti. Makaralı karışık ta-
kımda ise Danimarkalı Tanja 
Jensen ile Hansen Stephan bi-
rinciliği kazandı. Klasik yay er-
keklerde Kore’den Seungyun 
Lee, kadınlarda aynı ülkeden 
Misun Choi altın madalyanın sa-
hibi oldu. Klasik yay erkek ta-
kımında Xing Yu, Gu Xuessong 
ve Wang Gang’ın yer aldığı Çin, 

Antalya, home for many inter-
national sporting events, this 
time hosted the top level arch-
ers of the world at the WA 
Archery World Cup. After the 
start of the 2015 outdoor season 
in Shanghai, China, the second 
stage of the 2015 Archery World 
Cup was held in Antalya on 26-31 
May. Over 440 athletes from 55 
countries participated in the six-
day tournament.

Kim Jongho from Korea in 
Compound Men and Andrea 
Marcos of USA in Compound 
Women won the gold medals. 
The gold medals went to USA’s 
Compound Men Team comprising 
of Wild Reo, Anderson Steve and 
Deaton Bridger and to Colombian 
Team of Sara Lopez, Usquiano 

kadın takımında da Kawanaka 
Kaori, Hayashi Yuki ile Nagamine 
Saori’nin yer aldığı Japonya altın 
madalya kazandı. Makaralı yay 
karışıkta da Kore’den Choi Misun 
ile Kim Woojin altın madalya aldı. 

Altı gün süren mücadeleler es-
nasında Kolombiyalı Sara Lopez 
de dünya rekoru kırdı. 15 spor-
cusuyla yarışmaya katılan 
Türkiye Okçuluk Milli Takımı ma-
dalya kazanamadı. Milli takımda 
kadın ve erkeklerde ikişer spor-
cumuz çeyrek finalde rakiplerine 
yenilerek yarışmaya veda etti.

Dünya Kupası’nın üçüncü aya-
ğı Polonya’da, dördüncü aya-
ğı Kolombiya’da düzenlenecek, 
finaller ise Eylülde Meksika’da 
yapılacak.

Alejendra and Marcen Maja in 
Compound Women competitions. 
Danish Tanja Jensen and Hansen 
Stephan won the Compound 
Mixed Team competition.

Koreans Seungyun Lee and 
Misun Choi won the gold med-
als in Recurve Men and Women 
events. Xing Yu, Gu Xuessong 
and Wang Gang from China 
won the Recurve Men Team 
event as Japanese team of 
Kawanaka Kaori, Hayashi Yuki 
and Nagamine Saori won the 
gold medal in Recurve Women. 
Korean Misun Choi and Woojin 
Kim were the gold medal-
lists of the Recurve Mixed 
Team competitions.

Sara Lopez set the new world 
record in the compound 72-ar-
row qualifications with 708/720 
points. None of the 15 Turkish 
archers won a medal as only 
two men and two women arch-
ers were able to advance to 
the quarterfinals.

Stage 3 of WA 2015 Archery 
World Cup will take place in 
Wroclaw, Poland in August and 
Stage 4 in Medellin, Colombia 
in September. WA 2015 Archery 
World Cup Final will take place in 
Mexico City in October.

Olympic World 153



ABD’de düzenlenen Gençler Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda sporcularımız büyük başarılara imza attı. 
Makaralı yay genç erkek milli takımımız dünya şampiyonu olurken, klasik yay yıldız kız takımımız ile 
bireyselde Serdar Bortay Maraş gümüş, makaralı yay genç kız ve makaralı yay genç erkek takımımız bronz 
madalya kazandı. Sporcularımız kırdıkları dünya rekorları ile de gündem yarattı.

Young Turkish archers underwrote great achievements at the World Archery Youth Championships held in 
USA. Turkish Compound Junior Men team became the world champions. Serdar Bortay Maraş in individual 
compound cadet men and Turkish Recurve Cadet Women team won silver medals as Turkish Compound 
Junior Women team and Turkish Compound Cadet Men team won bronze medals. Turkish Compound Junior 
Men and Women Teams set new world records.

Genç Okçularımız Tarih Yazdı
Young Turkish Archers Made History at World 
Archery Youth Championships 
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8-15 Haziran tarihleri arasın-
da ABD’de düzenlenen Gençler 

Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda 
sporcularımız bir altın, iki gümüş, 
iki bronz madalya kazanırken, ma-
karalı yay yıldız erkek, makara-
lı yay genç kız takımlarımız dünya 
rekorlarının sahibi oldu.

Nebraska eyaletine bağlı Yankton 
kentinde düzenlenen şampiyona-
da, makaralı yay genç erkekler ka-
tegorisinde Barış Tandoğan, Samet 
Can Yakalı ve Furkan Dernekli’den 
oluşan milli takımımız final-
de ABD’yi 229-227 geçerek dün-
ya şampiyonluğuna ulaştı. Bireysel 
yarışmalarda ise Serdar Bortay 
Maraş gümüş madalya alırken, 
Yasemin Ecem Anagöz, Aybüke 
Gümrükçü, Gülnaz Büşranur 
Çoşkun’tan oluşan klasik yay yıl-
dız kız takımımız da şampiyona-
nın son gününde gümüş madal-
ya elde etti. Yeşim Bostan, Dilara 
Sevindik, Evrim Sağlam’dan olu-
şan makaralı yay genç kız takımı-
mız ile Serdar Bortay Maraş, Mert 
Garip, Emre Erkuş’tan oluşan ma-
karalı yay yıldız erkek takımımız 
ise bronz madalya kazanma başa-
rısı gösterdi.

Şampiyonada mücadele eden 
sporcularımız, kazandıkları ma-
dalyaların yanı sıra kırdıkları dün-
ya rekorlarıyla da büyük bir başa-
rıya imza attı. Makaralı yay yıldız 
erkek takımımız 235 puanla dün-
ya rekoru kırarken, makaralı yay 
genç kız takımımız 231 puanla 24 
ok dünya rekorunun yeni sahi-
bi oldu. Makaralı yay yıldız takımı-
mız da 50 metre 216 ok toplamın-
da 2038 puana ulaşarak dünya re-
koruna ulaştı.

Turkey won 1 gold, 2 sil-
ver and 2 bronze medals as 

Turkish Compound Junior Men 
and Women Teams set new 
world records at the World 
Archery Youth Championships 
organized on 8-14 June 2015 in 
Yankton, Nebraska, USA.

Turkish Compound Junior Men 
team comprising of Barış 
Tandoğan, Samet Can Yakalı 
and Furkan Dernekli defeated 

USA team 229-227 in the final 
to become the world champi-
ons. Serdar Bortay Maraş won 
a silver medal in individual 
compound cadet men. Turkish 
Recurve Cadet Women team 
of Yasemin Ecem Anagöz, 
Aybüke Gümrükçü, Gülnaz 
Büşranur Çoşkun won the sil-
ver medal. Compound Junior 
Women team of Yeşim Bostan, 
Dilara Sevindik, Evrim Sağlam 
and Compound Cadet Men 
team of Serdar Bortay Maraş, 
Mert Garip, Emre Erkuş won 
the bronze medals.

Besides the 5 medals claimed, 
Turkish archers were also 
very successful at the World 
Archery Youth Championships 
as they set new world re-
cords. With 235 points in 24 
arrows, Turkish Compound 
Cadet Men team is now the 
owner of the world record. 
Compound Junior Women 
team set the new world re-
cord in 50m with 2038 points 
in 216 arrows.
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TEB BNP Paribas İstanbul Open’ın Şampiyonu Federer
Federer Wins TEB BNP Paribas İstanbul Open 
TEB - BNP Paribas İstanbul 
Open Erkekler Tenis turnuva-
sı 27 Nisan - 3 Mayıs tarihleri 
arasında Garanti Koza Arena’da 
düzenlendi. 

Dünya 2 numarası İsviçreli te-
nisçi Roger Federer, tekler fina-
linde, Uruguaylı Pablo Cuevas’ı 
2-0 yenerek şampiyon oldu. 
Final maçına iyi başlayan tur-
nuvanın 1 numaralı seri başı 
Federer üçüncü oyun sonunda 
3-0 öne geçti. Roger Federer 33 
dakika süren ilk seti 6-3 kazan-
dı. İkinci set büyük bir mücade-
leye sahne oldu. İki tenisçi ser-
vis oyunlarını alınca, 12. oyun 
sonunda durum 6-6 oldu ve set 
‘tie break’e gitti. Oldukça çekiş-
meli geçen ‘tie break’te Federer 

dört kez maç pu-
anından, 

Cuevas 
da iki kez set 
puanından faydalanama-
dı. Skor 12-11’e geldiğinde son 
puanı elde eden ve ‘tie break’i 
13-11, seti 7-6 alan Federer, 
maçı 2-0 kazanarak İstanbul’da 
şampiyon oldu.

İstanbul’da kariyerinin 85. ku-
pasını kaldıran Roger Federer, 
final maçı sonrası düzenlenen 
basın toplantısında TEB BNP 
Paribas İstanbul Open’ın ilk 
şampiyonu olduğu için gururlu 

The inaugural ATP World Tour 
event TEB BNP Paribas Istanbul 
Open was played on clay from 27 
April to 3 May with the final being 
played at the Garanti Koza Arena 
of the spectacular Koza World of 
Sports facility. 

World number two tennis star 
Roger Federer of Switzerland 

has won the Istanbul 
Open beating 

Uruguayan twen-
ty third seed 

Pablo Cuevas 
in straight 

sets 6-3 

olduğunu söyledi. Türkiye’de 
hem kortta, hem kort dışın-
da çok özel bir hafta geçirdiği-
ni vurgulayan ünlü İsviçreli te-
nisçi, “Şehri dolaştım, 
çok iyi insanlar ta-
nıdım. Seyirci des-
teğini her daim his-
setmek çok güzeldi. 
Böylesine çılgın bir 
haftanın sonunda 

şampiyon olmak müthiş 
bir duygu” diye konuştu. 

Çiftler kategorisinde zirveye çı-
kan ikili ise, birlikte ilk kez mü-
cadele veren Moldovalı Radu 
Albot ve Sırp Dusan Lajovic 
oldu. Sırasıyla 2, 3 ve 1 numa-
ralı seri başlarını deviren Albot/
Lajovic ikilisi kariyerlerinin ilk 
çiftler zaferine uzandı.

and 7-6 in the final. Displaying a 
sparkling performance, the top 
seed was 3-0 ahead in the first set 
and capitalised on one of his three 
break point opportunities to easi-
ly take the set in 33 minutes. The 
Swiss broke again in the seventh 
game of the second set and looked 
to be in cruise control until the 
Uruguayan broke back to level the 
set at 4-all. Federer then earned 
triple break point on Cuevas’ serve 
before he was able to hold at 5-4. 
In the eventual tie-break, Federer 
saved three set points and needed 
five match points to finally seal the 
victory in one hour and 36 minutes.

Speaking at the press conference 
after winning his 85th ATP World 
Tour title, Federer said: “I’m very 
proud to be the first champion here 
at the first-time tournament here in 
Istanbul. In Turkey, I’ve had a won-
derful week on and off the court. I 
was able to visit the city a little bit, 
meet a lot of people, enjoy the crowd 
support and experience Turkey. It’s 
been crazy, in a good way, and I 
hope I can do it again one day.”

Moldovan Radu Albot and Serbian 
Dusan Lajovic paired for the first 
time in Istanbul to win the dou-
bles title at the inaugural TEB BNP 
Paribas İstanbul Open. First time 
partners also claimed their first 

victory in doubles after beating 
second, third and top seeds in 

quarters, semis and finals 
respectively.
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TEB BNP Paribas İstanbul Cup’a Sürprizler Damga Vurdu
TEB BNP Paribas İstanbul Cup Marked by Surprises 
Roger Federer ve Grigor Dimitrov 
gibi dünyanın en iyi erkek te-
nisçilerinin katılımıyla düzenle-
nen TEB BNP Paribas İstanbul 
Open’ın ardından, teniste bir baş-
ka heyecan TEB BNP Paribas 
İstanbul Cup ile yaşandı. Türk 
Ekonomi Bankası’nın (TEB) isim 
sponsorluğunda ve Türkiye Tenis 
Federasyonu’nun (TTF) katkıla-
rıyla İstanbul Cup A.Ş. tarafın-
dan 20-26 Temmuz tarihleri ara-
sında Garanti Koza Arena’da dü-
zenlenen turnuvada, teklerde 
Ukraynalı Lesia Tsurenko, çift-
lerde Daria Gavrilova (Rusya)–
Elina Svitolina (Ukrayna) ikilisi 
şampiyon oldu.

Tsurenko, tekler finalinde 
Polonyalı Urszula Radwanska’yı 
2-0 yenerek şampiyonluk sevinci 
yaşadı. Çiftler finalinde ise Daria 
Gavrilova (Rusya)–Elina Svitolina 
(Ukrayna) ikilisi, Türk sporcu 
Çağla Büyükakçay ile Sırp part-
neri Jelena Jankovic’i 2-1 yene-
rek mutlu sona ulaştı.

Çağla Büyükakçay ve İpek 
Soylu gibi yetenekli Türk te-
nisçilerin yanı sıra, araların-
da Venus Williams, Jelena 

After TEB BNP Paribas İstanbul 
Open where world’s best ten-
nis players like Roger Federer 
and Grigor Dimitrov compet-
ed, another excitement in tennis 
was experienced with TEB BNP 
Paribas Istanbul Cup on 20–26 
July. A WTA international event, 
TEB BNP Paribas Istanbul Cup 
was organized by İstanbul Cup 
A.Ş., in collaboration with Turkish 
Tennis Federation (TTF) and title 

Jankovic, Monica Niculescu, 
Alize Cornet, Camila Giorgi, Elina 
Svitolina, Daria Gavrilova’nın da 
yer aldığı ünlü 32 raket İstanbul 
Cup’ta şampiyonluk mücade-
lesi verdi. 2 numaralı seriba-
şı Ukraynalı Elina Svitolina’nın ilk 
gün, 3 numaralı seribaşı Jelena 
Jankovic’in ve 1 numaralı seri-
başı Venus Williams’ın ikinci gün 
turnuvaya veda etmeleri büyük 
sürpriz oldu.

sponsor Turkish Economy Bank 
(TEB). Ukranian Lesia Tsurenko 
in singles and Daria Gavrilova 
(Russia)–Elina Svitolina 
(Ukraine) in doubles became 
the champions.

Lesia Tsurenko won the ti-
tle, defeating Polish Urszula 
Radwańska in the final, 7–5, 
6–1. Svitolina-Gavrilova defeat-
ed Çağla Büyükakçay (Turkey) 
-Jelena Janković (Serbia) in the 
final, 5–7, 6–1, [10–4] .

32 players including world re-
nowned Venus Williams, Jelena 
Jankovic, Elina Svitolina, Alize 
Cornet, Camila Giorgi, Daria 
Gavrilova, Monica Niculescu, 
alongside upcoming Turkish 
tennis stars Çağla Büyükakçay 
and İpek Soylu, competed in the 
tournament. Elimination of No.2 
seed Ukrainian Elina Svitolina 
on very first day and ousting of 
No.3 seed Jelena Jankovic and 
top seeded Venus Williams next 
day were the bombshells of the 
TEB BNP Paribas Istanbul Cup 
2015.
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Uluslararası Bisiklet Birliği takviminde 2.HC kategorisinde 
yer alan ve popülaritesini her geçen yıl artıran geleneksel 
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 51. yıl mücadelesini 
Lampre Merida Takımı’dan Kristijan Durasek kazandı. Sekiz 

etaptan oluşan yarış, 26 Nisan’da Alanya’da başlayıp Akdeniz 
ve Ege sahilleri boyunca devam ederek 3 Mayıs’ta İstanbul’da 

son buldu.

Kristijan Durasek of Lampre Merida won the 51st 
edition of the Presidential Cycling Tour of Turkey 

(TUR 2015), a 2.HC event in the European 
Calendar of UCI. The 8 stage TUR 

2015 took start in Alanya on Sunday, 
26th of April, continued along the 
Mediterranean and Aegean shores of 
Turkey to end on Sunday 3rd of May in 
İstanbul.

Türkiye’nin Bisiklet Klasiği
Turkey’s Cycling Classic
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51. Cumhurbaşkanlığı 
Türkiye bisiklet Turu 26 

Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleştirildi. Uluslararası 
Bisiklet Birliği (UCI) takviminde 2. 
HC kategorisinde yer alan ve se-
kiz etaptan oluşan turda, her biri 
sekiz sporcudan oluşan 21 pro-
fesyonel bisiklet takımı yer aldı. 
İtalya’dan beş, Belçika’dan dört, 
Avustralya ve ABD’den ikişer, 
Kolombiya, Fransa, Kazakistan, 
Polonya, Rusya, Güney Afrika, 
İspanya ve ev sahibi ülke takımı 

olarak Türkiye adına birer takım 
bu büyük organizasyonda müca-
dele etti. Alanya’da 26 Nisan Pazar 
günü başlayıp sekiz gün süresin-
ce Akdeniz ve Ege sahilleri boyun-
ca devam eden rekabet, 3 Mayıs 
Pazar günü İstanbul’da sona erdi.

Sekiz etaptan oluşan TUR’u, 
Lampre Merida Takımı’dan 
Kristijan Durasek kazandı. 
Turkuaz mayoyu Pamukkale-
Selçuk etabında giyen Durasek, 
2015 Cumhurbaşkanlığı 

51st Presidential Cycling Tour 
of Turkey, an 8-stage 2.HC 

event, took place on 26 April – 3 
May 2015. 5 of the competing 
21 professional teams consist-
ing of 8 cyclists were from Italy. 
Belgium entered with 4, Australia 
and USA with 2 teams and 
Colombia, France, Kazakhstan, 
Poland, Russia, South Africa, 
Spain, Turkey with one team 
each. TUR 2015 started in Alanya 
on Sunday, 26th of April, contin-
ued along the Mediterranean and 

Aegean shores of Turkey, and 
ended on Sunday the 3rd of May, 
in İstanbul.

Putting on the Turquoise jer-
sey in Pamukkale-Selçuk Stage 
6 of the Tour, Kristijan Durasek 
of Lampre Merida Team won 
TUR 2015 on top of the Individual 
Overall Ranking. Mark Cavendish 
won the sprint points overall 
ranking (Green jersey) sponsored 
by Salcano, Luis Mas Bonet won 
the Beauties of Turkey overall 
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ETAPLAR / STAGES

Alanya - Alanya (145 km)

Alanya - Antalya (182 km)

Kemer - Elmalı (163 km)

Fethiye Marmaris (132 km)

Muğla - Pamukkale (160 km)

Denizli - Selçuk (184 km)

Kuşadası - İzmir (165 km)

İstanbul - İstanbul (121 km)

26 April

27 April

28 April

29 April

30 April

1 May

2 May

3 May

stage

1

stage

2

stage

3

stage

4

stage

5

stage

6

stage

7

stage

8

Türkiye Bisiklet Turu’nun Genel 
Ferdi Klasman birincisi oldu. 
Salcano’nun sponsorluğun-
daki sprint mayosunu Mark 
Cavendish, Vestel sponsorluğun-
daki Türkiye Güzellikleri mayo-
sunu Luis Mas Bonet, THY spon-
sorluğundaki Tırmanış mayosunu 
Colombia Takımı’ndan Juan Pablo 
Valencia aldı. Derece alan spor-
culara ödülleri Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik 
ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç 
tarafından verildi.

ranking (White jersey) spon-
sored by Vestel and Juan Pablo 
Valencia of Colombia won the 
King of the Mountain over-
all ranking (Red jersey) 
sponsored by THY. The 
winners received their 
awards from Turkish 
President Recep 
Tayyip Erdoğan and 
Youth & Sports Minister 
Akif Cagatay Kılıç.

Ferdi Genel Sıralama/ 
Individual Overall Ranking
1. DURASEK Kristijan, LAM

2. SEPULVEDA Eduardo, BSE

3. MCCARTHY Jay, TCS

SONUÇLAR / RESULTS

Sprint Puanları Genel Sıralama/ 
Sprint Points Overall Ranking
1. CAVENDISH Mark, EQS

2. RATTO Daniele, UHC

3. BELLETTI Manuel, STH

Tırmanış Genel Sıralama/ 
King of the Mountain Overall Ranking
1. VALENCIA GONZALEZ Juan Pablo, COL

2. DE GENDT Thomas, LTS

3. JIM Songezo, MTN

Türkiye Güzellikleri Genel Sıralama/ 
Beauties of Turkey Overall Ranking
1. MAS BONET Luis Guillermo, CJR

2. ZURLO Federico, UHC

3. CAVENDISH Mark, EQS
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TURA KATILAN TAKIMLAR/
PARTICIPATING TEAMS

Profesyoneller/Professional Teams
Astana Pro Team (Kazakistan/Kazakhstan)

Orica-GreenEDGE (Avustralya/Australia)

Lampre-Merida (İtalya/Italy)

Lotto-Soudal (Belçika/Belgium)

Etixx-Quick Step (Belçika/Belgium)

Tinkoff-Saxo (Rusya/Russia)

Profesyonel Kıta Takımları/Pro-continental Teams
Androni Giocattoli (İtalya/Italy)

Bardiani-CSF (İtalya/Italy)

Bretagne-Seche Environnement (Fransa/France)

Caja Rural-Seguros RGA (İspanya/Spain)

CCC Sprandi-Polkowice (Polonya/Poland)

Team Colombia (Kolombiya/Colombia)

Drapac Professional Cycling (Avustralya/Australia)

MTN-Qhubeka (Güney Afrika/South Africa)

Southeast (İtalya/Italy)

Nippo-Vini Fantini (İtalya/Italy)

Team Novo Nordisk (ABD/USA)

Topsport Vlaanderen-Baloise (Belçika/Belgium)

UnitedHealthcare Pro Cycling Team (ABD/USA)

Wanty-Groupe Gobert (Belçika Belgium)

Kıta Takımı/Continental Team
Torku Şekerspor (Türkiye)

Official Website: https://www.tourofturkey.org/
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Genç Güreşçilerimiz Avrupa Şampiyonası’nda Kürsüden İnmedi
Junior Wrestlers on the Podium in European Junior Wrestling Championships 
23-28 Haziran tarihleri arasın-
da İstanbul’da düzenlenen Avrupa 
Gençler Güreş Şampiyonası’nda 
sporcularımız üç altın, altı gümüş, 
dört bronz madalya kazanırken, 
Türkiye serbest ve grekoromende 
Avrupa ikincisi, kızlarda Avrupa 
üçüncüsü oldu.

Bağcılar Olimpik Spor 
Kompleksi’nde gerçekle-
şen şampiyonada, serbest stil-
de; 66 kiloda Enes Uslu altın, 
60 kiloda Selim Kozan, 74 ki-
loda Ahmet Ertürk, 84 kilo-
da Mustafa Sessiz, 120 kiloda 
Yunus Emre Dede gümüş, 55 ki-
loda Sezgin Pişmişoğlu bronz 
madalya elde etti. Kızlarda 63 ki-
loda Buse Tosun gümüş, 48 ki-
loda Evin Demirhan bronz ma-
dalya alırken, grekoromende de  

Turkish wrestlers won 3 gold, 
6 silver and 4 bronze medals at 
the European Junior Wrestling 
Championships organized in 
İstanbul on 23 – 28 June. Turkey 

60 kiloda Murat Fırat ve 66 kilo-
da Cengiz Arslan altın, 74 kiloda 
Furkan Bayrak gümüş, 84 kiloda 
Ali Cengiz ve 120 kiloda Osman 
Yıldırım bronz madalya kazandı.

finished the tournament in sec-
ond place in men’s Greco-Roman 
and freestyle and third place in 
women’s wrestling. 

In men’s freestyle; Enes Uslu (66 
kg) wins the gold medal where 
Selim Kozan (60 kg), Ahmet 
Ertürk (74 kg), Mustafa Sessiz (84 
kg) and Yunus Emre Dede (120 
kg) win silver medals and Sezgin 
Pişmişoğlu (55 kg) the bronze. In 
Greco-Roman style; Murat Fırat 
(60 kg) and Cengiz Arslan (66 kg) 
brought in gold medals, Furkan 
Bayrak (74 kg) claimed a silver 
as Ali Cengiz (84 kg) and Osman 
Yıldırım (120 kg) won bronze 
medals. In women’s; Buse Tosun 
(63 kg) won the silver and Evin 
Demirhan (48 kg) won the bronze 
medal.

Güreşçilerimizden 6 Altın, 2 Gümüş, 3 Bronz Madalya
Turkish Wrestlers Win 6 Gold, 2 Silver and 3 Bronze Medals  
3-5 Nisan tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen 33. 
Uluslararası Vehbi Emre & Hamit 
Kaplan Grekoromen Güreş 
Turnuvası’nda altı altın, iki gü-
müş, üç bronz madalya kaza-
narak 77 puan toplayan A Milli 
Grekoromen Güreş Takımımız 
şampiyon oldu. İkinciliği 38 pu-
anla Belarus, üçüncülüğü 30 pu-
anla Kazakistan aldı. Ahmet 
Cömert Spor Salonu’nda gerçek-
leştirilen turnuvanın ilk gününde 
ülkemizi temsil eden güreşçiler-
den 98 kiloda Cenk İldem ve 80 
kiloda Aslan Atem, altın madal-
ya, 71 kiloda Yunus Özel, gümüş 
madalya, 59 kiloda Fatih Üçüncü 
ise bronz madalya kazandı. 21 
ülkeden 250 sporcunun katıldı-
ğı Vehbi Emre & Hamit Kaplan 
Güreş Turnuvası’nın ikinci günün-
de mindere çıkan sporcularımız, 
bütün sıkletlerde altın madalya 
kazanarak büyük bir başarı elde 

The Turkish Greco-Roman wres-
tling team became champions in 
the 33rd International Vehbi Emre 
& Hamit Kaplan Greco-Roman 
Wrestling Tournament held in 
İstanbul on 3-5 April. Turkish na-
tional team won six gold, two 
silver, three bronze medals and 
ranked first with 77 points in to-
tal at the end of the tournament. 
Belarus came in second with 38 

etti. 66 kiloda ay yıldızlı mayo gi-
yen Abdulsamet Uğurlu altın ma-
dalya, Cengiz Arslan ise bronz 
madalyayı boynuna geçirdi. 75 
kilodaki milli güreşçimiz Emrah 
Kuş zirvede yer alırken, 85 kilo-
da Metehan Başar, altın madal-
ya, Kansu İldem bronz madalya 
kazandı. 130 kiloda Rıza Kayaalp 
kürsünün ilk sırasına yerleşti. 
Aynı kiloda Ali Nail Arslan da gü-
müş madalyaya uzandı.

points and Kazakhstan third 
with 30 points. Cenk İldem (98 
kg) and Aslan Atem (80 kg) 
won the gold medal, Yunus 
Özel (71 kg) won the silver 
and Fatih Üçüncü (59 kg) won 
the bronze medal in their di-
visions on the first day of the 
tournament where 250 wres-
tlers from 21 countries com-
peted. On the last day of the 
Tournament, Abdülsamet 
Uğurlu won the gold and 
Cengiz Arslan the bronze med-
al in the 66 kg division. Emrah 
Kuş won the gold medal in the 
75 kg while Metehan Başar 
achieved the same success in 
the 85 kg division. Kansu İldem 
received a bronze in the 85 
kg and Rıza Kayaalp won the 
gold, while Ali Nail Arslan won 
the silver medal in the 130 kg 
division.
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Ali Kaya Avrupa Şampiyonu, İlham Tanui Özbilen Avrupa İkincisi
Ali Kaya is European Champion, İlham Tanui Özbilen 2nd in Europe
Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag’da 6-8 Mart tarihleri 
arasında düzenlenen 33. Avrupa 
Salon Atletizm Şampiyonası’nda 
3000 metrede Ali Kaya altın, 1500 
metrede İlham Tanui Özbilen 
gümüş madalya kazandı.

Şampiyonanın ikinci gün akşam 
seansında koşulan erkekler 
3000 metre yarışında, Ali Kaya, 
7:38.42’lik derecesiyle birinciliği 
elde ederek Avrupa şampiyonu 
oldu. Bu kategoride ikinciliği 
7:44.48’lik derecesiyle İngiliz 
Lee Emanuel alırken, Norveçli 
Henrik Ingebrigtsen 7:45.54’lük 
derecesiyle mücadeleyi üçüncü 
sırada tamamladı. 

Şampiyonanın son gününde 
erkekler 1500 metre finalinde 
mücadele eden İlham Tanui 
Özbilen de 3:37.74’lük derecesi ile 
gümüş madalya elde etti. Yarışı 
baştan sona önde götüren milli 

Turkish athlete Ali Kaya won the 
gold medal in men’s 3000m and 
İlham Tanui Özbilen won the silver 
medal in men’s 1500m at the 
33rd European Athletics Indoor 
Championships organized on 6-8 
March, in Czech Republic’s capital 
Prague.

Ali Kaya became the European 
Champion in men’s 3000m with 
his time of 7:38.42. The silver and 
bronze medals went to Briton Lee 
Emanuel (7:44.48) and Henrik 

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndan 3 Altın Madalya Çıkardık
3 Gold Medals at European Athletics U23 Championships 
Estonya’nın başkenti Tallinn’de 
düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa 
Atletizm Şampiyonası’nda, 
erkekler 5 bin ve 10 bin metrede 
Ali Kaya, kadınlar 3 bin metre 
engellide Tuğba Güvenç altın 
madalya kazandı.
Son dönemde uluslararası 
şampiyonalarda elde ettiği 
birincilikler ve kırdığı rekorlarla 
adından söz ettiren milli atlet Ali 
Kaya, Tallinn’de erkekler 10 bin 
metrede 27:53.38’lik derecesiyle 
Avrupa şampiyonu oldu. Koşuyu, 
Rusya’dan Mikhail Strelkov 
ikinci, İtalyan Yassine Rachik de 
üçüncü sırada tamamladı. Kaya, 
şampiyonanın üçüncü gününde 
5 bin metre yarışını da 13:20.16 
ile şampiyona rekoru kırarak ilk 
sırada tamamladı. Belçika’dan 
Isaac Kimeli ikinci, İspanyol Car-

Ali Kaya won two gold medals in 
men’s 5.000m and 10.000m and 
Tuğba Güvenç won the gold medal 
in women’s 3000m steeplechase 
at the European Athletics U23 
Championships in Tallinn, Estonia.
Turkish athlete Ali Kaya, who had 
recently made an impression with 
his victories and breaking records 
in various international tourna-

los Mayoimeli üçüncü sırayı aldı.
Şampiyonadaki bir diğer altın 
madalyamız ise kadınlar 3 
bin metre engellide Tuğba 
Güvenç’ten geldi. Güvenç 
9:36.14’lük derecesiyle birinci 
olurken, şampiyona rekorunu 
da kırdı. Fransız sporculardan 
Maeva Danois ikinci, Emma 
Oudiou üçüncülüğü elde etti.

ments, became the European 
Champion clocking 27:53.38 in 
Tallinn. Russian Mikhail Strelkov 
came in second and Italian Yass-
ine Rachik was the third. Two days 
later, Ali Kaya won the 5.000m 
race setting the new Champion-
ships Record with his 13:20.16 
time. Belgian Isaac Kimeli and 
Spanish Carlos Mayoimeli came 
in second and third places, 
respectively.

Third championships gold medal 
for Turkey came from Tuğba 
Güvenç who won the women’s 
3000m steeplechase with her 
time of 9:36.14, which was also 
the new Championships Record. 
French athletes Maeva Danois 
won the silver and Emma Oudiou 
won the bronze medals.

sporcumuz, son metrelerde Çek 
rakibi Jakup Holuša’ya (3:37.68) 
geçilirken, üçüncülüğü 3:38.96 ile 
Birleşik Krallık’tan Chris O’Hare 
aldı.

İki sporcumuzun elde ettiği ma-
dalyalarla Türkiye genel madalya 
sıralamasında Sırbistan’la birlikte 
sekizinciliği paylaştı.

Ingebrigtsen of Norway (7:45.54) 
respectively.

In men’s 1500m finals, İlham 
Tanui Özbilen came in second with 
his time of 3:37.74. Özbilen lost 
the gold medal to Czech Jakup 
Holuša (3:37.68) only in the final 
few meters. Chris O’Hare from 
Great Britain took the bronze 
medal with 3:38.96.

Turkey finished the Champion-
ships only with these medals and 
shared the 8th place with Serbia.
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Ali Kaya’dan 10 Bin Metrede 23 Yaş Altı Avrupa Rekoru
U-23 10.000m European Record from Ali Kaya 
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 
Mersin’de düzenlediği 10 bin metre 
Türkiye Şampiyonası’nda, Ali Kaya bü-
yük erkeklerde 27:24.09’luk derece-
si ile birinci olurken, 23 yaş altı Avrupa 
rekorunu kırdı. Kaya bu derecesiy-
le aynı zamanda Dünya ve Olimpiyat 
barajını geçti.  Erkeklerde Şeref Dirli 
28:29.53 ile ikinciliği, Cihat Ulus 28:56.95 
ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda 
ise Emine Hatun Tuna 33:43.41 ile bi-
rinci, Sevilay Eytemiş 33:45.55 ile ikin-
ci, Sebahat Akpınar 45:01.02 ile üçün-
cü oldu. Yarışmalar sonucunda; Emine 
Hatun Tuna ve Sevilay Eytemiş de 23 
Yaş Altı Avrupa Şampiyonası katılım ba-
rajını geçti. 

Ali Kaya set the new U-23 
European record in 10.000m 
with 27:24.09 at the Turkish 
Athletic Federation’s Turkish 10K 
Championships in Mersin. With 
this performance Kaya also qual-
ified for the Olympic Games and 
World Championships. Şeref Dirli 
came in second with 28:29.53, 
followed by Cihat Ulus 28:56.95. In 
women’s, Emine Hatun Tuna with 
33:43.41 came in first, Sevilay 
Eytemiş second with 33:45.55 
and, Sebahat Akpınar third with 
45:01.02. Emine Hatun Tuna and 
Sevilay Eytemiş qualified for U-23 
European Championships.A

Romanya’nın Eskilstuna ken-
tinde düzenlenen Geçler Avrupa 
Atletizm Şampiyonası’nda kız-
lar gülle atmada Emel Dereli 18.40 
metrelik derecesiyle yeni genç-
ler ve büyükler Türkiye rekoru kı-
rarak Avrupa Şampiyonu oldu. 
Kızlar 3000 metre engel yarışında 
da Sümeyye Erol 10:19.15’lik dere-
cesiyle altın madalya kazanırken, 
erkekler 400 metrede Batuhan 
Altıntaş finalde 46.95 koşarak 
Avrupa üçüncülüğünü elde etti. 
Erkekler 1500 metrede ise Ömer 
Oti 3:50.59’luk derecesiyle dördün-
cü oldu. 

Emel Dereli became European 
Champion in with her 18.40 m 
throw in women’s shut put at 
2015 European Athletics U23 
Junior Championships held in 
Eskilstuna, Romania. Dereli’s 
18.40 m is the new national re-
cord in both, juniors and seniors. 
Sümeyye Erol won the gold med-
al in 3000m women’s steeple-
chase clocking 10:19.15. Batuhan 
Altıntaş won the bronze med-
al in men’s 400m with his time of 
46.95 and Ömer Oti placed fourth 
in men’s 1500m with 3:50.59.

Emel Dereli ve Sümeyye Erol Avrupa Şampiyonu, Batuhan Altıntaş Bronz Aldı
Emel Dereli and Sümeyye Erol European Champions, Batuhan Altıntaş Wins Bronze 
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İslami Dayanışma Halter Şampiyonası’ndan 37 Altın Madalya
37 Gold Medals at the 3rd Islamic Solidarity Weightlifting Championships 

12-16 Mart tarihleri arasında Antalya 
Kemer’de düzenlenen İslami Dayanışma 
Spor Federasyonu 3. Halter Şampiyonası’nda 
Türkiye;37 altın, 6 gümüş, 2 bronz olmak üze-
re toplam 45 madalya kazandı. Sporcularımız 
kadınlarda 17 altın, 4 gümüş, erkeklerde 20 
altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti. 
Genel klasmanda Türkiye erkeklerde ve ka-
dınlarda ilk sırada yer alırken, kadınlarda 
Cezayir ikinci, Tunus üçüncü, erkeklerde Irak 
ikinci, Katar üçüncü oldu.

Turkey won 45 medals, 37 gold, 6 silver 
and 2 bronze, at the 3rd Islamic Solidarity 
Weightlifting Championships organized on 
12-16 March in Kemer, Antalya. 20 gold, 
2 silver and 2 bronze of the medals were 
won by men. Turkey topped the over-
all rankings in both men’s and women’s. 
Algeria was second and Tunisia third in 
women’s where Iraq took the second place 
and followed by Qatar in men’s.

Kolombiya’nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar 
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda Deniz Yaylacı, 
kızlar çekiç atma finalinde 67.01 metrelik de-
recesiyle gümüş madalya kazandı.  Rusya’dan 
Sofiya Palkina 67.82 metrelik atışıyla altın ma-
dalya alırken, Çin’den Ningyu Shang 66.84 ile 
üçüncülük kürsüsüne çıktı. Şampiyonada yarı-
şan bir diğer milli sporcu Alperen Acet ise yük-
sek atlamada 2.14 metre ile sezonunun en iyi 
derecesini yaptı, ancak madalyanın bir adım 
uzağında kalarak dördüncü oldu.

Deniz Yaylacı won the silver medal in girls’ 
hammer throw with a 67.01m toss at the 
IAAF World Youth Championships organ-
ized in Cali, Colombia. Russia’s Sofiya 
Palkina won the gold medal with 67.82m 
and Chinese Ningyu Shang won the bronze 
with 66.84m. Another Turkish athlete com-
peting in boy’s high jump Alperen Acet, 
cleared 2.14m, his season’s best to place 
fourth.

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası’nda Deniz Yaylacı’dan Gümüş Madalya
Silver Medal from Deniz Yaylacı at IAAF World Youth Championships 

Ümit Şamiloğlu’ndan Dünya Kupası’nda Altın Madalya 
Gold Medal by Ümit Şamiloğlu in World Cup 
Almanya’nın Cottbus kentinde düzenlenen Artistik 
Cimnastik Dünya Kupası’nda milli sporcumuz Ümit 
Şamiloğlu barfiks dalında altın madalya kazandı. 
Eleme müsabakalarında 43 sporcu arasında üçüncü 
olarak sekiz finalist arasında yer alan Şamiloğlu, fi-
nal müsabakalarındaki başarılı performansı ile kür-
sünün en üst basamağına çıktı. Ümit Şamiloğlu’na 
madalyasını; Türkiye Cimnastik Federasyonu 
Başkanı Suat Çelen ve Uluslararası Cimnastik 
Federasyonu (FIG) yetkilileri verdi. Milli sporcu daha 
önce de Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda ülke-
mize tarihimizdeki ilk altın madalyayı kazandırmıştı. 

Varna’dan bir gümüş, iki bronz
Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Cimnastik 
Dünya Kupası’nda milli sporcularımız bir gümüş, iki 
bronz madalya kazandı. Ferhat Arıcan paralel ale-
tinde gümüş madalya alırken, İbrahim Çolak halka 
aletinde, Ahmet Önder de paralel aletinde bronz ma-
dalyanın sahibi oldu.

Turkish gymnast Ümit Şamiloğlu won the 
gold medal in high bar at the 2015 FIG Artistic 
Gymnastics World Cup organized in Cottbus, 
Germany. Finishing in the third place at the 
qualifications where 43 gymnasts compet-
ed, Şamiloğlu won the gold medal with his su-
perior performance in the finals. Şamiloğlu re-
ceived his medal from President of the Turkish 
Gymnastics Federation Suat Çelen and FIG repre-
sentatives. This is Şamiloğlu’s and Turkey’s sec-
ond gold medal in FIG Artistic Gymnastics World 
Cup series.

A Silver and Two Bronze Medals in Varna
Turkish gymnasts won a silver and two bronze 
medals at the FIG Artistic Gymnastics World 
Challenge Cup organized in Varna, Bulgaria. 
Ferhat Arıcan won the silver medal in Parallel 
Bars and bronze medals came from İbrahim 
Çolak in Rings and Ahmet Önder in Parallel Bars.
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2016 Dünya Gençler Curling Şampiyonası Erzurum’da
Erzurum will Host 2016 World Junior Curling Championships 
2016 Dünya Gençler Curling 
Şampiyonası Erzurum’da yapıla-
cak. WCF, gelecek yıl Mart ayın-
da düzenlenecek şampiyona için 
ev sahibi olarak Türkiye’yi seç-
ti. Öte yandan, Dünya Curling 
Federasyonu (WCF), Talinn’de ya-
pılan 2015 Dünya Gençler Curling 
Şampiyonası sonrasında, 2016 
Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları’na 
katılma hakkı elde eden ülke-
leri açıkladı. Türkiye, Gençler 
Avrupa Şampiyonası’nda kızlar-
da ikinci, erkeklerde üçüncü ola-
rak Oyunlara katılacak 16 takım 
arasında yer almayı başardı. 2016 
Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 
12-21 Şubat tarihleri arasında 
Norveç’in Lillehammer şehrinde 
düzenlenecek. 

World Junior Curling 
Championships 2016 will be held 
in Erzurum. The World Curling 
Federation (WCF) chose Turkey 
as the host of the Championships 
to be organized in March 2016. 
Following the conclusion of 
the 2015World Junior Curling 
Championships, WCF announced 
the teams that have qualified for 
the Youth Olympic Winter Games 
(WYOG) in 2016. Turkey secured 
his spot among the 16 partici-
pating countries, by obtaining a 
second place in girls and third 
place in boys. 2nd Winter Youth 
Olympic Games will be organized 
in Lillehammer, Norway on 12-21 
February 2016. a

Erzurum, Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Kupası’na Ev sahipliği Yaptı
Erzurum Hosted Short Track Speed Skating World Cup  
Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya 
Kupası 6. Ayak Yarışları’nın finalle-
ri Erzurum’da yapıldı. Uluslararası 
Buz Pateni Federasyonu (ISU) ve 
Türkiye Buz Pateni Federasyonu 
tarafından Palandöken Olimpik 
Buz Pateni Salonunda düzen-
lenen yarışlar kapsamında, er-
kek ve kadın sporcular 1000 ve 
500 metre finalleri için yarıştı. 
Dereceler şöyle:

Kadınlar 500 metre:
1- Kexin Fan (Çin)
2- Sofia Prosvirnova (Rusya)

3- Elise Christie (İngiltere)

Kadınlar 1000 metre:
1- Arianna Fontana (İtalya)
2- Yui Sakai (Japonya)

3- Kim Boutin (Kanada)

Erkekler 500 metre:
1- Victor Knoch (Macaristan)
2- Dajing Wu (Çin)

3- Charles Hamelin (Kanada)

International Skating Union 
(ISU) 2014–2015 Short Track 
Speed Skating World Cup’s 6th 
leg competitions organized by 
Turkish Skating Federation in 
Erzurum at the Palandöken 
Olympic Skating Hall on 13-15 
February. The results for men 
and women in 1000m and 500m 
finals were:

Women’s 500m:
1- Kexin Fan (China)
2- Sofia Prosvirnova (Russia)

3- Elise Christie (England)

Erkekler 1000 metre:
1- Da Woon Sin (Güney Kore)

2- Victor Ahn (Rusya)

3- Patrick Duffy (Kanada)

2014 Sochi Kış Olimpiyat 
Oyunları’nın altın madalyalı spor-
cuları Rusyalı Victor Ahn erkekler 
1000 metrede gümüş, Kanadalı 
Charles Hamelin ise erkekler 500 
metrede bronz madalya elde etti. 
Erkekler 1000 metre yarı fina-
linde dördüncü olarak B finalin-
de yarışma hakkı kazanan mil-
li sporcu Serdar İltir ise B finali 
müsabakalarında üçüncü oldu.

Women’s 1000m:
1- Arianna Fontana (Italy)
2- Yui Sakai (Japan)

3- Kim Boutin (Canada)

Men’s 500m:
1- Victor Knoch (Hungary)
2- Dajing Wu (China)

3- Charles Hamelin (Canada)

Men’s 1000m:
1- Da Woon Sin (South Korea)

2- Victor Ahn (Russia)

3- Patrick Duffy (Canada)

Gold medallists of 2014 Sochi 
Olympic Winter Games Victor 
Ahn (Russia) won a silver in 
men’s 1000m and Charles 
Hamelin (Canada) won the 
bronze in men’s 500m.Turkish 
National Serdar İltir placed 
fourth in the semi-finals of 
men’s 1000m to make it to the 
B Finals, where he finished 
third.
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Özcan Mutlugil’i Kaybettik  • Özcan Mutlugil Passed Away
TMOK Yüksek Danışma ve 
Disiplin Kurulu ile Türkiye 
Voleybol Federasyonu’nun eski 
başkanlarından Özcan Mutlugil 
14 Nisan tarihinde İstanbul’da 
vefat etti. Mutlugil’in cena-
zesi, 15 Nisan Çarşamba 
günü Karacaahmet Şakirin 
Camii’nden kaldırılarak Maltepe 
Merkez Yüzevler Mezarlığı’nda 
defnedildi. Mutlugil’e ölümünden 
önce TMOK Yönetim Kurulu ta-
rafından Onur Ödülü verilmişti.

Özcan MUTLUGİL
1936 yılında İstanbul’da doğdu. 
1953-1963 yılları arasında voley-
bol sporu yaptı. 1963-1971 yılları 
arasında Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğü Ankara Voleybol 
Temsilcisi, 1971-1977 yılları ara-
sında Voleybol Federasyonu 
Genel Sekreteri, 1978-1980 
yılları arasında Voleybol 

Former 
President 
of Turkish 
Volleyball 
Federation 
and Supreme 
Advisory and 
Disciplinary 
Committee of 
Turkish Olympic 
Committee 
Özcan Mutlugil 
has died on 14 
April 2015. He 

was committed to the ground 
in Maltepe Merkez Yüzevler 
Cemetery after his funeral 
prayers at Karacaahmet Şakirin 
Mosque in İstanbul. Mutlugil 
had been deemed worthy of 
Turkish Olympic Committee’s 
2014 Honours Award for his 
services and contribution to 
Turkish sports.

Federasyonu 
Başkanı ola-
rak hizmet ver-
di. 1983-1998 
yılları arasında 
FIBA ve ULEB 
müsabakaları-
na katılan Efes 
Pilsen Spor 
Kulübü’nde 
genel sek-
reter ola-
rak görev aldı. 
1994-1998 yılları arasında FIBA 
Finans Komitesi üyeliğinde bu-
lundu. 1974 yılında üye oldu-
ğu Türkiye Milli Olimpiyat 
Komitesi’nde, 2003-2013 yılla-
rı arasında Yüksek Danışma ve 
Disiplin Kurulu Başkanı olarak 
görev yaptı ve TMOK Konseyi’nde 
yer aldı.

Özcan MUTLUGİL
Özcan Mutlugil was born in 1936 
and served volleyball as a play-
er between 1953 and 1963. He 
had worked as the Volleyball 
Representative in Ankara of the 
General Directorate of Youth 
and Sports during 1963-1971, 
Secretary General of the Turkish 
Volleyball Federation 1971-1977 
and President between 1978 and 
1980. He was also the Secretary 
General of Efes Pilsen Sports 
Club and a member of Finance 
Commission of Fédération 
Internationale de Volleyball (FIVB) 
during 1994-1998. A member of 
Turkish Olympic Committee TOC) 
since 1974 and the President 
of its Supreme Advisory and 
Disciplinary Committee from 
2003 to 2013, Mutlugil was also a 
member of TOC Council.

Türk Spor Basınından Bir Yıldız Daha Kaydı • Another Loss of Turkish Sports Media 
Türk spor basınının ve güreşin du-
ayenlerinden Ali Gümüş 3 Nisan 
tarihinde İstanbul’da hayata göz-
lerini yumdu. Aynı zamanda TMOK 
üyesi olan merhum Gümüş’ün 
cenazesi 4 Nisan günü Levent 
Camii’nde kılınan ikindi namazının 
ardından Zincirlikuyu mezarlığın-
da toprağa verildi.

Ali GÜMÜŞ
1940 yılında Safranbolu’da doğ-
du. Spora İstanbul Güreş İhtisas 
Kulübü’nde başladı. 1959 yı-
lında halterde milli forma giy-
di. Aynı yıl gazeteciliğe baş-
ladı. Günlük Spor, Son Posta, 
Tercüman, Radikal, Yeni Şafak 
ve Cumhuriyet gazetelerinde 
spor yazarlığı yaptı. Uluslararası 

güreş şampiyonalarını en faz-
la takip eden gazetecidir. 1975’te 
Sovyetler Birliği’nin Minsk şeh-
rinde ve 1977 yılında Bursa’da 
‘Dünya Güreşine Hizmet’ ma-
dalyasıyla ödüllendirildi. Dünya 
Spor Yazarları Birliği’nin (AIPS) 
FILA’daki temsilcisi oldu.

Ali Gümüş, one of the doyens of 
Turkish sports media and legend-
ary wrestling journalist, passed 
away on 3 April 2015 in İstanbul. 
Also a member of the Turkish 
Olympic Committee, Gümüş 
was committed to the ground 
in Zincirlikuyu Cemetery the 
next day.

Ali GÜMÜŞ
Ali Gümüş was born in 
Safranbolu, Turkey, in 1940. He 
started wrestling in Istanbul 
Güreş Ihtisas Kulübü (Istanbul 
Wrestling Education Club) in 
1954. He represented Turkey in-
ternationally in weightlifting in 
1959. The same year, he entered 
Turkish news media by starting 

to work in the Günlük Spor (Daily 
Sports) newspaper and contin-
ued sports journalism in Son 
Posta, Tercüman, Radikal, Yeni 
Şafak and Cumhuriyet news-
papers. Ali Gümüş was the only 
journalist in the world awarded 
thrice by United World Wrestling 
(UWW), then known as FILA, 
the “Service to World Wrestling” 
award: in Minsk, former USSR 
in 1975; in Bursa, Turkey in 1977; 
and in Seoul, Korea in 1988. In 
1991, he was awarded the “Best 
Wrestling Journalist of All Times” 
by the International Amateur 
Wrestling Federation. He repre-
sented International Sports Press 
Association (AIPS) in FILA.

Kemal KAMİLOĞLU ve Nebi AKSAL da Aramızdan Ayrıldı
Kemal KAMILOĞLU and Nebi AKSAL Passed Away 
Eski Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlerinden, TMOK üyesi 
Kemal Kamiloğlu, Ankara’da 
tedavi gördüğü hastanede 
hayatını kaybetti. TMOK’ta 
yönetim kurulu üyeliği yapan 
71 yaşındaki Kamiloğlu’nun 

cenazesi, 8 Haziran günü 
Ankara’da toprağa verildi.

Türkiye Binicilik Federasyo-
nu’nun eski başkanlarından 
TMOK üyesi Nebi Aksal 1 Şubat 
günü vefat etti. Aksal’ın cenazesi 
İstanbul’da toprağa verildi.

Former General Director of 
Youth & Sports of Turkey and 
a former member of Turkish 
Olympic Committee’s Executive 
Board Kemal Kamiloğlu died 
at the age of 71 in Ankara on 8 
June 2015.

Former President of Turkish 
Equestrian Federation and 
Turkish Olympic Committee 
member Nebi Aksal passed 
away on 1 February 2015 in 
İstanbul.
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The Worldwide Olympic Partners
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