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Değerli atletizm ailesi,
Bu yazıyı son aylardaki yoğun çalışmamızın sonu-

cunda Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nın ev sahip-
liğini almamızdan hemen sonra yazıyorum. İki yıldır
üzerine çalıştığımız dosyamız, Avrupa Atletizm Birliği ta-
rafından oy birliğiyle kabul edildi ve 2023’teki organizas-
yonun ev sahibi olduk.

Bu başarı, bazı şeylerin sonucu, bazılarının ise başlan-
gıcıdır. Öncelikle, organizasyonun İstanbul’a konsensüs
halinde verilmesi, ülkemizin ne derece güven verdiğinin ve
Türk atletizminin Avrupa’daki prestijinin tescillenmesi an-
lamına gelmektedir. Bu noktaya adım adım gelinirken,
sporun hamisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu’nun bizlere verdiği sonsuz desteğin
kıymetini bilmemiz gerekiyor. Tüm bu başarılar, devleti-
mizin spora güçlü desteğiyle vücut buluyor. Kendilerine
atletizm ailesi adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

İstanbul 2023’ün aynı zamanda Türkiye’nin dünya li-
ginde bir atletizm ülkesi olması anlamında daha büyük
adımların da başlangıcı olacaktır. Bu organizasyonun ar-
dından inşallah daha büyüklerine, dünya şampiyonalarına
ve Olimpiyatlar’a giden yolu açmış olacağız.

Geride bıraktığımız ay içinde Romanya’da Balkan Dağ
Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Bu organizasyonda ta-
kımımız 10 madalya ile yine ilk sırayı aldı. Polonya’daki
Dünya Yarı Maraton Şampiyonası’na madalya için gitmiş-
tik, ama birtakım şanssızlıklar sonucunda bu yıl için ma-
dalyayı kaçırdık. Yine de Yasemin Can’ın Türkiye rekoru ve
bir ilk olan dünya yedinciliği ile bu şampiyonadan boş dön-
medik. Maratoncularımız, Olimpiyatlar’da iz bırakacak
performanslar için kamplarda aralıksız hazırlanıyorlar.
Maratoncularımızın performanslarının ne derece yüksel-
diğini İstanbul’daki yarışlarda yine görmüş olduk.

Önümüzde devam eden pandemiye rağmen aralık
ayından itibaren çok yoğun bir takvim bizleri bekliyor. Bu
süreçte tedbiri elden bırakmadan, hazırlıklarımızı sürdü-
recek ve Tokyo’ya en iyi şekilde hazır olacağız. Bundan
kimsenin şüphesi olmasın. Japonya’dan da inşallah tarihi
başarılarla döneceğiz. 

Bir sonraki sayıda görüşünceye kadar, sağlıcakla ve
atletizmle kalın.
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GENİŞ AÇIFOTO
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UÇURAN YARIŞ

Ekrem Koçak Pisti’nde
Türkiye Şampiyonası
kadınlar 100 metre finalinin
finiş anı: Kadrajdaki altı
atletin tamamının ayakları
yerden kesilmiş...
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GENİŞ AÇIFOTO

DAĞDA BAYIRDA
DESTEK

Romanya’daki Balkan Dağ
Koşusu Şampiyonası’nda
büyük kadınlar yarışı…
Parkurdaki Jale Başak’a arkada
güçlü bir destek var..
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GENİŞ AÇIFOTO

KÖPRÜDE
SOSYAL MESAFE

Bu yıl Yenikapı'dan start alan
İstanbul Maratonu'nda köprü
üzerinde her yıl olan kalabalığın
tersine katılımcılar birbirlerine
sosyal mesafeliydi.  
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, Polonya’nın Gdynia
kentindeki Dünya Yarı Maraton Şampiyo-
nası öncesinde şampiyonaya giden milli
atletleri kabul etti. 

Türkiye’nin son yıllarda atletizmde ya-
kalamış olduğu başarıların çok önemli ol-
duğu vurgusunu yapan Bakan Kasapoğlu,
atletizmin temel branş olduğunu ve  başarı-
ların her geçen gün arttığını dile getirdi.

Bakan Kasapoğlu, “İnanıyoruz ki uluslar-
arası arenada bizleri bir kez daha gururlan-
dıracaksınız. Sizlere başarı diliyorum. Ne
gerekiyorsa her türlü imkanımızla yanınız-
dayız” açıklamasını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda
bulunmak üzere 24 Ekim günü gittiği
Konya’da spor alanında gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. Bakan Kasapoğlu, Selçuklu il-
çesinde olimpik yüzme havuzu temel
atma törenine katıldı.
Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Konya'nın ev sahipliği yapacağı
2021 İslami Dayanışma Oyunları hazır-
lıklarının devam ettiğini aktararak, farklı
branşlarda dünyanın farklı bölgelerin-
den gelecek sporcuların en güzel şe-
kilde ağırlanacağını söyledi. Bakan
Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın

çizdiği engin vizyon, güçlü liderliğiyle ge-
linen durum bu zirveye oynayışın hiçbir
zaman durmayacağını gösteriyor" diye
konuştu.
Gençlerin ülkenin en büyük umudu ol-
duğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Spor
tesislerimizle, yurtlarla, gençlik merkez-

leriyle, kamplarla her alanda onların ya-
nında olmaya devam edeceğiz. Birileri
gençleri istismar etmek için belki çalışa-
cak, kandırmaya çalışacak ama biz bir
gencimizi dahi onların tuzağına kaptır-
mamak için var gücümüzle çalışacağız”
açıklamasında bulundu. 

‘Gençler
bu ülkenin

umudu’
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Atletlere tam destek
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Türkiye Atletizm Federasyonu’nda
Fahrettin Yıldız’ın görevinden ayrılma-
sıyla boşalan genel sekreterlik gör-
evine eski milli atlet Halil Akkaş
getirildi. Online olarak yapılan yönetim
kurulu toplantısının ardından 28 Ekim
2020 itibariyle resmen görevine başla-
yan Halil Akkaş, daha önce mesafe
branşları ve TAF Çocuk Atletizmi koor-
dinatörlüğünü yürütüyordu. Akkaş,
federasyonun 21. Genel Sekreteri oldu.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, “Halil
Akkaş, Türk atletizmine sporcu olarak
damga vurmuş bir isim, bundan böyle
yönetici olarak da hizmetlerini görece-
ğiz. Camiamıza hayırlı olmasını diliyo-
rum. Daha önce federasyonumuza
hizmet veren Fahrettin Yıldız’a da te-
şekkürlerimizi sunuyoruz. Olimpiyata
kısa bir süre kala daha güçlü bir şekilde
yola devam edeceğiz” diye konuştu.

Atletizmin yeni genel sekreteri
Halil Akkaş ise hayatı boyunca bir
parçası olduğu atletizm camiasına

hizmet vermeye genel sekreterlik ma-
kamında devam edeceğini belirtirken,
“Bu camia bana çok şey verdi, ben de
elimden geldiğince hizmet etmeye ça-
lışacağım. Allah utandırmasın” ifade-
lerini kullandı.

HALİL AKKAŞ KİMDİR?
1983 Kütahya doğumlu Akkaş,

sporculuk kariyerinde 16 yıl boyunca
milli formayı sırtından çıkarmazken, 4
Universiade şampiyonluğu, bir Avrupa
Salon üçüncülüğü, iki kez dünya dör-
düncülüğü, bir Avrupa 10,000 Metre
Kupası ikinciliği, bir Akdeniz Oyunları
üçüncülüğü gibi bir çok başarıya imza
attı. Akkaş, ayrıca 1 mil, 2000 metre,
3000 metre, 3000m engelli, 1500
metre salon, 3000 metre salon ve
5000 metre salonda toplam 26 kez
Türkiye rekoru kırdı. Üç ayrı Olimpi-
yat’ta forma giyen Halil Akkaş, Rio
2016 sonrasında aktif atletizm kariye-
rini sonlandırmıştı.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, İstan-
bul’da atletizm ligine katılan takımlar-
dan Beşiktaş ve Momentum kulüplerini
ziyaret ederek atletizme desteklerin-
den dolayı kutladı.

Başkan Çintimar, Turkcell Atletizm
Süper Ligi’ni kadınlarda üçüncü olarak
tamamlayarak kürsüye çıkan, U20 ve
U18 Ligi’nde de kürsüde yer alan Beşik-
taş Jimnastik Kulübü’nü ziyaret etti. Be-
şiktaş’ın Türk sporu için çok önemli bir
kulüp olduğunun altını çizen Çintimar,
atletizme olan desteğin devam etmesi-
nin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, daha
sonra Turkcell Süper Lig’de 98 puan

toplayarak 6. sırayı alan Momentum
Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Çintimar,
kısa geçmişine rağmen önemli başarı-
lar elde eden ve Süper Lig’de mücadele
eden turuncu-beyazlı kulübün başkanı
Fatma Tuğçe Bilgin’le yaptığı görüş-
mede atletizme olan desteklerinden
dolayı kendilerine teşekkür etti.

Medicana Sağlık Grubu’nun düzenlediği
online “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız- Run
For Life” etkinliği, 30 Ekim-1 Kasım günle-
rinde yapıldı. 2014 yılından itibaren büyük
bir katılımcı kitlesi ile yapılan ve bu sezon
pandemi şartlarına uygun olarak dijital plat-
forma taşınan yarışa çok sayıda atletizmse-
ver katıldı. Sanal ortamda gerçekleşen koşu
için katılımcılar, kendilerince belirlenen 5 ki-
lometrelik parkurda istedikleri bir zaman di-
liminde koştular ve ölçümleri Strava
uygulaması üzerinden paylaştılar. 

Organ bağışı 
için farkındalık
koşusu

www.taf.org.tr

Çintimar’dan kulüplere ziyaret

Yeni Genel Sekreter 
Halil Akkaş
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Kenya’nın başkenti Nairobi’de 1968 ve
1972 Olimpiyatları’nın altın madalyalı ef-
sane atleti Kip Keino’nun adını taşıyan
World Athletics Challenge etabında Özkan
Baltacı çekiç atmada ikinci oldu. 3 Ekim Cu-
martesi günü gerçekleştirilen yarışlarda
Türkiye’den Özkan Baltacı ve Hilal Yego
yarıştı, Aras Kaya ise yarış öncesi oluşan
hafif sakatlığı nedeniyle start almadı. 

Universiade şampiyonu Özkan Baltacı,
çekiçte 69.34’lük atışıyla ikinci sırada yer
alırken, 70.20 atan İtalyan Marco Lingua
birinci oldu. 3000 metre su engellide ise
Türkiye şampiyonu Hilal Yego, bu yılki
performansının uzağında kaldı. Türkiye
şampiyonu Yego, 9:22.57 ile yarışı 10’uncu
olarak noktaladı.

Yürüyüşte milli atletlerden oluşan bir
kafile, 18 Ekim’de Ukrayna’daki Uluslar-
arası Ivano-Frankivsk Yürüyüş Yarışma-
sı’na katıldı. Ukrayna 20 ve 50 kilometre
Yürüyüş Şampiyonası ile birlikte yapıla-
cak olan uluslararası yarışmada Ukray-
nalı atletlerin yanı sıra çevre ülkelerden
gelen isimler de yer aldı. 20 kilometre er-
kekler müsabakasında yarış öncesi sa-

katlığı nükseden dünya beşincisi atlet
Salih Korkmaz yer alamazken, Şahin Şe-
noduncu 1:25:31, Mert Atlı ise 1:25:41’lik
dereceler yaptılar. Yarışı Şahin altıncı,
Mert de yedinci sırada noktaladı. Kadın-
lar 20 kilometre yarışında ise Türkiye
şampiyonu Evin Demir, müsabakanın
sonuna doğru kramp yüzünden yarıştan
çekilmek zorunda kaldı.

Eylül ayında İstanbul’daki Balkan U20
Şampiyonası’nda 3000 metre su engel-
lide şampiyon olan milli atlet İbrahim
Karateker, 20 Ekim günü Muş-Erzurum

karayolunda antrenman koşusunu ya-
parken, bir otomobilin çarpması sonra-
sında yaralandı. 18 yaşındaki atlet,
hastaneye kaldırılan Karateker’in duru-

munda endişe edilecek bir
durum olmadığını açıkladı.
Kaza sonrasında milli atlet
Karateker ve antrenörünü
arayarak kazayla ilgili bilgi
alan TAF Başkanı Fatih Çinti-
mar, milli atlete geçmiş
olsun dileklerini iletti. Çinti-
mar, kazayla ilgili adli soruş-
turmanın başlatıldığını
açıkladı. Özkan

Baltacı
ikinci oldu

Geçmiş olsun İbrahim

Bu yıl birçok organizasyonunu gerçek-
leştiren Balkan Atletizm Birliği’nin yöne-
tim kurulu ve üye ülke temsilcileri,
Romanya’nın Cluj kentinde sezon değer-
lendirme toplantısı için buluştu. World
Athletics Başkanı Sebastian Coe’nun da
misafir olarak yer aldığı toplantıda gele-
cek sezonun planları masaya yatırıldı.

TAF Başkanı ve ABAF Başkan Yardım-
cısı Fatih Çintimar, toplantıda gelecek
sezon planlamasına dair görüşlerini pay-
laşarak, her zaman olduğu gibi Balkan At-
letizm takvimine yapacakları
yarışmalarla destek olmayı sürdürecekle-

rini ifade etti. Aynı zamanda Avrupa Atle-
tizm Birliği’nin de geçici başkanlığını yü-
rüten ABAF Başkanı Dobromir

Karamarinov da sezonun Balkan atletizmi
için herşeye rağmen verimli geçtiğinin al-
tını çizdi.

Balkan Atletizmi Cluj’da toplandı

Yürüyüşçüler Ukrayna’da yarıştı



2020 sezonunun ardından Türkiye At-
letizm Şampiyonaları üzerinden yapılan
bölge değerlendirmesinde iki büyük kent
İstanbul ve Ankara’nın ardından en çok
kürsü gören üçüncü il Bursa oldu.

2020 yılı içinde atletizmde Türkiye
şampiyonluğu 27 il ve KKTC’den gelen at-
letlerin birincilikler kazanırken, Türkiye
şampiyonalarında Bursalı atletlerin yükse-
lişi dikkat çekti.

İstanbul’da geçen ay yapılan Türkiye
Büyükler Atletizm Şampiyonası ve Türkiye
U20 Atletizm Şampiyonası ile beş ayrı nok-
tadaki Bölgesel U18 Birinciliği’nin tek klas-
manda birleştirilen genel sıralaması baz
alınarak yapılan değerlendirmeye göre, ilk
üçe giren atletlerin bölge dağılımında, İs-
tanbul, Ankara ve Bursa ilk üç sırayı aldı.

Geçmiş yıllara oranla şampiyon sayısını
artıran Bursa, basamak değer sıralamasına

göre başkent Ankara’nın gerisinde kalsa
da, 36 kürsü ile toplamda ikinci oldu. Yıllar-
dır atletizmin önemli merkezlerinden olan
İzmir, 25 kürsü ile dördüncü durumda yer
alırken, bir başka önemli bölge olan Mersin
ise ancak bir şampiyon (Mikdat Sevler) çı-
karabildi ve listede 23. sıraya geriledi.

Adana’nın yedi, Gaziantep’in altı Tür-
kiye şampiyonu çıkardığı 2020’de Karade-
niz bölgesinden Sakarya, Tokat ve Trabzon
bölgesi atletleri de dikkat çeken başarılara
imza attılar. İlk 10’daki bir diğer il ise dört
şampiyonluğu bölgesine götüren Van oldu.
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Tokat Valiliği koordinesinde yürütülen Spor Tokat projesi
kapsamında atletizm branşında 2019-2020 yılı içinde ulusal
ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden isimler ödül-
lendirildi. Vali Dr. Ozan Balcı, sporculara başarılarının deva-
mını dilerken, atletizmde elde ettikleri başarılarla gurur
duyduklarını söyledi. Tokat’ta yıl boyunca başarılarıyla Tür-
kiye çapında derece yapıp ödül alan atletler şöyle:

Betül Bozlak, Ceyda Okan, Büşra Hatun Ekinci, Zeynep
Hilal Adıgüzel, Nisanur Yenilmez, Beyzanur Bozlak, Vildan
Kelek, Tunahan Ulusu, Tarık Özer, Rabia İçli, İlayda Yenilmez,
Davut Gürel, Yaren Yıldırım, Emincan Çağlayan, Tuana Begüm
Apay, Goncagül Apay, Pelinsu Şahin, Abdulkadir Ateş, Yudum
Pişkin, Elyas Hemati, Ertuğrul Şahin, Süleyman Sarı, Emine
Eryılmaz, Burak Özer.

Tokat
Valiliği’nden

atletlere
ödül

Bölge
dağılımında
Bursa 
öne çıktı



Uzun atlamada Türkiye üçüncülüğü ve
bölgesel birincilikleri bulunan lise ikinci
sınıf öğrencisi Yağmur Acar’ın yaşadığı
Barış Sitesinin alt iki katı, İzmir’deki dep-
remle çöktü. Depreme evde yakalanan, be-
şinci kattaki evlerine uzatılan merdivenle
kurtarılan Yağmur, o günden beri ailesiyle
Şehit Piyade Asteğmen Bilal Çakırcalı
Parkı’ndaki çadır kentte yaşıyor.

Yağmur’un evinde kalan madalyalarına
üzüldüğünü söylemesi üzerine harekete
geçen antrenörü Jülide Öğünç’ten konuyu
öğrenen Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar, N Kolay 42. İstanbul
Maratonu bitince İzmir’e doğru yola çıktı.

Yeni madalyalarla birlikte Gençlik ve
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’nun hediye ettiği spor malzemelerini
de çadır kente getiren Çintimar, Yağmur ve

ailesini ziyaret etti. Yeni madalyalarını göz-
yaşları arasında teslim alan Yağmur Acar,
Çintimar’a teşekkür etti.

Depremde mağduriyeti gidermek için
çalışan herkese teşekkür eden TAF Baş-
kanı Çintimar, “Ne ihtiyacı var diye sorduk
ve sadece madalyalarını istediğini duyduk.
Bu bizi hem çok sevindirdi hem de üzdü.
Böyle bir olayda kaybettiği evi varken ma-
dalyalarını düşünüyor olması onun spora,
atletizme vermiş olduğu önemin bir gös-
tergesi. Biz de hemen madalyalarını yap-

tırdık. Ondan sonra da Bakanımızın spor
malzemeleri hediyeleriyle birlikte bugün
buraya geldik. Kızımıza kaybettiği madal-
yaları takdim ettik. İnşallah bu madalyala-
rın daha büyüklerini, daha güçlülerini
uluslararası alanda kazanacak ve alacak”
ifadelerini kullandı.
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Orgeneral Güler’den atletizme destek
Türkiye Atletizm Federasyonu Baş-

kanı Fatih Çintimar ve Başkan Vekili
Mustafa Yasin Taş, 2017 dünya şampi-
yonu milli atlet Ramil Guliyev ile birlikte
Genelkurmay Karargâhı’nda Orgeneral
Yaşar Güler’e nezaket ziyaretinde bu-
lundu. Orgeneral Güler, atletizmle ilgili
bilgi aldığı yarım saatlik sohbet so-
nunda TAF ekibine çalışmalarında üstün
başarılar diledi.

Sohbetin başında Azeri kökenli Ramil
Guliyev ile Karabağ’daki Ermenistan iş-
gali ve Azerbaycan’ın haklı direnişi hak-
kında konuşan Orgeneral Güler, kardeş

Azerbaycan halkına muvaffakiyetler di-
ledi. Daha sonra Başkan Çintimar ve eski
bir TSK mensubu olan Başkan Vekili

Yasin Taş’tan Tokyo Olimpiyatları süreci
üzerine bilgi alan Orgeneral Güler, su-
numu ilgiyle dinledi ve gelinen noktadan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genelkurmay Başkanı’na, milli ta-
kımda forma giyen TSK Spor Gücü atlet-
leri hakkında da bilgi verilirken, bu
anlamda milli atlet Yavuz Can’ın 4×400
takımıyla birlikte Tokyo biletini almaya
çok yakın olduğu vurgulandı.

Görüşmenin sonunda ziyaretçilerine
teşekkür eden Genelkurmay Başkanı
Güler, atletizm takımına Tokyo 2020
Olimpiyatları’nda başarılar diledi.

TÜRKİYEGÜNDEM

Depremzede Yağmur’a
yeni madalyalar
İzmir depreminde hasar gören evinde madalyalarını
kaybeden Yağmur Acar’a yeni madalyaları, kendisine moral
ziyareti yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar tarafından verildi
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ürkiye Atletizm Federasyonu’nda
ekim ayı içinde bir bayrak değişikliği
yaşandı. Federasyonda 31 Ekim

2013 tarihinden itibaren görev yapan ve TAF
Genel Sekreterliği’ni en uzun süre yürüten isim
olan Fahrettin Yıldız, 2020 Ekim ayında kendi
talebiyle Spor Genel Müdürlüğü’ne geçti. 30 yıl-
dır spor camiasında farklı kademelerde başarılı
bir yöneticilik kariyeri bulunan Yıldız, 2013’ten
bu yana büyük bir özveriyle görev yaptığı atle-

Atletizmde yedi yıl boyunca TAF
Genel Sekreterliği yapan Fahrettin
Yıldız, kendi isteğiyle görevinden
ayrılarak yerini Halil Akkaş’a
devretti. TAF Başkanı Fatih Çintimar,
Yıldız’a hizmetlerinden dolayı
müteşekkir olduklarını söyledi.

T

Teşekkürler
Fahrettin Yıldız



www.taf.org.tr 17SONBAHAR 2020 TAF ATLETİZM 

tizmde camianın büyük takdirini toplamıştı. 
Fahrettin Yıldız ile görev süresinin ba-

şından itibaren uyumlu ve verimli bir ça-
lışma dönemi geçirdiklerinin altını çizen TAF
Başkanı Fatih Çintimar, “Fahrettin Bey,
görev yaptığı süre içinde atletizme çok ciddi
hizmetler yaptı. Belki görev yeri değişti,
ama kendisinin bundan sonra da atletizmin
bir neferi olacağını biliyoruz. Yıldız’a hizmet-
lerinden dolayı çok teşekkür ediyor, bundan
sonrası için de üstün başarılar diliyoruz”
diye konuştu.

Görev yaptığı yedi yıl içinde Ay-yıldızlı
atletizm takımıyla birlikte bir Olimpiyat, üç
Dünya Atletizm Şampiyonası, üç Avrupa
Şampiyonası, bir İslami Dayanışma Oyunları,
bir Akdeniz Oyunları geçiren ve bu dönem-
deki pek çok ilkte ekiple birlikte gururu pay-
laşan isim olan Yıldız, atletizmden önce
Karate Federasyonu’nda görev yapmıştı. 

Fahrettin Yıldız, spora hizmet etmeye
Spor Genel Müdürlüğü çatısı altında devam
edecek. TAF Başkanı Çintimar, hizmetlerinden dolayı Yıldız’a teşekkür etti.



İbrahim YILDIRIM
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DAĞ KOŞUSUYARIŞMA

Köprübaşı’nda
zorlu koşu

rabzon’un Köprübaşı
ilçesinde üçüncü kez
yapılan ve Ulaşım Si-

gorta’nın desteğiyle gerçekleşen Tür-
kiye Dağ Koşusu Şampiyonası, Covid-19
salgınına uygun düzenlemeyle yapıldı. Ya-
rışmalara 208 atlet katılırken, müsabakaların
sonunda Balkan Şampiyonası’na seçilen milli takım
belirlendi. 

Büyük erkekler yarışında Ramazan Karagöz, geçen yıl elde
ettiği şampiyonluk unvanını korumayı başarırken, bir dakikalık
farkla koşuyu bitirdi. Gümüşhane’den Abdullah Çakır ikinci
olurken, Rıdvan Taş podyuma çıkan üçüncü isim oldu. 

Kadınlarda Bahar Atalay, 2018’den sonra bir kez daha bü-
yüklerde Türkiye şampiyonluğunu kazanırken fazla zorlan-
madı. Sezon içinde pistte de kulüp için yarışan İzmirli Dilan
Atak iyi bir yarış çıkararak ikinci sırayı alırken, eski yürüyüşçü
Jale Başak da önceki yılın Türkiye şampiyonu Eylem Gür’ün
önünde üçüncü olarak milli takıma girmeyi başardı.

U20 kadınlar yarışında Batman’da Ruken Tek, parkuru

T

www.taf.org.tr

Trabzon’un Köprübaşı ilçesi bir kez daha Türkiye Dağ Koşusu
Şampiyonası’na kucak açtı. Tam 208 atletin yarıştığı müsabakalarda
dört farklı bölgenin atletleri şampiyonluk ipini göğüsledi.



ULAfiIM S‹GORTA 
TÜRK‹YE DA⁄ KOfiUSU fiAMP‹YONASI

U20 KADINLAR (6.1 KM)
1        Ruken Tek                                         Batman 36:40
2        Tuğçe Özkan                                    İstanbul 37:23
3        Rümeysa Coşkun                           Isparta 37:48
4        Dilek Öztürk                                     Diyarbakır 38:15
5        Gamze Altuntaş                             İstanbul 39:02

U20 ERKEKLER (6.1 km)

1        Mehmet Vefa Aydemir                 İstanbul 31:18
2        Ramazan Yorulmaz                       Ağrı 31:20
3        Bilal Bayramoğlu                           Gaziantep 32:19
4        Mervan Haykır                                Şırnak 32:47
5        Mensur Özdemir                            Erzurum 32:56

BÜYÜK KADINLAR (10.9 km)

1        Bahar Atalay                                   Diyarbakır 1:03:53
2        Dilan Atak                                        İzmir 1:04:23
3        Jale Başak                                        Edirne 1:05:18
4        Eylem Gür                                        Van 1:07:07
5        Selma Oysal                                     Siirt 1:13:03

BÜYÜK ERKEKLER (10.9 km)

1        Ramazan Karagöz                         Ankara 53:33
2        Abdullah Çakır                                Gümüşhane 54:31
3        Rıdvan Taş                                        Siirt 54:45
4        Muhammet Can Ağyürek            Van 55:34
5        Hasan Turğut                                   Mardin 55:51
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36:40 ile tamamlarken, 5000 metre Balkan U20
şampiyonu Tuğçe Özkan ve yine aynı şampiyo-
nada 3000 metreyi kazanan Ispartalı Rümeysa
Coşkun, yeteneklerini dağ koşusu disiplininde de
ortaya koydular. Her iki atlet de kürsü görerek
milli takıma seçildi. Bu dalda son şampiyon Dilek
Öztürk ise podyumun 27 saniye gerisinde kala-
rak dördüncü oldu. 

U20 erkekler müsabakasında önemli bir
sürpriz yaşanmadı. Mehmet Vefa Aydemir ile
Ramazan Yorulmaz arasındaki çekişmeden iki
saniye farkla galip ayrılan Vefa, Türkiye şampi-
yonu unvanını aldı. Gaziantep’ten Bilal Bayra-
moğlu ise U20’de Türkiye üçüncülüğünü
portföyüne yazdırdı. 

Köprübafl›, Trabzon –26 Eylül 2020
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omanya’nın tam ortasında bulunan kayak bel-
desi Poiana Braşov’da yapılan 12. Balkan Dağ
Koşusu Şampiyonası 24 Ekim Cumartesi günü
gerçekleşti. 56 sporcunun katıldığı yarışmalar
sonunda Türkiye 4 altın, 4 gümüş, 2 bronz ile
birinciliği alırken, ev sahibi ekip Romanya 3
altın, 3 gümüş, 3 bronz madalyayla ikinci sı-
rada kaldı. Bulgaristan 1 altın, 1 gümüş, 2
bronz elde ederken, Hırvatistan da 1 bronz ile

Romanya’dan ayrıldı. 
12 dağ koşucusuyla yarışmalara katılan

Türk Milli Takımı, erkekler U20 yarışında tulum
çıkararak kürsüyü parselledi. Altı kilometrelik
parkurun sonuna doğru farkı açan Mehmet
Vefa Aydemir, finişe 30 dakika 14 saniyede
gelirken, 10 saniye sonra Ramazan Yorulmaz,
43 saniye sonra da Bilal Bayramoğlu finiş çiz-
gisine ulaştı. Böylece ilk üç sırayı alan Türk at-

Dağ koşusunda çok başarılı bir geçmişi olan
Türkiye, Poiana Braşov’daki Balkan Dağ
Koşusu Şampiyonası’nda yine madalya
sıralamasının ilk sırasındaydı. Ay-yıldızlılar,
dört kategoride yapılan yarışmalarda
toplam 10 kürsü elde etti.

Milliler
zirveye
alışık

R

BALKAN DAĞŞAMPİYONA
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letler, takım sıralamasında da maksimum skor olan 6 pu-
anla kürsünün zirvesine çıktılar. 

U20 kadınlar yarışı, daha çok Bulgar Yana Petrova
ile Ruken Tek arasında geçti. Yarışın ortasında diğer at-
letlerin bir dakika önüne çıkan bu ikilinin parkurun son
bölümüne doğru artan mücadelesini Bulgar atlet ka-
zandı. Yasna Petrova, Ruken Tek’in sekiz saniye önünde
yarışı tamamlayarak bu kategoride Bulgaristan’a ilk kez
şampiyonluk kazandırdı. Petrova’nın arkasında Türk at-
letler peş peşe finişe gelirken, Türkiye takım halinde ilk
sırayı almayı bildi. 
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Dağ Koşusu Milli
Takımı'nda 12 atletin

tamamı Romanya'dan
madalyayla ayrıldı.

BALKAN DAĞŞAMPİYONA
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BALKAN DAĞŞAMPİYONA
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Büyük kadınlar yarışında Rumen atletlerin ba-
şarısı öne çıktı. 17 sporcunun start aldığı bu kate-
goride 29 yaşındaki atlet Cristina Simion,
1:06:46’lık finişiyle en yakın rakibine bir dakikadan
fazla fark yaptı. Monica Madalina Florea
ikinci olurken, 2015’in U20 Balkan
Dağ şampiyonu Andreea Piscu da
üçüncü sırayı aldı. 

Yarışta eski dünya ikincisi
milli atlet Bahar Atalay, sona
doğru biraz ritim kaybedince
üçüncülüğü az farkla kaçırıp
dördüncü sırada finiş gördü.
Jale Başak ve Dilan Atak’ın da
müsabakayı tamamlamasıyla
toplamda 24 puana ulaşan Türkiye,
Rumenler’in ardından takım halinde kür-
sünün ikinci basamağına sıralandı. 

Şampiyonanın son yarışı, 10 kilometrelik erkek-
ler müsabakasıydı. Bu yarışta 21 yaşındaki milli
atlet Abdullah Çakır, ilk turu tamamladığında 70 sa-
niye olan avantajını müsabakanın ikinci yarısında da
korudu. Finişe bu dalın eski şampiyonu Rumen atlet
Ionut Zinca’nın 1 dakika 28 saniye önünde ulaşan

Abdullah Çakır, adını Balkan şampiyonluğuna yaz-
dıran isim oldu. 37 yaşındaki deneyimli atlet Zinca,
daha önce iki kez zirveye çıktığı şampiyonada be-
şinci madalyasına ulaşırken, yurttaşı Leonard Mitica

da üçüncülüğü elde etti. 
Yarıştaki diğer milli atletlerden Ra-
mazan Karagöz yedinci, Rıdvan Taş

ise 11’inci sırayı aldı. Ramazan,
ilk turda üçüncü sırada olma-
sına karşın, ikinci turda yakla-
şık 4 dakika yavaş kalınca
yedinciliğe kadar geriledi. 

Erkekler yarışının takım
sıralamasında Romanya 9

puan toplayıp şampiyon olurken,
Türkiye 19 puanla ikinci, Hırvatis-

tan da 27 puanla üçüncü sırada müsa-
bakayı noktaladı. 
Yarışmaların sonunda Milli Takım’ın kafile baş-

kanı olan TAF Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan
Babaç, müsabakaların bekledikleri gibi geçtiğini
belirtirken, “Milli Takımımız, her zamanki gibi Bal-
kanlar’ın en güçlü ülkesi olduğunu bir kez daha
gösterdi” dedi. 

Balkan Dağ Koşusu
Şampiyonası, bu yıl 12'nci

kez yapıldı. 

12

TAF ATLETİZM SONBAHAR 2020
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BALKAN DA⁄ KOfiUSU fiAMP‹YONASI

U20 KADINLAR

1 Yasna Petrova                            BUL                                 33:37
2 Ruken Tek                                    TUR                                 33:45
3 Tuğçe Özkan                               TUR                                 35:34
4 Rümeysa Coşkun                       TUR                                 36:02

U20 KADINLAR TAKIM

1 Türkiye                                         TUR                               9 puan
2 Bulgaristan                                 BUL                             18 puan
3 Romanya                                     ROU                            19 puan

U20 ERKEKLER

1 Mehmet Vefa Aydemir            TUR                                 30:14
2 Ramazan Yorulmaz                  TUR                                 30:24
3 Bilal Bayramoğlu                      TUR                                 30:58

U20 ERKEKLER TAKIM

1 Türkiye                                         TUR                               6 puan
2 Romanya                                     ROU                            18 puan
3 Bulgaristan                                 BUL                             21 puan

BÜYÜK KADINLAR

1 Cristina Simion                          ROU                             1:06:46
2 Madalina Florea                        ROU                             1:08:03
3 Andreea Alina Piscu                 ROU                             1:08:47
4 Bahar Atalay                               TUR                              1:09:05
7 Jale Başak                                    TUR                              1:15:33
13 Dilan Atak                                    TUR                              1:20:34

BÜYÜK KADINLAR TAKIM

1 Romanya                                     ROU                              6 puan
2 Türkiye                                         TUR                             24 puan
3 Bulgaristan                                 BUL                             28 puan

BÜYÜK ERKEKLER

1 Abdullah Çakır                           TUR                                 59:07
2 Ionut Alin Zinca                         ROU                             1:00:34
3 Leonard-Albert Mitica             ROU                             1:00:44
7 Ramazan Karagöz                     TUR                              1:03:05
11 Rıdvan Taş                                   TUR                              1:05:02

BÜYÜK ERKEKLER TAKIM

1 Romanya                                     ROU                              9 puan
2 Türkiye                                         TUR                             19 puan
3 Hırvatistan                                  CRO                             27 puan

Poiana Braflov (ROU), 24 Ekim 2020



ürk atletizminin en köklü yarışmaların-
dan biri olan Türkiye Ferdi Kros Şampi-
yonası, Denizli’deki dünyaca ünlü

Pamukkale travertenleri etrafında yapıldı. 24
Ekim’de U20 ve büyükler kategorilerinde koşulan
yarışa 37 ilden 171 atlet katıldı. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla
gerçekleştirilen yarış, güneşli bir havada yapılır-
ken, müsabakayı Büyükşehir Belediye Başkanı
Osman Zolan ve Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkan Vekilleri Mustafa Yasin Taş, Ali Aksu ve
Muzaffer Karadeniz birlikte izlediler. TAF yöneti-
cileri, Belediye Başkanı Zolan’a yarışla ilgili detaylı
bilgiler aktarıp, sporcuların hazırlıkları hakkında

Türkiye’nin en müstesna
doğal güzelliklerinden

Pamukkale’nin etekleri,
ekim ayında Türkiye Kros

Şampiyonası’na sahne oldu.
Yarışta 150’den fazla atlet

Türkiye şampiyonluğu
için ter döktü.

kros vakti
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TÜRKİYE KROSYARIŞMA

T

Pamukkale’de
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sohbet ettiler. 
1937’de başlayan Türkiye Kros Şampiyonası’nın

81’inci organizasyonuna ev sahipliği yapan Denizli, ya-
rışta milli takımlarda ter döken bir çok atleti ağırladı.
Farklı bölgelerden gelen atletler, Türkiye şampiyonluğu
için dört ayrı yarışta ter döktüler.

İNCİ ÇOK RAHAT
İlk yarış olan U20 kadınlar müsabakasında 33 atlet

yarıştı. 2018’de U20 yaş grubunda Avrupa üçüncülüğü
bulunan Aksaray bölgesi atletlerinden İnci Kalkan, 4 ki-
lometrelik parkuru tam 15 dakikada tamamlayarak adını
Türkiye şampiyonluğuna yazdırdı. Daha önce U18 ve
U20’de pistte Türkiye şampiyonlukları olan Kalkan, böy-
lece krosta da bu başarıya ulaştı. 

U20 kadınlar yarışında geçen yılın U20 Balkan Kros
şampiyonu Urkuş Işık, 15:08’lik derece yaparken, üst
üste üçüncü yıl bu kategoride podyuma çıkmış oldu.
Urkuş, 2018’de üçüncü, 2019’da ise ikinci sırayı almıştı.

Kayseri’den Ayşe Ecer ise U20 yarışında üçüncü
oldu. Ayşe, Ankara’dan Sıla Ergün ile son tur içinde girdiği
çekişmeden galip ayrılarak finişe rakibinden dört saniye
önce ulaştı ve kürsüye çıkmayı başardı. Bu üçüncülük,
2001 doğumlu Ayşe’nin kariyerindeki ilk Türkiye Kros
podyumu oldu. 
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TÜRKİYE KROSYARIŞMA

SUBATAN’DAN BİR İLK
Günün ikinci yarışı, 6 kilometrelik büyük kadınlar mü-

sabakasıydı. Türkiye Kros’tan bir ay önce Romanya’da ka-
riyerinin ilk Balkan büyükler şampionluğunu 3000
metrede elde eden Burcu, formunu kros parkurunda da
kanıtladı. Altı kilometre uzunluğundaki parkuru 22:35’te
kat eden Subatan, büyüklerde ilk kez Türkiye Kros zaferi
elde etti. 23 yaşındaki atlet, daha önce krosta U23 kate-

gorisinde bir üçüncülük, bir de ikincilik kazanabilmişti. 
Büyüklerde ikinciliği Konya bölgesi atletlerinden

Yonca Kutluk elde etti. Milli takım atletlerinden olan
Yonca, 22:42’lik derecesiyle Subatan’ın ardından Türkiye
ikinciliğine ulaştı. 

Yarışta üçüncülüğü ise sürpriz bir isim; Gizem Nur Kes-
kin elde etti. Malatya bölgesi atleti Keskin, ilk kez bu se-
viyede bir yarışta kürsü yakalarken, kendisinden çok daha

Burcu Subatan, çok
başarılı geçirdiği sezonu

krosta elde ettiği
şampiyonlukla kapattı. 

U20 kategorisindeki
yarış kıran kırana
geçti.



29SONBAHAR 2020 TAF ATLETİZM www.taf.org.tr

yarış deneyimi yüksek isimleri arkasında tut-
mayı başardı. Keskin, parkuru 23:17’lik derece-
siyle tamamladı. 

BİRİNCİ VAN’DAN
Erkekler U20 yaş grubunda bu yılın flaş at-

letlerinden Mahsum Değer ipi göğüsleyen
isimdi. Hem Türkiye U20 Şampiyo-

nası’nda hem de Balkan
U20’de 5000 metreyi kaza-

nan Mahsum, Türkiye
Kros’ta da ikinciye yakla-
şık yarım dakika fark ya-
parak birinciliği aldı.
Kars’tan Hakan Buğanlı,

20:16’lık dereceyle Tür-
kiye ikinciliğini elde eder-

ken, İstanbul’dan Abdulhalık
Çağıran da üçüncü sırayı yaka-

ladı. 93 atletin start aldığı bu ya-
rışta 73 isim finişe ulaşmayı başardı.

Büyük erkeklerde şampiyonluğu kazanan
isim, daha önce Türkiye Kros’ta podyumu bulun-
mayan Hüseyin İbrahim Öztürk oldu. Sinop böl-
gesi atleti olan Öztürk, İstanbul’daki Türkiye
Şampiyonası’nda U23 kategorisinde 5000
metre üçüncüsü olduktan bir buçuk ay sonra
krosta şampiyonluk kazanarak kariyerinin en
önemli başarısına ulaştı. 2000 doğumlu Öztürk,
daha çok dağ koşusundaki başarıyla öne çıkan
Kenan Sarı’yı geride bırakarak zirveye çıktı. 

Yarışta üçüncü sırayı Mardin bölgesinden
deneyimli atlet Hasan Turğut elde etti. Turğut,
tam 12 yıl önce U18 yaş grubunda yer aldığı
Türkiye Kros Şampiyonası kürsüsüne, yıllar
sonra bu kez büyüklerde çıkmanın mutluluğunu
yaşadı. 

Türkiye Ferdi Kros
Şampiyonası'na 37 ilden 

171 atlet katıldı.

171

81. TÜRK‹YE KROS fiAMP‹YONASI

U20 KADINLAR (4 km)
1 İnci Kalkan                                   Aksaray                          15:00
2 Urkuş Işık                                     Kırşehir                          15:08
3 Ayşe Ecer                                      Kayseri                           15:18

U20 ERKEKLER (6 km)

1 Mahsum Değer                          Van                                  19:50
2 Hakan Buğanlı                           Kars                                 20:16
3 Abdulhalik Çağıran                   İstanbul                         20:30

BÜYÜK KADINLAR (6 km)

1 Burcu Subatan                           Kayseri                           22:35
2 Yonca Kutluk                              Konya                             22:42
3 Gizem Nur Keskin                      Malatya                         23:17

BÜYÜK ERKEKLER (10 km)

1 Hüseyin İbrahim Öztürk         Sinop                              33:29
2 Kenan Sarı                                   Van                                  33:43
3 Hasan Turğut                              Mardin                           33:56

Pamukkale, Denizli –24 Ekim 2020
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ürkiye Atletizm Federasyonu, bir önemli he-
defini daha gerçekleştirerek Ataköy Atletizm
Salonu’na dev bir etkinlik aldı. 2019’un Mayıs

ayında başlayan adaylık süreciyle birlikte, bir buçuk yıllık
tanıtım süreci geçiren Türkiye, Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın desteği ve garantörlüğünde 2023 yılındaki Av-
rupa Salon Şampiyonası’nı düzenleme hakkını elde etti.

Avrupa Atletizm Birliği’nin 10-12 Kasım tarihlerinde
gerçekleşen üç günlük sezon sonu genel toplantısı
içinde karara bağlayan Avrupa Salon 2023 dosyasında
İstanbul, oy birliği ile ev sahibi oldu. Daha önce etkinliği
adaylığını açıklayan Hollanda ve Norveç delegasyonları,
sunum günü yarıştan çekildiler. İstanbul’un altı ana baş-
lık altında toplanan ve organizasyon CEO’su Serkan Bal-
tacı’nın gerçekleştirdiği başarılı sunumunun ardından
değerlendirme yapan EA Komitesi, oy birliği ile organi-
zasyonu Türkiye’ye verdi. Böylece İstanbul, atletizmde
2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nın ardından
bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapma hakkını
elde etti.

Şampiyonanın alınmasının ardından şampiyonanın
yapılacağı Ataköy Atletizm Salonu’ndaki gazetecilere sı-

Avrupa Atletizm Birliği, 11 Kasım günü yaptığı değerlendirme
sonucunda 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası

organizasyonunun İstanbul’a verildiğini açıkladı. 
Türkiye, bir buçuk yıllık zorlu bir adaylık sürecinin 

ardından Cumhuriyet’in ilanının 100. yılına denk gelen
organizasyonu aldı.

T

100’e 
çok yakıştı



cağı sıcağına basın toplantısı yapan TAF Başkanı Fatih

Çintimar, bu organizasyon için kendilerine baştan beri

büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-

poğlu’na teşekkürlerini sunarken, İstanbul 2023 ile

kentin Olimpiyat rüyası için bir adım daha atmış oluna-

cağını vurguladı. Çintimar, “Burada önemli olan nokta-

lardan biri, Avrupa Atletizm Birliği’nin tüm üyelerinin

oylarıyla şampiyonanın almamızdır” dedi.

TAF Başkanı Çintimar, bir soru üzerine “Salonda bir

takım yenilemeler yapılacak. Bu konuda Sayın Bakanı-

mız’ın da görüşleri vardı. Yepyeni bir görünümle şampi-

yonayı yapacağız ve Türkiye’nin bu alandaki gücünü

herkese göstereceiz” dedi. 

KATILIMCILARIN ORMANI OLACAK
Fatih Çintimar, ayrıca Avrupa Salon 2023 kapsa-

mında gelen misafirlerin adına dikilecek fidanlarla bir-

likte kalıcı bir İstanbul 2023 Ormanı oluşturulacağını

açıkladı. 

Gönüllülere yaptıkları yatırımın European Athle-

tics’in büyük takdirini kazandığını söyleyen Başkan

Fatih Çintimar, bu noktada gönüllülerin yarışmaya en-

tegrasyonunu en üst seviyede kullanacaklarını ifade

etti. TAF Başkanı, “Elbette İstanbul’un kendisi de başlı

başına bir etkendi. Bugün dünyada herkesin gezip gör-

mek istediği bir yer İstanbul. Adaylığımızda bu avantajı

da kullandık” dedi.

Aynı zamanda TAF Başkan Vekili görevini de yürü-

ten İstanbul 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Genel Ko-

ordinatörü Mustafa Yasin Taş, 2019’un mayıs ayında

başlayan bir buçuk yıllık süreci başarıyla tamamlamanın

mutluluğunu yaşadıklarını, bundan sonraki aşamaların

hazırlık ve organizasyonu gerçekleştirmek olduğunu

ifade etti. Taş, “Artık önümüzde iki buçuk yıldan az bir

süremiz var. Yapacağımız işlere odaklanıp, sonrasında

üçüncü aşamada, yani organizasyon esnasında bunun

www.taf.org.trTAF ATLETİZM SONBAHAR 202032

Ataköy Atletizm
Salonu, 2022 yılında
renovasyona girerek

şampiyona 
öncesi hazır hale

getirilecek.

İSTANBUL 2023GÖRÜNÜM
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tadını çıkarmak istiyoruz. Buradan ayrılan herkesin
‘fantastik’ bir şampiyona geçirdiğini dillendireceğine
inanıyorum” dedi.

Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve
Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temürci de “Bugün
burada tarihi bir ana hep beraber şahit olduk. Karar
oybirliğiyle verildi. Alınan kararın Türk sporu için ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Tokyo öncesi böyle
bir karar, bizleri çok memnun etti. Zaten daha önce
rüştümüzü defalarca ispat etmiştik. Bu başarı, ayrıca

Sayın Bakanımızın vurguladığı gibi Türkiye’nin spor
turizmi potansiyelinin dünyaya anlatılması bakımın-
dan da çok önemli. Federasyonumuzun bu süreçte
arkasında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur ise
“Şehir adına çok mutluyum. Atletizm ve cimnastik,
spor kültürünün iki lokomotifi. Keyifli bir etkinlik ola-
cak. 2023’te bol madalyalı fantastik bir şampiyonayı
geride bırakmak istiyoruz” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMİYOR
Organizasyonun alınmasının ardından Avrupa

Salon Atletizm Şampiyonası’na dair çalışmalar

hemen başladı. İstanbul 2023 CEO’su Serkan Baltacı

ve Genel Koordinatör Yardımcısı Yasemin Bakıcı, ka-

rarın kesinleşmesinin ardından TAF Başkanı Çintimar

ve Genel Koordinatör Yasin Taş’ın da katıldığı bir ekip

toplantısı yaptı. 2023’ün Mart ayına kadar yapılacak

olan işlerin taslağını gözden geçiren Organizasyon

Komitesi, görev dağılımını yaparak hemen çalışma-

lara başladı.

Daha önce 2012 yılında Dünya Salon Atletizm

Şampiyonası’nı düzenleyen Türkiye, 2023’te Cum-

huriyet’in 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında

gerçekleşecek. Yarışma mart ayında olduğu için, Av-

rupa Salon Şampiyonası, 29 Ekim’e doğru yoğunla-

şacak olan kutlamaların bir anlamda başlangıç

noktası olarak planlanacak. 

Avrupa Atletizm Birliği’nin toplantısında karara bağlanan bir başka dev organizasyon da 2024
Avrupa Atletizm Şampiyonası’ydı. İtalya’nın başkenti Roma, 1974’te düzenlediği şampiyonayı, 
50 yıl aradan sonra yeniden düzenleme hakkını elde etti. Bu şampiyona için aday olan diğer kent
Katowice ise, daha sonraki şampiyonalara odaklanacağını açıklayarak yarıştan çekildi. European
Athletics, Avrupa Kros’un ise 2021’de bu yıl pandemi yüzünden organizasyonu yapamayan Dublin’de,
sonraki sezon da Torino’da gerçekleşeceğini açıkladı.

Euro 2024’ü Roma yapacak
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ürkiye’nin 21 üyeli Balkan Atletizm Birliği’ndeki başarı ağırlığı, son yıllarda
büyük artış gösterirken, bir Balkan sezonu daha Ay-yıldızlı atletlerin üstünlü-
ğüyle noktalandı. Bu sezon içinde organizasyonları sekteye uğratan pande-

miye rağmen programındaki 10 şampiyonanın sekizini gerçekleştiren ABAF’ın (Balkan
Atletizm Federasyonları Birliği) en aktif üyelerinden Türkiye, tüm organizasyonlara katıldı.
Milli Takım atletleri, sekiz organizasyonda toplam 123 madalya kazanarak 2020 yılının
lider Balkan ülkesi oldu.

Milli Takım atletleri, şubat ayında Ataköy’deki Balkan U20 Salon ile başlayan takvimde
geçen hafta yapılan Balkan Dağ Koşusu’na kadar tüm etkinliklere katılırken, bu şampiyona-
larda 42 altın, 41 gümüş, 40 bronz olmak üzere toplam 123 madalya kazandı. Ay-yıldızlı
ekip, böylece 82 madalya elde eden Romanya’nın önünde Balkanlar’ın en başarılı ülkesi oldu.

T

www.taf.org.tr

2020 atletizm sezonunda
gerçekleştirilen sekiz Balkan

şampiyonasında alınan madalyalar
hesaplandığında, Türkiye 100’ün

üzerinde kürsü gören tek ülke
olarak bölgedeki liderliğinin

yeniden altını çizdi.

Balkan U20 Salon Şampiyonası (İstanbul):                    8 altın, 6 gümüş, 7 bronz
Balkan Büyükler Salon Şampiyonası (İstanbul):            3 altın, 7 gümüş, 6 bronz
Balkan Yürüyüş Şampiyonası (I.Frankivsk, UKR):           1 altın, 3 gümüş, 3 bronz
Balkan Maraton Şampiyonası (Kyustendil, BUL):          1 altın, 1 gümüş, 1 bronz
Balkan Yarı Maraton Şampiyonası (Zagreb, CRO):         2 altın, 1 gümüş, 2 bronz
Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası (P.Braşov, ROU):       4 altın, 4 gümüş, 2 bronz
Balkan Atletizm Şampiyonası (Cluj, ROU):                    9 altın, 2 gümüş, 10 bronz
Balkan U20 Atletizm Şampiyonası (İstanbul):               8 altın, 6 gümüş, 7 bronz

2020 yılında yapılan Balkan şampiyonalarında Türkiye
Milli Takımı’nın elde ettiği kürsü dökümü şu şekilde:

Ay-yıldızlılar
açık ara lider



ÜLKE                                      A                     G                   B T
1.Türkiye                         42                   41               40 123
2.Romanya                        21                   30                31 82
3.Ukrayna                           38                   21                13 72
4.Hırvatistan                     11                   19                10 40
5.Bulgaristan                       7                   17                13 36
6.Sırbistan                         10                     4                21 35
7.Yunanistan                       4                   11                   3 18
8.Moldova                            4                     2                   5 11
9.Bosna Hersek                   2                     3                   4 9
10. Arnavutluk                     4                     1                   2 7
11. Ermenistan                   3                     2                   1 6
12.Kıbrıs RK                          2                     1                   1 4
13.İsrail                                 1                     1                   2 4
14=Slovenya                       2                      -                   1 3
14=Kosova                          2                       -                   1 3
16.Azerbaycan                    1                      1                   1 3
17.Karadağ                           0                      1                   2 3
18. Avusturya                      1                      0                   0 1
19.Gürcistan                        0                      0                   1 1

www.taf.org.tr SONBAHAR 2020 TAF ATLETİZM 37

2020 ABAF fiAMP‹YONALARI 
MADALYA DA⁄ILIMI



38

YARI MARATONYARIŞMA

Yenikapı-Eyüp arasında koşulan
İstanbul Yarı Maratonu’nda ilk kez

hem erkeklerde hem de kadınlarda
Türk atletler mutlu sona ulaştı.

ol yarışlarında Türk atletlerin yükselen
grafiği 20 Eylül’de koşulan İstanbul Yarı
Maratonu’nda yine tescil edildi. Korona-

virüs salgını nedeniyle özel koşullarda yapılmasına
karşın yine büyük ilgi gören yarışta erkekler müca-
delesini Sezgin Ataç, kadınlar yarışını ise Fatma
Demir kazandı. Türkiye’de ikameti bulunan TC uy-
ruğuna sahip olmayan atletlere de açık olan ya-
rışta, böylece ilk kez iki birinci de Türkiye’den çıktı. 

World Athletics’in dünyadaki en iyi sekiz yarı
maraton arasında kategorilendirdiği İstanbul Yarı
Maratonu’nun katılımı, bu yıl COVID-19 pandemisi
nedeniyle 2500 ile sınırlandırıldı. Ancak yarışa Ye-
nikapı’daki parkurda katılamayan koşucular, sanal
yarış uygulaması sayesinde bulundukları bölgedeki
parklar ve uygun parkurları kullanarak sıralamaya
girebildiler. Yüzlerce sanal koşucu, derecelerini te-

Y

Yarı
maraton
festivali

TAF ATLETİZM SONBAHAR 2020
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lefonlarındaki uygulama aracılığıyla Spor İstanbul’a göndererek İs-
tanbul Yarı Maratonu’nun sonuç listesinde yer aldı.

Ana yarışta elit grup, önde üç sıra halinde start alırken, arkasın-
dan çıkış yapanlar beşer saniye arayla ve aralıklı olarak parkura girdi-
ler. Böylece parkur içindeki yığılmalar ve temas en aza indirgenirken,
sosyal mesafeler de büyük oranda korundu.

İstanbul’dan iki hafta önce İzmir’deki 9 Eylül Yarı Maratonu’nda
1:05:54 ile ikinciliği alan Sezgin Ataç, Vodafone İstanbul Yarı Mara-
tonu’nda en iyi derecesini iki dakikadan fazla geliştirdi. 22 yaşındaki
Ataç, dördüncü kilometreden itibaren hep ön grupta gittiği yarışta
sona doğru Faslı Adel Mechaal ile baş başa kaldı. Yenikapı Miting
Alanı önündeki finişe girerken farkı 10 saniyeye çıkaran Sezgin, son
çizgiyi 1:03:16’da buldu ve kariyerinin en iyi derecesini koştu. Ataç,
böylece tüm zamanlar Türkiye sıralamasında da adını 10’uncu sıraya
yazdırmış oldu. 

Milli atlet Emine Hatun Tuna’nın eşi İspanyol mesafeci Adel Mec-
haal, 1:03:24’lük dereceyle ikinci olurken, yıllardır Türkiye’de birçok
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yarış koşan Kenyalı Benard Cheruiyot Sang da 1:03:51 ile
üçüncülüğü elde etti. Yarışın sonuna doğru Getaye Gelaw
ile çekişen Sang, rakibini Yenikapı’ya girerken geçti ve kür-
süye çıkmayı bildi.

İstanbul Maratonu’nda beşinci sırayı alırken 1:05:22’lik
derece yapan Saffet Elkatmış da Gdynia’daki Dünya Yarı
Maraton Şampiyonası için Türkiye takımına girme şansını
yakalamış oldu. 

Erkekler yarışında 16 isim 70 dakikanın altında finiş
görürken, tüm yaş kategorileri toplamında 1382 atlet mü-
cadeleyi noktaladı.

İstanbul’da kadınlar yarışında birincilik çekişmesi Bal-
kan şampiyonu Fatma Demir ile Kenyalı Daisy Jeptoo Ki-
meli arasındaydı. Fatma Demir, son 5 kilometrede direncini
artırırken, Kimeli’yle arasına mesafe koymayı başardı ve fi-
nişte rakibinden 13 saniye önde ipi göğüsledi. Kimeli ikinci
sırayı alırken, milli atletlerden Esma Aydemir de 1:15:37
koşarak üçüncülüğü elde etti.

İlk kez yarı maraton koşan bir başka milli atlet Emine
Hatun Tuna Mechaal, 1:19:18’lik performansla dördüncü,
İzmir’den Dilan Atak da 1:20:38 ile beşinci sırayı aldı. Ka-
dınlarda yarışı 253 atlet noktaladı. 

İstanbul Yarı Maratonu’nda ilk kez erkekler ve kadın-
larda bir Türk atlet galibiyete uzanırken, iki birincinin de
yarışın organizatörü olan İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nin spor kulübünün atleti olması da dikkat çeken bir
başka noktaydı. 

YARI MARATONYARIŞMA

İstanbul Yarı Maratonu,
Koronavirüs salgını

nedeniyle özel
koşullarda yapıldı.
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LİGİ BEŞTELSİZ KAZANDI
İstanbul Yarı Maratonu, aynı zamanda ilk kademesi Trabzon’da yapılan Yarı Maraton

Türkiye Ligi’nin final etabı konumundaydı. Lig kapsamında koşan atletler arasında en iyi
dereceyi 1:06:23 ile genel sıralamada sekizinci olan Abdullah Tuğluk yaparken, onu takım
arkadaşları Murat Emektar, Fetene Regassa ve Bekirhan Kabadayı takip etti. İlk üç atletin
toplamı 3:20:54’e ulaşan Beştelsiz, toplamda 6:39:40’lık zamanla rahat bir şekilde lig
şampiyonluğunu elde etti. 

Ankara TSK Spor Gücü, ilk kademeye oranla altı dakika daha düşük bir zaman yapma-
sına rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. İstanbul’da Hamza Aydoğan, Mehmet Soytürk,
Çağlar Kasım, Mustafa İncesu, Hakan Tazegül ve Sinan Koşay ile yarışan TSK Spor Gücü,
7:06:11 ile kürsünün ikinci basamağına çıktı. Ligin üçüncü sırasında ise 7:09:14’lük za-
manla Trabzonspor yer aldı. Bordo-mavili takım, kürsüde Rıdvan Alper Afacan, Hasan Tur-
ğut, İslam Adli, Kıyasettin Yalçın, Murat Kaya ve Muammer Altınok ile yer aldı. 

2020 ‹STANBUL YARI MARATONU

ERKEKLER

1. Sezgin Ataç                                         TUR 1:03:16
2. Adel Mechaal                                     ESP 1:03:25
3. Benard Cheruiyot Sang                   KEN 1:03:51
4. Getaye Gelaw                                    ETH 1:03:58
5. Saffet Elkatmış                                  TUR 1:05:22
6. Ömer Alkanoğlu                               TUR 1:05:34
7. Mert Girmalegesse                          TUR 1:06:09
8. Abdullah Tuğluk                                TUR 1:06:23
9. Yavuz Ağralı                                        TUR 1:06:30
10. Murat Emektar                                TUR 1:06:41

KADINLAR

1. Fatma Demir                                      TUR 1:13:17
2. Daisy Jeptoo Kimeli                         KEN 1:13:29
3. Esma Aydemir                                   TUR 1:15:40
4. Emine Hatun Tuna-Mechaal          TUR 1:19:21
5. Dilan Atak                                           TUR 1:20:41
6. Rahime Tekin                                     TUR 1:24:00
7. Sera Sayar Yamikovic                       TUR 1:29:21
8. Svetlana Şepeleva                            MDA 1:32:17
9. Nurat Bulut Göktepe                       TUR 1:32:51
10. Gülbahar Çetin                                TUR 1:32:54

YARI MARATON ATLET‹ZM L‹G‹ 

ERKEKLER

1. İstanbul Beştelsiz SK                       6:39:40
2. Ankara TSK Spor Gücü                     7:06:11
3. Trabzonspor                                        7:09:14
4. Jandarmagücü                                  7:12:15
5. Marla Atletizm                                  8:39:12
6. Niğde Tunç SK                                    DNF

KADINLAR

1. İzmir Gaziemir Bld                           8:34:07
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ürkiye, daha önce sadece üç
kez katıldığı ve ilk 10 içinde
sonuç elde edemediği Dünya

Yarı Maraton Şampiyonası’nda bu kez bir
Türkiye rekoru, bir altıncılık, bir de yedincilik
çıkardı. Yarışmalara katılan sekiz milli atle-
tin dördü en iyi derecelerini geliştirdi. 

Polonya’nın liman kenti olan Gdynia’da
şehir içine açılan beş kilometrelik bir par-
kurda dört tur olarak koşulan Dünya Yarı
Maraton Şampiyonası mücadelesinde
önce kadın atletler sahne aldı. 104 spor-
cunun start alıp 101’inin finişe ulaştığı ya-
rışta tam 16 atlet 70 dakikanın altında
koşma başarısı gösterdi. Yarışta ilk üç sı-
rada yer alan Peres Kenyalı Jepchirchir,
2013’te mülteci olarak geldiği ülkesi Al-
manya adına ilk kez yarışan Etiyopya kö-
kenli Melat Kejeta ve Etiyopyalı Yalemzerf

DÜNYA YARI MARATONŞAMPİYONA

Tarihin en hızlı yarı maratonuna sahne olan Dünya Yarı
Maraton Şampiyonası’nda Türkiye, Yasemin Can’un rekorla
gelen dünya yedinciliği ve takım halindeki altıncılıkla
önemli bir başarı yakaladı.
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Yehualaw, eski dünya rekorundan daha iyi derece yaptılar. 
Şampiyonluğu kazanan Jepchirchir, yarıştan 45 gün önce

Prag’da 1:05:34 ile kırdığı kadınlar dünya yarı maraton reko-
runu 1:05:16’ya indirirken, Alman Kejeta da Avrupa rekorunu
1:05:18’e taşıdı. 

Başlangıçtan itibaren hayli yüksek tempoda giden mü-
sabakada erkeklerle birlikte koşulan karışık yarış (mixed race)
disiplininde dünya yarı maraton rekorunun sahibi olan Ababel
Yeshaneh beşinci sırada kalırken, iki yıl önce Valencia’da
dünya şampiyonluğunu rekorla kazanan Netsanet Gudeta

ise sekizincilikte kaldı. Gudeta, yarışın 10’uncu kilometre-
sinde yere yuvarlandı ve sonrasında devam ettiği yarışta bir
süre sonra ön gruptan koptu.

Atletizm kariyerinde sadece ikinci kez bir yarı maraton
müsabakasına çıkan Yasemin Can, çok deneyimli rakiplerle
mücadele etmesine karşın harika bir yarış koşarak dünya ye-
dinciliğine ulaştı. Yasemin’in bu derecesi, şampiyona tari-
hinde Türkiye’nin elde ettiği en iyi sonuç olarak kayıtlara
geçti.

TARİHE GEÇEN YARIŞ

Yarışa Etiyopya ve Kenya’dan beşer atlet, İsrail ve Alman-
ya’dan da birer atletle birlikte 13 kişilik lider grup içinde baş-
layan Yasemin, 15:20 ve 15:27 ile geçilen iki turda bu gruba
çok iyi tutundu. 30:47’lik çok hızlı bir zamanla geçilen 10 ki-
lometrede liderlikte olan Yasemin, bu hızını ön grubun yedi
kişiye indiği 15. Kilometreye kadar taşıdı. Ancak bitime dört
kilometre kala hızını yavaş yavaş yitiren Yasemin, liderlikteki
Jepchirchir’in 15:40 gibi müthiş bir split çıkardığı 15-20 ara-
sında 16:16 yapabildi ve son bölüme yedinci sırada girdi. 

Can, arkasındaki müthiş baskıya rağmen son bir kilomet-
rede yerine tutundu ve finişte 1:06:20’lik süper zamanıyla
10 yıllık Türkiye rekorunu yeniledi. Elvan Abeylegesse tara-
fından 2010 yılında Resül Hayme Yarı Maratonu’nda yapılan
eski Türkiye rekoru derecesi 1:07:07’yi tam 47 saniye geliş-
tiren Yasemin, tüm zamanlar Avrupa’da sadece kadınların yer
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Türkiye
takımı, sıkı
Covid-19
önlemleri
altında
Polonya'ya
gitti.
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aldığı yarışmalar listesinde üçüncülüğe tırmandı.
Kadınlar yarışında sakatlıktan çıkan Esma Aydemir,

2017’den bu yana en iyi derecesini koşup 1:12:22 yapar-
ken, 52’inci sırayı aldı. 2020’de Balkan Yarı Maraton şampi-
yonluğu bulunan 25 yaşındaki milli atlet Fatma Demir ise
1:12:57 ile kariyerinin en iyi koşusunu (PB) yaptı. Bu yıl de-
recesini üçüncü kez geliştiren Demir, Türkiye tüm zamanlar
yarı maraton listesine 11’inci sıraya yükseldi. 

Yarış bitiminde ilk üç atletin derece toplamıyla yapılan
takım sıralamasında Türkiye, 3:31:39 ile dünya altıncısı oldu.
Almanya’dan sonra Avrupa’nın en iyi ikinci ekibi olan Ay-yıl-
dızlı takım, şampiyonada bir başka en iyi derecesini yakaladı.

ERKEKLERDE UGANDA ŞOV

Gdynia’da erkekler yarışında ise Ugandalıların süper gra-
fiği alkışlandı. 1992’de bu şampiyona başladığından bu
yana hegemonya oluşturan Kenya, Eritre ve Etiyopya üçlü-
sünün arasına girmeyi başaran Uganda’da gözler 10 bin
metre dünya rekorunu Valencia’da kırdıktan 10 gün sonra
bu yarışa çıkan Joshua Cheptegei üzerindeydi. Ancak hızlı
giden yarışta 12 kilometreden sonra önden kopan Chepte-
gei’nin yerine, takım arkadaşı Jacob Kiplimo bayrağı taşıdı.
2018’de 10,000 metrede Dünya U20 ikincisi olan 19 ya-
şındaki Kiplimo, Gdynia’da mükemmel bir koşuyla finişe ilk
sırada geldi. 

Son düzlüğe kadar Kenyalı Kibiwott Kandee tarafından
sıkıştırılan Kiplimo, bitiriş sprintinde rakibine şans tanımadı
ve 58:49’luk derecesiyle hem şampiyona rekoru, hem de

DÜNYA YARI MARATONŞAMPİYONA



Uganda rekorunu yeniledi. 10 atletin bir saatin altında yarış bitirdiği Gdynia’da erkekler
takım şampiyonluğu ise 25 saniye farkla Kenya’nın oldu.

Yarışta milli atletler arasında en iyi dereceyi Aras Kaya gerçekleştirdi. İlk beş kilomet-
reyi 14:19 ile lider pozisyonda tamamlayan Aras, 15’inci kilometrede 20 saniye farkla
16’ncı sıradaydı. Yarışın son çeyreğini diğer bölümlere göre bir dakika daha yavaş geçe-
bilen Aras, finişte 1:00:51 ile 24’üncü olurken, kişisel en iyi derecesini tam bir buçuk da-
kika geliştirdi.

Avrupa Maraton rekortmeni Kaan Kigen Özbilen, bu mücadelede Milli Takım’ın en önde
gelen ismiydi. Ancak yarışa kasığındaki sakatlık nedeniyle tam hazır olarak çıkamayan
Kaan, yine de 1:02:53 koşarak Ay-yıldızlı ekibe katkı yaptı. Polat Kemboi Arıkan 61’inci
olurken, Sezgin Ataç 65’inci, en iyi derecesini koşan Saffet Elkatmış da 69’uncu olarak
finiş gördü. Türkiye, erkekler takım sıralamasında ise 11’ncilikte yer aldı.
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KADINLAR

1           Peres Jepchirchir                      KEN 1:05:16
2           Melat Yisak Kejeta                   GER 1:05:18
3           Yalemzerf Yehualaw               ETH 1:05:19
4           Zeineba Yimer                           ETH 1:05:39
5           Ababel Yeshaneh                     ETH 1:05:41
6           Joyciline Jepkosgei                  KEN 1:05:58
7           Yasemin Can                          TUR 1:06:20
8           Netsanet Gudeta                      ETH 1:06:46
9           Brillian Jepkorir Kipkoech     KEN 1:06:56
10         Rosemary Wanjiru                   KEN 1:07:10
52        Esma Aydemir                       TUR 1:12:22
59        Fatma Demir                         TUR 1:12:57

KADINLAR TAKIM

1           ETH                                               Etiyopya 3:16:39
2           KEN                                              Kenya 3:18:10
3           GER                                               Almanya 3:28:42
4           UGA                                              Uganda 3:30:06
5           MEX                                              Meksika 3:31:01
6           TUR                                             Türkiye 3:31:39
7           POL                                               Polonya 3:33:01
8           SWE                                             İsveç 3:33:37
9           UKR                                              Ukrayna 3:34:12
10         FRA                                               Fransa 3:35:37

ERKEKLER

1           Jacob Kiplimo                           UGA 58:49
2           Kibiwott Kandie                       KEN 58:54
3           Amedework Walelegn           ETH 59:08
4           Joshua Cheptegei                    UGA 59:21
5           Andamlak Belihu                     ETH 59:32
6           Leonard Barsoton                    KEN 59:34
7           Stephen Mokoka                      RSA 59:36
8           Morhad Amdouni                    FRA 59:40
9           Benard Kimeli                           KEN 59:42
10         Leul Gebresilase                       ETH 59:45
24        Aras Kaya                                TUR 1:00:51
54        Kaan Kigen Özbilen           TUR 1:02:53
61        Polat Kemboi Ar›kan         TUR 1:03:10
65        Sezgin Ataç                             TUR 1:03:21
69        Saffet Elkatm›fl                    TUR 1:03:34

ERKEKLER TAKIM

1           KEN                                              Kenya 2:58:10
2           ETH                                               Etiyopya 2:58:25
3           UGA                                              Uganda 2:58:39
4           MAR                                             Fas 3:00:47
5           RSA                                              Güney Afrika 3:00:51
6           FRA                                               Fransa 3:02:10
7           ISR                                                İsrail 3:03:53
8           ESP                                               İspanya 3:05:30
9           ITA                                                İtalya 3:05:49
10         GBR                                              Britanya 3:06:17
11        TUR                                             Türkiye 3:06:54

Gdynia (POL), 17 Ekim 2020
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Türkiye’nin en geniş katılımlı spor etkinliği İstanbul
Maratonu, bu yıl yeni sponsoruyla koşuldu. Kısıtlı katılıma

rağmen büyük ilgi uyandıran yarışta 3 binden fazla atlet
koştu. Yarışın galibiyetini Kenyalı atletler elde etti.
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Bu yılki yarış
Yenikapı'dan

başlarken, 
15 Temmuz Şehitler

Köprüsü iki kez
geçildi.

ünyanın en önemli kentlerinden İstanbul’un
spor kültüründe simgeleşen yarışı kıtalararası
İstanbul Maratonu’nu, 8 Kasım 2020 Pazar

günü 42’nci kez gerçekleşti. Covid-19 salgını nedeniyle
bir dizi özel önlemle ve bu yıla mahsus değişen parkurla
koşulan yarışa, 3000’in üzerinde katılımcı iştirak etti. 

Salgın tedbirleri kapsamında sadece 42 kilometre
195 metrelik maraton koşusunun yapıldığı bu yılki orga-
nizasyon, yeni sponsor N Kolay’ın ismiyle yapıldı. Sponsor
anlaşması sonrası yarışın hakim renginin maviye döndüğü
çıkış noktası, pandemi sebebiyle geniş alana ihtiyaç du-
yulduğu için Yenikapı Miting Alanı’na alındı. Katılımcıların
bir buçuk metrelik sosyal mesafe noktalarından ayrı olarak
çıkış aldığı yarışta, startın arkasındaki geniş alanda diğer
servis hizmetleri çok daha güvenli bir şekilde sunuldu.

Yarış sabahı startta İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi
Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu Başkanı Fatih Çinti-
mar, İstanbul İl Spor Müdürü
Burhanettin Hacıcaferoğlu,
Spor Genel Müdür Yardım-
cısı Murat Kocakaya yarışı
hep birlikte başlattılar. Elit
grupta 18 atletin start aldığı
yarışta, diğer atletler beşer
saniye aralıklarla parkura
dahil oldular.

Yenikapı’dan hareket ettik-
ten sonra Karaköy ve Beşiktaş
üzerinden 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’ne ulaşan atletler, Al-
tunizade’deki dönüş noktasına
kadar ilerledikten sonra tekrar
köprüyü kat edip Beşiktaş’a
ulaştılar. Oradan Karaköy ve Emi-
nönü üzerinden Eyüp yönünde

D
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ilerleyen atletler, Balat’tan dönüşle yeniden sahil yoluna
yöneldiler ve Sarayburnu’ndan dolaşarak startı aldıkları
Yenikapı’da yarışmayı tamamladılar. 

Parkurun 12’nci kilometresindeki Barbaros Bulvarı tır-
manışı ve dönüşte aynı yol üzerindeki iniş atletleri bir
hayli zorlamasına rağmen, dereceler beklenenden çok
daha iyi çıktı. 

Sekiz atletin gittiği ön grup 10 kilometreyi 31:47’de
geçerken, köprüden döndükten sonra bu grup yediye indi.
Yarı maratona doğru öne çıkan Üzeyir Söylemez, 20 kilo-
metreyi 1:03:08 ile önde geçti, ancak sonrasında denge-



sini kaybederek yere düştü. Toparlanıp
yarışa devam eden Söylemez, gerisine
düştükten sonra gruptan koptu.

Yarı maraton ve 25 kilometreyi dördü
Kenya, ikisi Etiyopya’dan altı atlet birlikte ge-
çerken, ilk maratonunu koşmakta olan Pekin Olim-
piyatları’nın 5000 metrede bronz madalyalı ismi Edwin
Cheruiyot Soi de 30 kilometreden sonra gruptan uzaklaşmaya
başladı. Bitime 7 kilometre kala önde Benard Sang, 2018 şam-
piyonu Felix Kimutai, Etiyopyalı Haile Bekele ve yurttaşı Tse-
gaye Tadese kalmıştı. Sarayburnu’na gelindiğinde ise Tadese
de geriye düştü ve meydan üç atlete kaldı. 

Yıllardır Türkiye’de yarış koşan ve beş yıldır burada yaşa-
yan 38 yaşındaki Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, finişe
bir buçuk kilometre kala son bir atağa kalkarak diğer bir Kenyalı
Felix Kimutai ile arasındaki farkı açmaya başladı. Son kilomet-
reye aradaki farkı yaklaşık 15 saniyeye çıkararak giren Sang,
Yenikapı’da finiş düzlüğünün öncesindeki asma köprüden bu
farkı koruyarak geçti ve finişte her iki yanda dizilmiş olan yarış
destekçilerinin alkışları arasında son çizgiye ulaştı. 

Daha önce en iyi derecesi olan 2:13:02’yi yine İstanbul’da
2017 yılında koşan Sang, daha zorlu bir parkura rağmen per-
sonal best derecesini 2:11:49’a indirmeyi başardı. Yarışın ikinci
yarısını 1:04:34 ile geçerek 2 dakika 41 saniyelik “negatif
split” gerçekleştiren Sang, 11 saniye farkla ipi göğüsledi. 

2014 yılından beri Türkiye’de 10K, 15K ve yarı maratonlar
da dahil olmak üzere tam 12 yarış kazanan Sang, İstanbul’dan
bir ay önce İzmir Maratonu’nda da birinciliği elde eden isim ol-
muştu. Sang’ın İstanbul Maratonu’nda daha önceki en iyi de-
recesi, 2016 yılındaki beşinciliğiydi. 

TARİHTE DÖRDÜNCÜ İSİM OLDU
İstanbul’da 2018’de 2:09:57’lik derecesiyle birinci gelir-

ken, Türkiye topraklarında 2:10’un altında maraton koşan ilk
atlet olarak kayıtlara geçen Felix Kimutai ise, bu kez yarışı
ikinci noktaladı. 

Geçen yıl finişi dördüncü sırada bulmasına karşın, daha
sonra yarışın ikincisinin doping nedeniyle diskalifiye edilmesi
sebebiyle üçüncülüğe terfi eden Kimutai, böylece üst üste
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Kadınlar yarışının galibi
Diana Chemtai, Türkiye
topraklarında bugüne

kadar koşulan en iyi
ikinci maraton

derecesini yaptı.

2
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üçüncü yıl İstanbul’da podyuma çıkmış oldu. Kenyalı atlet, yarış
tarihinde üst üste üç sezon podyumda yer alan dördüncü atlet
olurken, son yıl içinde bunu ilk kez gerçekleştirdi. Daha önce
Avrasya Maratonu adıyla yapılan yarışa bu başarıyı Cihangir
Demirel (1991-93), Stephen Langat (1995-99) ve Taye
Moges (1997-2000) yakalamıştı. 

Erkekler maratonda üçüncüsü olan Etiyopyalı Hailu Bekele
Zewudu ise bu yılın başında 2:06:31 ile Dubai’de en iyi dere-
cesini yaptıktan sonra yılın ikinci maratonuna İstanbul’da çıktı.
Zewudu, yarışı 2:12:23 ile üçüncü sırada noktaladı. 

YAVUZ BU KEZ ŞAMPİYON
Yarışta altı isim 2:15’in altında finiş görürken, milli atlet

Yavuz Ağralı, 2:19:23’lük derecesiyle genel sıralamada ye-
dinciliği aldı ve Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce bu
yarış kapsamındaki Türkiye Maraton Şampiyonası’nda üç kez
kürsünün üçüncülük basamağında yer alan Yavuz, böylece
ilk birinciliğini aldı. Yarış sponsoru N Kolay’ın Türkiye klasmanı
kürsüsüne verdiği ödüllerden 30 bin liralık çeki ikramiye ola-
rak elde eden Yavuz, yarışın parkur zorluğu nedeniyle rölan-
tide gittiğini ve dereceye koşmadığını ifade etti. 

Türkiye Şampiyonası klasmanında Üzeyir Söylemez, üst
üste ikinci yıl Türkiye ikinciliğini elde ederken, 2:20:34’lük bir
derece yaptı. İlk yarıyı 1:07:15 ile geçen Üzeyir’in temposu
ikinci yarıda yavaşladı ve 32 yaşındaki atlet 1:13:19’luk 21
kilometreyle mücadeleyi noktaladı. 

Türkiye Şampiyonası’nın üçüncülüğünü ise ilk kez mara-
ton koşan 21 yaşındaki Halil Yaşin elde etti. Yarışın büyük
bölümünü kadınlardaki lider grupla birlikte götüren Yaşin, fi-
nişe kadınlar birincisinin bir dakika sonrasında ulaştı ve
2:23:09’luk derece yaptı. Yaşin, böylece 5 bin liralık üçüncü-
lük ödülünü de hak etti. 

CHEMTAI’DEN EN İYİ İKİNCİ DERECE
İstanbul’da kadınlar yarışının galibiyetine uzanan isim 26

yaşındaki Kenyalı Diana Chemtai Kipyoge’ydi. Uluslararası
maratonlarda en iyi derecesini koştuğu Ljubljana’daki üçün-
cülüğü dışında önemli bir başarısı olmayan Chemtai, PB de-
recesini bir saniye geliştirdiği İstanbul’da 2:22:06 yaparak
finişe geldi. 

Kadınlar yarışında daha köprü üzerindeyken önde giden
atlet sayısının ikiye inmesiyle mücadele Chemtai ile Etiyop-

MARATONYARIŞMA
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yalı Hiwot Gebremariam Gebrekidan arasına kaldı. Yaklaşık
olarak 20 kilometre birlikte giden bu ikilinin dengesini dört
kilometre kala atağa kalkan Chemtai bozdu. Kenyalı atlet,
40 kilometre geçiş kapısında bir buçuk dakikada çıkardığı
farkı koruyarak zafere adını yazdırdı. Chemtai’nin yarışı ka-
zandığı derece olan 2:22:06, kendi en iyisi olmasının yanı
sıra, İstanbul’da Ruth Chepngetich’in 2:18:35’lik müthiş
parkur rekorundan sonra tüm zamanların en iyi ikinci de-
recesi olarak kayda geçti. 

Geçen yılın Guangzhou Maratonu galibi Hiwot Gebre-
mariam, 2:24:30 ile ikinci olurken, yarışın üçüncüsü çok ge-
rilerde kaldı. Bir diğer Etiyopyalı atlet Tigist Memuye finişe
elit kadınlar üçüncü olarak geldiğinde yarışın galibi Chem-
tai’nin müsabakayı bitirmesinin üzerinden 15 dakikadan
fazla süre geçmişti. 

15 DAKİKALIK FARK

Yarışın bir başka özelliği de kadınlarda bir ve üç ara-
sında en büyük farkın oluştuğu mücadele olamasıydı.
1991’den bu yana yapılan kadınlar yarışında ilk kez böyle-
sine bir fark oluşurken, birinci Chemtai ile üçüncü Me-
muye’yi 15 dakika 46 saniyelik, neredeyse 4.6 kilometreye
tekabül eden dev bir fark ayırdı.

Kadınlar yarışında elit grupta yer alan tek Türk atlet
olan Tubay Erdal, 2:41:11’lik derecesiyle kariyerinin en iyi
üçüncü maraton performansını elde ederken, Türkiye şam-
piyonluğunun da sahibi oldu. İkinciliğe eski milli atletlerden
Meryem Kılınç-Gündoğdu 2:47:19 ile uzanırken, yarışma
statüsünde belirlenen 2:53:00’lük barajın altında başka
sporcu olmadığı için üçüncülük unvanı boşta kaldı. Kadın-
larda Türk atletler arasında 2:58:21 ile üçüncü dereceyi
yapan Lütfiye Akıncı ise, N Kolay’ın Türk atletler sıralama-
sındaki üçüncülük ikramiyesini alan isim oldu.

42. N KOLAY ‹STANBUL MARATONU

EL‹T ERKEKLER

1              Benard Sang Cheruiyot                         KEN 2:11:49
2              Felix Kimutai                                            KEN 2:12:00
3              Hailu Bekele Zewudu                             ETH 2:12:23
4              Tsegay Getachew Tadese                      ETH 2:13:54
5              Cosmas Birech                                          KEN 2:14:15
6              Edwin Cheruiyot Soi                               KEN 2:14:52
7              Yavuz Ağralı                                              TUR 2:19:23
8              Üzeyir Söylemez                                      TUR 2:20:34
9              Halil Yaşin                                                  TUR 2:23:09

EL‹T KADINLAR

1              Diana Chemtai Kipyogei                       KEN 2:22:06
2              Hiwot Gebremariam                              ETH 2:24:30
3              Tigist Memuye Gebeyahu                     ETH 2:37:52
4              Ftaw Zeray Bezabeh                               ETH 2:39:18
5              Yeshi Kalayu Chekole                             ETH 2:40:26
6              Tubay Erdal                                               TUR 2:41:11

TÜRK‹YE fiAMP‹YONASI – ERKEKLER

1              Yavuz Ağralı                                              TUR 2:19:23
2              Üzeyir Söylemez                                      TUR 2:20:34
3              Halil Yaşin                                                  TUR 2:23:09

TÜRK‹YE fiAMP‹YONASI – KADINLAR

1              Tubay Erdal                                               TUR 2:41:11
2              Meryem Kılınç-Gündoğdu                   TUR 2:47:19*
(*Handikaplı başladığı için net zamanı alınmıştır)

TEKERLEKL‹ SANDALYE – ERKEKLER

1              Ömer Çantay                                            TUR 2:30:55
2              Birol Kamar                                               TUR 2:33:02
3              Muhammet Safa Bakan                        TUR 2:55:07

TEKERLEKL‹ SANDALYE – KADINLAR

1              Hamide Doğangün                                 TUR 2:30:56
2              Zübeyde Süpürgeci                                 TUR 2:41:48
3              Zeynep Acet                                              TUR 2:55:07

‹stanbul, 8 Kas›m 2020
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Türk atletizmine en uzun süre hizmet eden isimlerden 
biri olan Selahattin Yıldız’ı geçtiğimiz haziran ayında 

90 yaşında kaybettik. Hayatının 75 yılını atletizm
pistlerinde geçiren Yıldız’ın bu sporla olan gönül ilişkisini

birkaç sayfada özetlemeye çalıştık.

Atletizmin
temel direği

SELAHATTİN YILDIZPORTRE
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Şevket F. ERBAY

akından tanıyan herkesin ilerlemiş yaşına

rağmen tüm detayları anımsayan berrak ha-

fızasına hayret ettiği eski İstanbul İl Atle-

tizm Ajanı (temsilcisi) Selahattin Yıldız, yaşamının son

günlerine kadar atletizme olan ilgisini kaybetmeyen

müstesna bir şahsiyet olarak hatırlanacak. 1945’te bir

atlet olarak girdiği pistlerden vefatına kadar ayrılmayan

Yıldız, tutkuyla bağlı olduğu atletizme sporculuktan an-

trenörlüğe, kulüp idareciliğinden federasyon genel se-

kreterliğine, hakemlikten saha anonsçuluğuna kadar

her kademede hizmet etti. 

Selahattin Yıldız, nüfus kayıtlarında bir yıl sonrası

yazılmış olsa da, 1929’da Yunanistan’ın İskeçe (Xanthi)

kentinde doğdu. Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayi Milliye’nin

müfreze komutanlarından biri olan babası, 1913’te

dünyada kurulan ilk Türk Cumhuriyeti (55 gün sonra

Osmanlı İmparatorluğu’na ilhak oldu) Batı Trakya Cum-

huriyeti’nin İstanbul’a eğitim alsın diye gönderdiği 50

öğrenciden biriydi. 

Yıldız ailesi 1930’larda Türkiye’ye yerleştikten

sonra, genç Selahattin 1943’te babasının komitacılık

yıllarından tanıdığı Beşiktaşlı Fuat Balkan’ın elinden

tutup götürdüğü Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yüzme

şubesine kaydoldu. Ancak bir iki hafta sonra babasının

Bafra’ya görev tayini çıkmasıyla spora başlayamadan

Samsun’a gittiler. 1948’de İstanbul’a geri döndükle-

rinde aynı lisansla (Lisans no: 1583) atletizme başladı

ve bir daha bu spordan hiç kopmadı. 

1500 metre ve kroslarla başladığı atletizme yürü-

yüş ve maratonla devam etti. 1954’te 10 bin metre yü-

rüyüşte Türkiye şampiyonu oldu. 9 Nisan 1955’te

Mithatpaşa Stadı’ndan Büyükdere’ye gidiş gelişle yapı-

lan İstanbul Maraton Şampiyonası’nı kazandı ve ardın-

dan aktif sporculuğu noktaladı. 

GAZETECİLİK VE YÖNETİCİLİK
Aynı yıllarda İstanbul Atletizm İl Ajanı Neriman Te-

kil’in fahri sekreterliğini yürüten Yıldız, bir yandan da

gazeteciliğe başladı. Cihat Baban’ın Son Saat Gaze-

tesi’nde atletizm haberleri yaptı, bu gazete kapanınca

Y

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da,
Selahattin Yıldız’ı son yolculuğuna uğurlayanlar
arasındaydı...



Osman Kermen’in günlük yayınlanan Spor

gazetesine geçti. 1960’larda farklı bir çok

gazete ve dergide ağırlıkla atletizm üzerine

yazıları yayımlandı. Bu arada 1956’da 717

sicil numarasıyla il atletizm hakemi oldu ve

yarışmalarda görev yapmaya başladı.

1962 yılında Jerfi Fıratlı’nın başkanlı-

ğındaki Türkiye Atletizm Federasyonu’na,

evi istanbul’da olmasına rağmen, bir yıla

yakın genel sekreterlik yaptı. Ardından İs-

tanbul’a geri döndü. 1966’da uluslararası

atletizm hakemi oldu, bir yıl sonra da İstan-

bul Atletizm İl Temcilcisi görevine getirildi.

Bu görevi, 1967-75 ve 1978-2005 yılları

arasında tam 35 yıl boyunca sürdürdü. Sa-

yısız organizasyonda başhakem ve organi-

zasyon direktörü olarak yer aldı, binlerce

öğrenci ve hakem yetiştirdi. 2005’te gör-

evini Salih Nathur’a bıraktıktan sonra da

yarışmalara gelmeye devam etti. 

2014’te ağır bir bağırsak ameliyat ge-

çirdi ama buna rağmen her yıl İstanbul Ma-

ratonu’nu ve Ömer Besim Krosu’nu yerinde

takip etmeyi ihmal etmedi. Son izlediği at-

letizm yarışması, 2020 yılının şubat ayında

Ataköy’de yapılan Balkan Salon Şampiyo-

nası oldu. 

Atletizm dışında da cemiyetçiliğiyle bi-

linen Yıldız, 1965 yılında kurulan Gazios-

manpaşa Spor Kulübü’nün ilk başkanı oldu

ve bu görevi tam 18 yıl boyunca sürdürdü.

Aynı zamanda Batı Trakya Türkleri Daya-

nışma Derneği’nde (BTTDD) aktif olarak yö-

neticilik yaptı ve üç dönem başkanlık

görevini yürüttü. Türkiye Gazeteciler Cemi-

yeti ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi

üyesi de olan Yıldız, bu kurumlarda da çe-

şitli görevler üstlendi. 

MARATONUN BAŞLANGICI

Atletizme yaptığı yüzlerce hizmet olan

duayen Selahattin Yıldız’ın en öne çıkan

özelliklerinden biri, çocuğu gibi gördüğü

İstanbul Avrasya Maratonu’ydu. Sponsor

anlaşması nedeniyle ismindeki “Avrasya”

adının kaldırılmasına yıllarca tepki göster-

diği bu yarışın kuruluşunda Yıldız’ın

önemli bir dahli vardı. Ünlü spor adamı,

2014’te yaptığımız bir söyleşide o günleri

şöyle anlatmıştı:

“Benim İstanbul İl Temsilciliği’nden kısa

bir süre ayrıldığım dönem, Neriman Tekil il

temsilcisi, Sami Yavrucuk bölge müdü-

rüydü. İl temsilciliğine Almanya’dan bir

mektup gelmiş. Bir masterler kulübü (Tur-

nerschaft Jan SV Munchen) ‘Biz dünyanın

enteresan yerlerinde, zorlu yerlerinde ko-

şuyoruz. İstanbul’da iki kıta arasında koş-

mak için izin istiyoruz’ diyorlar mektupta. O

zaman başvurulmuş ama Karayolları, köp-

rüye güvenip müsaade etmemiş. Neriman

görevden ayrılınca, yazılar benim elime

geçti. Adamlarla temasa geçtik. Ardından

yarış izni istemek için Bölge Müdürü Metin

Erkuş ile birlikte başvurulara başladık. Her-

kes geri çeviriyordu bizi, en sonunda Tu-

rizm Bakanlığı’ndan istediğimiz izni

çıkarttık. Ve yarışı hazırladık. Hemen Al-

manya’ya haber verdik. Adamlar kupala-

rıyla, ödülleriyle birlikte geldiler, yarışı

koşup bir de ziyafet filan verdiler burada…”

Selahattin Yıldız, 1983 yılında yarışın

İstanbul İl Temsilciliği’nden çıkıp Türkiye

Atletizm Federasyonu uhdesine geçişini de

hatırlıyor: “Dördüncü yıl koşusunda Mudo

ile sponsorluk anlaşması yaptık. 10 bin nu-

maralı tişört yaptırttık firmaya. İnönü

Stadı’a tişörtleri getirdik ve kayıtlara baş-

ladı. Yarışa üç gün kala Ankara’dan Genel

Müdürlük müsteşarı İsmail Hakkı Bey (Gün-

gör) telefon etti ve maratonu tehir etme-

mizi söyledi. Meğerse Cüneyt Koryürek ve

Hıncal Uluç, Ankara’da Spor Bakanı’na git-

mişler, Londra Maratonu’nun kasetlerini

gösterip, bu yarıştan daha güzelini yapaca-

ğız demişler. Zaten O arada Cüneyt de fe-

derasyon reisi oldu ve maratonu organize
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Selahattin Yıldız,
yaşamı boyunca

daktilosunun
başından hiç

kalkmadı. 

SELAHATTİN YILDIZPORTRE



ettiler. Maratonun yaratıcısı ben ve ekibimdi, ama onu

büyüten Cüneyt oldu. Buna itiraz etmem. Ancak

1983’teki dördüncü yarışı, Birinci Avrasya Maratonu

ilan ederek bizim önceki yaptıklarımızı yok sayması

yanlıştı.”

BABA HAKKI’YA KARŞI ÇIKTI

Selahattin Yıldız’ın paylaştığı ilginç bir anısı da yıl-

larca Divan Kurulu’nda bulunduğu ve onur üyesi ol-

duğu Beşiktaş Kulübü’nün efsane isimlerinden Hakkı

Yeten’le ilgili… Yıldız, 1958’de atletizm takımının öde-

neğini kesen Baba Hakkı’ya karşı çıkarak o dönem için

kulüpten ayrıldığını anlatıyor: 

“Baba Hakkı kulüpte başkanlık yaptı, ama başkan

olmadığı dönem de onun sözü geçerdi. Kulüpte para

yok, ama ben de 1960’ta atletleri Türkiye Kulüpler

Şampiyonası’na götüreceğim. 2000 lira avans aldık,

yol parası olarak. Benim zaten kulüpten 4000 liranın

üzerinde alacağım vardı. Ancak şampiyona ödeneksiz-

lik yüzünden iptal edilince, kulüpten basketçilere ver-

mek için bu 2000 lirayı geri istediler. Ben de

vermedim. Bize üvey evlat muamelesi yapılıyor, ‘Atle-

tizm takımında bu kadar adam olur mu?’ deniyordu. Fa-

turalardan hesap ettiler alacağımı, 4000’in üzerinde

çıktı. Parayı vermedim, ama geri kalan alacağımı da al-

madan kulüpten çıktım. Kaptanlığı da bıraktım.”

Sonraki yıllarda çok sevdiği kulübüne geri dönen

Selahattin Yıldız, hem Beşiktaş’a, hem de Türk spo-

runa hizmet etmeyi sürdürdü. Daha sonra Gaziosman-

paşa bünyesinde bir kadın atletizm takımı kurdu ve bu

takım yıllarca Türkiye Atletizm Ligi’nde yarıştı.

Selahattin Yıldız’ın bir benzerini bulmak zor, ama

en azından onun anısını yaşatmak ve tutkusunu ku-

şaktan kuşağa aktarmak bizlerin elinde…
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SEMİNEREĞİTİM
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üm dünyayı saran Covid-19 salgı-
nında ilk eve kapanma ve karantina-
ların başladığı mart-mayıs

döneminde yeni duruma uygun planlama yapan
Türkiye Atletizm Federasyonu, Eğitim Kuru-
lu’nun önerileriyle bir hareket planı hazırladı. Bu
kapsamda 6-7 Haziran’da zoom üzerinden ilk
uzaktan eğitim semineri yapılırken, bu sanal et-
kinliğe tam 93 antrenör iştirak etti. 

Başarılı geçen ilk denemenin ardından prog-
ramını online seminerlere göre revize eden TAF
Eğitim Kurulu, uzaktan eğitimlere yaz ve güz dö-
neminde de devam etti. İkinci seminer 27-28
Haziran, üçüncü seminer ise 18-19 Temmuz’da
yapıldı. Eğitim çalışmaları, Ağustos ayında 48 ka-
tılımcıyla gerçekleşen dördüncü seminerler
devam etti. 

Atletizmde pandemi
döneminde süren
yarışmalar ve diğer
faaliyetlerin yanı sıra
eğitim çalışmaları da
yeniden organize edildi.
Online eğitim olanaklarını
çok iyi değerlendiren 
TAF, 2020’deki eğitim
planlama hedeflerine
ulaştı.

T

Eğitim 
hız

kesmedi
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Ekim ayından itibaren dört hafta sonunu
kapsayan seminer dizisi başlatan Türkiye At-
letizm Federasyonu Eğitim Kurulu, antrenör-
lerin gelişimlerini seçkin akademisyenlerin
katkılarıyla farklı alanlarlan geliştirmeyi sür-
dürdü. 25 Ekim’de ilk hafta dersleriyle başla-
yan seminer dizisine Türkiye’nin farklı
bölgelerindeki antrenör ve antrenman bilimci-
ler, Zoom üzerinden katılarak ciddi bir katkı
verdiler. 

2020 sezonu içindeki planlamalarının sağ-
lam bir programla Zoom uygulaması sayesinde
herkese ulaşarak gerçekleştiren Türkiye Atle-
tizm Federasyonu, böylece yıl sonu hedeflerini
yakaladı. 

TAF Başkanı Fatih Çintimar, eğitim prog-
ramlarını aksatmadan çok başarılı bir şekilde
sürdüren ekibine teşekkür ederken, 2021’de

de gerek örgün, gerekse online eğitimlerin bir-
likte devam edeceğini söyledi. Çintimar, “Eği-
tim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet
Bayansalduz ve kurul üyelerimiz, çok başarılı
seminerler gerçekleştirdiler. Kendilerine çok

teşekkür ediyorum. Eğitim seminerlerimize
katılarak antrenörlerimize bilgi ve deneyimle-
rini aktaran çok değerli akademisyenlerimize
de atletizm camiası adına teşekkürlerimi ileti-
yorum” dedi. 
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Son yıllarda ülkemizde 400 metre koşan ve başarılı olan erkek
sporcu sayısında oldukça artış gözlemlenmektedir. Özellikle erkek
sporculardaki bu performans gelişimine baktığımızda açık saha
Türkiye rekoru büyüklerde 45.51, 23 yaş altında 45.85, 20 yaş al-
tında 46.30, 18 yaş altında ise 46.72 olarak listelenmektedir. Yanı
sıra 4x400 m bayrak takımlarımızın rekorları; büyüklerde 3:02.22,
U23’te 3:10.14, U20’de 3:08.34, U18’de ise 3:19.71 olarak gözük-
mektedir.

Dünya rekorlarında büyüklerde 43.03, U20’de 43.87, U18’de en
iyi derece olarak 45.14, 4x400 metrede büyüklerde 2:54.29,
U20’de ise 3:00.33’lük dereceler görüyoruz. Burada dikkat çeken
husus, yıldızlar (U18) kategorisinde rekor tanımı yapılmaması ve
4x400 metre bayrak yarışmasına ait en iyi performansın dahi kayıt
altına alınmadığını görüyoruz.

Rekorlara baktığımızda 400 metre branşında yaş ile performans
arasında doğrusal bir ilişki olduğunu görmekteyiz.  Bu kapsamda,
uzun vadeli bir performans gelişimi için sosyo-psikolojik alan dı-
şında kalan performans bileşenlerini kısaca inceleyelim.  

BRANŞIN TANIMI
400 metre, temel olarak maksimum yarış hızına erişme, ardın-

dan yarış süresince bu hızın en yüksek seviyesini koruma girişimi-
dir. Sprint branşları içerisinde sürat ve süratte devamlılığın en üst
seviyede kullanıldığı branştır. 400 metre branşına özgü antrenman
modellemesinde enerji sistemlerinin kullanımı ile birlikte, sürat ve
süratte devamlığın geliştirilmesi daha çok önem arz etmektedir. Bu
bağlamda amaç, yüksek düzeyde iş kapasitesi geliştirmek olmalı
ve hızın 400 metrede değerli bir kapasite olduğu unutulmamalıdır.

ENERJİ SİSTEMLERİ
400 metrede kullanılan enerji sistemlerini üç başlık altında in-

celeyebiliriz. ATP-PC (Fosfajen) sistem, laktik asit veya anaerobik
glikoliz sistemi, oksijen (aerobik) sistemi.

www.taf.org.tr

Ahmet Ali 
BAŞ

TAF Teknik
Kurul Üyesi

400 metre branşına
güncel yaklaşımlar

GÖRÜŞBİLİMSEL
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GÖRÜŞBİLİMSEL

TAF ATLETİZM SONBAHAR 2020

A) ATP-PC (FOSFAJEN) SİSTEM
- ATP ve kreatin fosfat (fosfokreatin, CP veya PC)

kaslarda depolanır.
- Depolanan bu madde, kısa süreli maksimal egzer-

sizlerde kullanılır.
- Yüksek şiddetteki aktiviteler sırasında ATP oldukça

hızlı bir şekilde kullanılır ve çok seri şekilde üretilmesi ge-
rekmektedir.

- PC parçalandığında büyük miktarda enerji açığa çı-
karır. Serbest kalan bu enerji ATP’nin ADP (adenozin di-
fosfat) ve Pi moleküllerinden yeniden sentezlenmesi için
kullanılır.

- ATP’nin kullanıldığı hızda ATP üretilir. Her hücre içe-
risinde ATP üretimi ve tekrar sentezlenmesi söz konu-
sudur.

- Maksimum bir egzersizi ancak birkaç saniye
devam ettirebilmeyi sağlar.

- ATP’nin tekrar sentezlenmesini sağlayan CP depo-
ları, ATP depolarından 3-5 kat daha fazladır. Bu depolar-
dan elde edilen enerji 3 ila 15 saniye süren şiddetli
aktiviteler için yeterlidir.

- Bu sistemden elde edilebilecek enerji, başlangıçtaki
ATP-PC depolarının miktarı ile sınırlıdır.

- ATP-PC sistemi ne kadar enerji üretilebildiğinden
çok, “ne kadar hızlı enerji üretilebildiği” ve egzersizin
sonlandırılmasından sonraki dinlenme sırasında CP de-
polarının “ne kadar çabuk yenilenebildiği” oldukça
önemlidir. 

B) LAKTİK ASİT (ANAEROBİK 
GLİZKOLİZ) SİSTEMİ
- Glukoz kısmen parçalanarak pirüvik asit denilen bir

ara maddeye dönüşür. Bu parçalanma sırasında ATP
üretilir.

- Kaslarda yeterli oksijen yoksa oluşan pirüvik asit,
laktik aside dönüşür ve kaslarda birikmeye başlar. Lak-
tik asidin kaslarda birikmesi sonucu yorgunluk oluşur.

İnsan vücudu belli miktardaki laktik asidi tolere edebil-
mektedir.

- Anerobik glikoliz sitoplazmada gerçekleşir.
- Bütün CHO vücutta glukoz adı verilen basit şekere

dönüşür.
- Glukoz ya hemen kullanılır ya da daha sonra kulla-

nılmak üzere kaslarda ve karaciğerde glikojen olarak de-
polanır.

- Dinlenik koşulda kanda 1 mmol/L olan laktik asit
miktarı, yoğun bir egzersiz sonrası 16-20 mmol/L’ye
kadar çıkabilmektedir.

- Bu sistemde kaslarda depolu bulunan glikojenden
elde edilen 1 mol glikoz molekülünün anaerobik olarak
parçalanması sonucu en fazla 3 mol ATP üretilir. Eğer kan
glikozu kullanılıyorsa 2 mol ATP üretilir.

- 12 kimyasal reaksiyon vardı. Her kimyasal reaksiyon
için bunu kolaylaştıran ayrı bir spesifik enzim olmalıdır.
Belli bir seviyenin üzerindeki laktik asit bu enzimlerin ak-
tivitesini etkiler. 

- Laktik asit, oksijen yeterli olduğunda vücutta me-
tabolize edilir ve karbonhidrata dönüştürülür.

- Karaciğer ve kaslarda glukoz veya glikojen dönüş-
türülür, bunun sonucunda oksijen ile okside olur ve
enerji olarak kullanılır.

- Daha sonra pirüvik aside geri dönüşür ve oksijen
sistemi içerisinde kullanılarak enerji elde edilir (%72).

- Laktik asit sistemi, özellikle 1-3 dakika süren yük-
sek şiddetteki egzersizler sırasında gerekli olan enerjiyi
sağlar.

B) OKSİJEN (AEROBİK) SİSTEMİ
- CHO, yağ ve proteinler oksijen ile tamamen yana-

rak CO2 ve H2O’ya dönüşür. Bu sistem daha karmaşıktır
ve çok daha fazla kimyasal reaksiyon gerektirir, ama so-
nucunda daha fazla enerji elde edilir. Yağların enerji ola-
rak kullanılabildiği tek sistemdir. 

- 1 mol glukoz = 39 mol ATP
- 1 mol palmitik asit = 129 mol ATP                                       

!"#$%# &! '(

O2 gereksinimi Anaerobik Anaerobik Aerobik

ATP üretim h›z› Çok h›zl› H›zl› Yavafl

Enerji üretimi kayna€› Depolanm›fl ATP ve CP CHO CHO, ya€, protein

ATP üretme kapasitesi Çok s›n›rl› S›n›rl› S›n›rs›z

Egzersiz türleri
Çok fliddetli, k›sa süreli ve 
patlay›c› kuvvet gerektiren 
hareketler

1-3 dakika süren fliddetli 
aktiviteler

Dayan›kl›l›k gerektiren 
hareketler

Di€er Çok k›sa süre enerji sa€lar LA birikir ve yorgunluk 
oluflur

O 2 kullan›m› geliflmifl olmal›

ENERJ‹ S‹STEMLER‹N‹N GENEL ÖZELL‹KLER‹ Yandaki tabloda
enerji sistemlerinin
neler olduğunu hangi
tür egzersizlerde
hangi enerji kaynak-
larını kullandığımızı
i n ce l eye b i l i r s i n i z .
Enerji kaynaklarından
oksijen veya aerobik
sisteminde belirleyi-
cisi, maksimal oksijen
tüketimi kapasitesidir
(max VO2). 



MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİM KAPASİTESİ (max VO2)
- Max VO2 kişinin bir dakikada kullandığı maksimum oksijen miktarıdır. Bu veri, sporcunun ae-

robik kapasitesinin belirleyicisidir. Sporcu, ne kadar çok oksijen kullanıyorsa o kadar çok ATP üre-
tebilir. Bu da daha geç yorulma ve daha uzun süre egzersize devam edebilmeyi beraberinde getirir.

- Yapılan ölçümler, kapasitenin dinlenmede 0.2-0.3 L/dk (litre/dakika), maksimal egzersiz es-
nasında ise genetik, cinsiyet ve antrenman düzeyi ile ilişkili olmak üzere 3-6 L/dk olduğunu gös-
termektedir.

- Bu kapasite kalp-dolaşım sistemi ve kasların kapasitesi ile sınırlıdır. Yüzde 80 oranında gene-
tiktir. Kızlarda en yüksek değerlere 14-16 yaş aralığında, erkeklerde ise 19 yaş civarında erişilir. 30
yaşına kadar önemli bir değişiklik göstermez, bu yaştan sonra ise azalma eğilimindedir. Antren-
manlarla arttırılabilir ve korunabilir.
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ANAEROBİK EŞİK (AE)
- Maksimal oksijen tüketim kapasitesinin kullanılabildiği en yüksek oran ve laktik asit üretiminin

oldukça hızlı bir şekilde arttığı bölge, aerobik-anaerobik geçiş kuşağı olarak adlandırılır.
- Laktik asidin kana geçişinin hızlanması ve kandan aynı oranda uzaklaştırılamaması ve birikmeye

başlamasıdır.
- Anaerobik eşik noktası, 4 mmol/litre laktat düzeyindedir.
- Laktat eşiği (LE), laktik asidin birikmeye başladığı nokta (OBLA) ventilasyon kırılma noktası kav-

ramlarına da karşılık gelmektedir.
- Kişinin maksimal oksijen tüketim kapasitesi değerinin en yüksek yüzdesini, laktik asit birikimi

olmaksızın kullanabilmesi dayanıklılık performansını belirler.
• % max VO2 = (VO2 /max VO2 ) x 100
• Antrenmansız kişiler AE max VO2’nin % 65
• Antrenmanlı kişiler AE max VO2’nin % 80-85
• AE değeri antrenman ile geliştirilebilir.

BLOK ANTRENMAN MODELİ 
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Seagrave’in 2014 yılında Birmingham’da
verdiği sprint konferansındaki sunumundan al-
dığımız bu tablolarda Gary Winckler, 400 metre
branşında yıllık antrenman planında iki model
oluşturmuştur. Bu modellerde hacmi, enerji
sistemlerine göre dizayn etmiştir. 

Blok antrenman modelinde aerobik ve kuv-
vet çalışmaların genel hazırlık döneminde
(Ekim-Kasım-Aralık) en yüksek hacimde ya-
pıldığını, özel hazırlık evresinde (Ocak) laktik
asit veya anaerobik sistemde maksimum hız
gelişimine yönelik antrenman hacmi yüksek,
aerobik ve kuvvet çalışmalarının hacminin ise
düşük olduğunu görmekteyiz. 

Şubat dönemi salon yarışmalarından sonra
yaz sezonu için tekrardan genel hazırlık evre-
sinde (Mart-Nisan) kuvvet çalışmaları hacmi-
nin en yüksek değerde yer alırken, aerobik
çalışmalara azda olsa yer verildiği, ama daha
çok laktik asit sisteminde %80-90 yoğunluk-
taki çalışmaların bulunduğu dikkat çekmekte-
dir. Yaz dönemi özel hazırlık evresinde (Mayıs)
kuvvetin hacminde azalma olurken laktik asit
veya anaerobik sistemde maksimum hız geli-
şimine yönelik antrenman hacmi yüksek, yaz
dönemi yarışma sezonunda ise (Haziran- Tem-
muz-Ağustos) maksimal hızı ve kuvveti koru-
maya yönelik hacimde antrenmanların yer
aldığını görmekteyiz.

Winckler, planladığı 400 metre branşı için
dengeli dağılımlı antrenman modelinde ise; kış

sezonu genel hazırlık döneminde (Ekim-
Kasım) hacimsel olarak, kuvvet, maksimal hızın
geliştirilmesi, laktik asit sisteminde %80-90
yoğunluktaki çalışmalara daha çok yer verirken
ve bununla birlikte daha düşük hacimde aero-
bik çalışmalara da yer açmaktadır. Kış dönemi
özel hazırlık evresinde de (Aralık-Ocak) kuv-
vetin hacminde düşüş olurken laktik asit veya
anaerobik sistemde yapılan çalışmaların ben-
zer yoğunlukta ve hacimde devam etmiştir.
Şubat dönemi kış sezonu yarışma evresinden
sonra ise; yaz dönemi genel hazırlık evresinde
(Mart) ve özel hazırlık evresi (Nisan) burada
kuvvetin hacminde bir miktar artış gözlemle-
nirken maksimal hızın geliştirilmesi ve laktik

Kış dönemi özel hazırlık 
evresinde de (Aralık-Ocak)

kuvvetin hacminde 
düşüş olurken laktik asit 
veya anaerobik sistemde 

yapılan çalışmaların benzer
yoğunlukta ve hacimde 

devam etmiştir

DENGELİ DAĞILIMLI ANTRENMAN MODELİ



asit sistemindeki antrenman hacminde çok az
artış gözlenmektedir. Yaz dönemi yarışma sezo-
nunda (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos) Mak-
simal hızın korunmasına yönelik antrenman hacmi
dengede giderken kuvvet çalışmaların hacminde
azalma görülmektedir.

Her iki modelde de dönemlere göre antrenman
hacimleri belirlenmiştir. Öncelikle sporcumuzun
yaşına ve yarışma takvimine göre, yıllık antren-
man planlarımızda antrenman hacimlerimizi he-
saplamamız gerekmektedir. Bu dağılımlar
üzerinden hangi enerji sisteminde çalışma yapa-
cağımızı ve hangi özelliğimizi hangi tür antren-
manlarla geliştireceğimizi şiddet, kapsam ilişkisinden hesaplamamız gerekmektedir. Aslında her
iki modelde de grafiklere baktığımızda kuvvetin ve maksimal hızın geliştirilmesine yönelik çalış-
maların 400 metre antrenman modelinde daha fazla yer tuttuğunu görmekteyiz. Bu modelleri
uygularken biyo-motor kapasitelerin artışlarını sağlamak zorundayız.

İş kapasitesi nedir? 
- İş kapasitesi genellikle sık kullanılan; genel dayanıklılık kapasitesi veya aerobik zindelik. 
- İş kapasitesi büyük antrenman yüklerine dayanabilme yeteneği değildir.
- İş kapasitesi bir aktivitenin kalitesini ve yoğunluğunu koruma yeteneğidir.
- Her zaman artan hacimdeki yükler, kısa ve uzun vadede geri dönebilir.
- Tüm biyo-motor yeteneklerdeki kapasite artırılarak iş yapabilme kapasitesindeki artışlar

gerçekleşebilir.
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Tablo-1

Yukarıda sözünü ettiğimiz konferansta Loren Seagrave, enerji sistemine dair bazı tabloları detay-
landırmıştır. Üstte gördüğünüz Tablo 1’de 400 metre branşı için antrenmanlara göre kullanılan enerji
sistemleri, çalışma süreleri, yüzdelik antrenman şiddetini ve hangi kas fibril tiplerini çalıştırdığı açık-
lanmıştır. Winckler’in de antrenman modeline göre uyarladığımızda, antrenman hacimlerini belirlerken
benzer çalışmaları yapmamız gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bütün bu çalışmalarda, 400 metre branşı için
ihtiyaç duyulan tüm biyo-motor yetilerimizin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEAGRAVE’İN TABLOLARI

Öncelikle sporcumuzun
yaşına ve yarışma

takvimine göre, yıllık
antrenman planlarımızda
antrenman hacimlerimizi

hesaplamamız
gerekmektedir.
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Tablo 2’de çalışma süreleri ile dinlenme süreleri arasında bir ilişkilendirme yapmıştır. Ayrıca,
hareketin hızı ile de ilişkilendirmiştir. Kasın kasılma hızı artıkça, çalışma süresi azalmıştır. Kullandığı
enerji kaynaklarında da değişkenlikler gözlemlenmiştir.

Tablo-2
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Tablo-3
 

 

- Extensive tekrarlı koşular: 50 metre – 600 metre aralığındaki mesafeler tercih edilebilir, top-
lam bir birim antrenman hacmi 600 metre – 5000 metre arasında, antrenmanın şiddeti ≤ %75, ça-
lışma süresi 10 ile 120 saniye arasında (tercih edilen mesafeye göre), dinlenme aralığı 1:1 ile 1:4
arasında değişiyor. 

Örneğin; 10 tane 200 metre koşacaksanız, %75’lik tempo olarak sezon başı genel hazırlık dönemi
27-28 saniyelik 200 metrelere denk geliyor, dinlenme aralığınızı 1:2 olarak belirlediyseniz, yaklaşık
1 dakikalık (55 saniyelik) dinlenme aralıkları ile yapmalısınız. Bu antrenmanların, genel hazırlık dö-
neminde yapılması gerekiyor.

- Intensive tekrarlı koşular: 75 metre – 500 metre aralığındaki mesafeler tercih edilebilir, toplam
bir birim antrenman hacmi 600 metre – 2000 metre arasında, antrenmanın şiddeti %80-90, ça-
lışma süresi 10 ile 70 saniye arasında (tercih edilen mesafeye göre), dinlenme aralığı 1:4 ile 1:8 arasında
değişiyor. Bu antrenmanlar da genel hazırlık evresinde özel hazırlık evresine kadar yapılmalıdır.

- Özel dayanıklılık II: 350 metre – 600 metre aralığındaki mesafeler tercih edilebilir, toplam bir
birim antrenman hacmi 600 metre – 1800 metre arasında, antrenmanın şiddeti ≤ %95, çalışma sü-
resi 40 ile 90 saniye arasında (tercih edilen mesafeye göre), dinlenme aralığı 1:10 ile 1:20 arasında
değişiyor. Burada amaç, süratte dayanıklılığı artırmaktır. 

Örneğin, antrenmanınızda 3 tane 600 metre koşacaksınız, antrenmanın şiddeti %95’ten az ol-
mayacak, bu da koşu hızınızın 80 saniyeye denk gelmesi anlamına geliyor. Burada 1:20 dinlenme
aralığını kullanabilirsiniz, yani bu çalışmayı 25-26 dakikalık dinlenme aralığında yapmalısınız. Bu an-
trenmandaki amaç aynı şiddette 3 tane 600 metreyi koşabilmek olmalıdır.

- Özel dayanıklılık I: 200 metre – 300 metre aralığındaki mesafeler tercih edilebilir, toplam bir
birim antrenman hacmi 300 metre – 1000 metre arasında, antrenmanın şiddeti ≤ %95, çalışma sü-
resi 20 ile 40 saniye arasında (tercih edilen mesafeye göre), dinlenme aralığı 1:10 ile 1:20 arasında
değişiyor. Özel dayanıklılık II’ye göre tek farklılık şiddet aynı, kapsam düşüktür.

- Süratte dayanıklılık: 50 metre – 180 metre aralığındaki mesafeler tercih edilebilir, toplam bir
birim antrenman hacmi 300 metre – 1000 metre arasında, antrenmanın şiddeti ≤ %95, çalışma sü-
resi 6 ile 20 saniye arasında (tercih edilen mesafeye göre), dinlenme aralığı 1:10 ile 1:20 arasında de-
ğişiyor. Özel dayanıklılık I’e göre tek farklılık şiddet aynı, kapsam düşüktür. 

- Sürat: 20 metre – 40 metre aralığındaki mesafeler tercih edilebilir, toplam bir birim antrenman
hacmi 200 metre – 600 metre arasında, antrenmanın şiddeti > %95, çalışma süresi <5 saniye (tercih
edilen mesafeye göre), dinlenme aralığı 1:30 ile 1:50 arasında değişiyor.

GELECEK SAYI: 400 METRE ANTRENMANI

Tablo 3’te 400 metre branşı için aşağıdaki antrenman modeli oluşturulmuştur;
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Atletizmde 2019'un sonunda
salon mevsimiyle başlayan
yarışmalar Eylül ayında
tamamlandı.  Covid-19
nedeniyle bazı yarışmalar
yapılamamasına rağmen, yıl
genelinde bir çok Türkiye
rekoru yenilendi. TAF Atletizm
olarak, antrenörlerimizin
analizlerine faydalı olması
açısından geride bıraktığımız
pist sezonunun detaylı
performans listesini
yayınlıyoruz. 

2020 Türkiye
performans
listesi
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2020 TÜRKİYE ATLETİZM PERFORMANS LİSTESİ (Erkekler)
(14 December 2019’dan başlamak üzere)

Derleyen: Şevket. F. ERBAY - Düzelti ve öneriler için: sferbay@gmail.com
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2020 TÜRKİYE ATLETİZM PERFORMANS LİSTESİ (Kadınlar)
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