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Değerli atletizm ailesi,

Zor bir yılı geride bıraktık. Mart ayından bu
yana tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgını yü-
zünden ciddi kayıplar yaşandı. Tüm dünyada yüz-
binlerce insan yaşamını yitirdi, işsiz kalanlar oldu,
yaşamlarımız etkilendi. Bu ortamda, spor endüs-
trisi de etkilendi. Ancak yılın ikinci yarısında yeni-
den toparlanma sürecine girildi. Ertelenenler
planlar yeniden çizildi, telafi edilebilecek zararların
hesabı yapıldı.

Biz de atletizm olarak öncelikle sporcuları-
mızın sağlığını düşündük. Devletimizin aldığı sıkı
önlemlerle sürecin zor bölümünü atlattık, son-
rasında yarışmalarımızı başlattık ve moraller
yerine geldi. Açıkçası, çocuklarımızın sezonda
beklediğimizden de iyi performans çizmesi bizi
iki kat memnun etti. Pandemi yüzünden “kayıp
yıl” olabileceğini düşündüğümüz 2020, tam
tersine Türk atletizmi için çok verimli geçti ve
tam 69 rekor kırıldı. Bu arada da genel toplama
göre sayıca çok küçük kalan az sayıda vaka dı-
şında yarışmalarımızda hiç Covid-19 ile ilgili
sorun yaşanmadı. Bu sayede, planladığımız yaz
takvimi harfiyyen uyguladık. 

Şimdi, ertelenen Olimpiyat yolculuğuna ye-
niden çıktık. Önümüzde altı ay var. Covid-19
henüz bitmiş değil, ama beli kırılmaya başladı.
Yaz aylarına kadar büyük oranda hafifleyeceği
tahmin ediliyor. Bizler, tedbiri elden bırakmadan
ama çalışmalarımızı da aksatmadan yolumuza
devam ediyoruz. Türkiyemiz için bir sözümüz
var; Olimpiyat şampiyonluğu. Onu elde etmek
için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. 

Bu yıl nasipse önce Avrupa Salon'a gidece-
ğiz, ardından takımlarımızın Olimpiyat barajı ko-
valayacağı Polonya'daki Dünya Bayrak
Şampiyonası var. Sonrasında da Olimpiyatlar.
Sonra Dünya U20 Şampiyonası ve yılın kapanı-
şına doğru Konya'da İslam Oyunları'yla 2021'i
taçlandırmak istiyoruz. En önemli hedeflerimiz-
den alnımızın akıyla çıkmak, en büyük muradı-
mız. Allah utandırmasın.

TEKNİK:
400 METRE
ANTRENMANI

KAPANIŞTA 
BEŞ REKOR

ATLETİZMDE 
YENİ YILIN ROTASI

Fatih
ÇİNTİMAR

Türkiye Atletizm
Federasyonu
Başkanı
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GENİŞ AÇIFOTO
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HALEF-SELEF

Yüksek atlamada U18 yaş
grubunda çıktığı son
yarışmada salon rekorunu
kıran Ali Eren Ünlü'yü ilk
kutlayanlardan biri, rekorun
eski sahibi Alperen Acet'ti.
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GENİŞ AÇIFOTO
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ADRENALİN

Salon Deneme
Yarışmaları'nda 60 metrenin
finiş anında, sporcuların
adrenalini yüzlerine yansımış
durumda...
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GENİŞ AÇIFOTO

GENÇLERE NASİHAT

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, kendisini
ziyarete gelen Milli Takım'ı
kabulünde, atletlere samimi bir
sohbette...
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Türkiye’yi Tokyo Olimpiyatları’nda
temsil etmek için yoğun bir çalışma prog-
ramı uygulayan mesafeciler, Aralık ayında
kamp için Addis Ababa’ya gitti. Elvan
Abeylegesse ve Bilal Arslan’ın yönetimin-
deki kampta milli atletler Yasemin Can Ars-
lan, Tuğba Güvenç, Özlem Kaya, Esma
Aydemir, Büşra Nur Koku ve Tubay Erdal,
Olimpiyat parolasıyla antrenmanlarına
sürdürüyor.

Yaklaşık iki ay sürecek kampı ziyaret
edenler arasında Türkiye Cumhuriyeti
Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp de
vardı. 22 Aralık günü kamp oteline gelen
Büyükelçi Alp, sporcularla görüşerek ken-
dilerine başarılar diledi. Büyükelçi Yaprak

Alp, kamptakilere bir ihtiyaçları olup olma-
dığını sorarken, büyükelçilik personeli ola-
rak sporculara kamp süresince destek
olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade
etti. Büyükelçi Alp’e kamp müdürü Abey-

legesse tarafından bir milli takım forması
hediye edildi.

Kamptaki atletler, 21 Şubat 2021'de
Trabzon’da koşulacak olan maratonda
Olimpiyat barajı geçmek için ter dökecek.

TÜRKİYEGÜNDEM

www.taf.org.tr

TAF Başkanı
Fatih Çintimar
ve Genel Sekre-
ter Halil Akkaş,
Aralık ayı ba-
şında Antalya’da
k a m p l a r ı n a
devam eden at-
letleri ziyaret
ederek sporcu-
ların son durumları hakkında
bilgi aldı. Antalya'da kampta bu-
lunan milli atıcılar Özlem Bece-
rek ve Pınar Akyol ile antrenör
İhsan Özden’le buluşan Başkan
Çintimar, ardından Konyaaltı'nda
yürüyüşçülerin antrenmanına
katıldı. Daha sonra maraton ve
atlamalar kampındaki atletleri

gören TAF ekibi, son olarak da
Gloria Otel'deki sprint ve bayrak
takımını ziyaret etti. Burada
Ramil Guliyev ve Yasmani Co-
pello ile de görüşen Başkan Çin-
timar, atletlerin zihinlerinde
sadece 'Tokyo 2020' parolasıyla
çalışmalarını sürdürdüğünü
ifade etti.
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Mesafeciler
Etiyopya'da

Mehmet 
Solmaz'ı
yitirdik

Dünya çapında milyon-
larca can alan Covid-19,
eski milli atlet ve Türkiye
rekortmeni Mehmet Sol-
maz’ı da 21 Aralık günü aramızdan aldı. İzmir Amatör At-
letizm Kulübü çatısı altında başladığı atletizm
yaşamında çok önemli başarılar yakalayan Solmaz, 400
metre, 4×400 metre ve 400 metre engelli branşlarında
Türkiye rekorları kırdı. İzmir Amatör ile birlikte Kara-
gücü, Meysu, İzmir Yu-Pi ve Fenerbahçe takımlarının
formalarını giydi. Solmaz’ın 1981’de Sofya’da yaptığı
52.25’lik 400 engelli rekoru, tam 22 yıl boyunca kırıla-
mamış ve en uzun süre listede kalan büyükler rekorları
arasına girmişti.  Milli atlet Solmaz, 400 metre engellide
1977, 1979, 1981, 1982 ve 1983’te beş kez, 400 metrede
de 1981’de bir kez olmak üzere büyüklerde toplam 6 kez
Türkiye şampiyonluğuna imza atmıştı. 

Öte yandan Zonguldak’ta Atletizm İl Temsilcisi, an-
trenörlük ve uluslararası hakemlik de dahil olmak üzere

farklı kademelerde spora
hizmet eden Kudret Özdemir
de, 18 Aralık günü Zongul-
dak’ta 66 yaşında hayatını
kaybetti. Türk atletizmine
birçok sporcu kazandıran Öz-
demir’in hayatını kaybet-
mesi, bölgede ve atletizm
camiasında büyük üzün-
tüyle karşılandı.

Antalya’da kamp teftişi
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Fatih Çintimar başkanlığındaki TAF heyeti, Ankara’da
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ni ziyaret ederek
Akademi Başkanı Tümgeneral Murat Bulut ile görüştü. Gö-
rüşmenin ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
ile Türkiye Atletizm Federasyonu arasında eğitim ve işbir-
liği protokolü imzalandı.

Görüşmede TAF Başkanı Çintimar, 70 yılı aşkın bir sü-
redir atletizme ve milli takımlara katkı yapan Jandarma-
gücü’nün önemine değinirken, Tümgeneral Bulut’a
atletizmdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Tümge-
neral Bulut da, spor çalışmalarının akademilerinin vazge-
çilmez unsurlarından biri olduğunu söylerken, Türkiye
Atletizm Federasyonu böyle bir güç birliğine gitmelerinin
çok önemli olduğunu vurguladı. TAF Başkan Vekili Yasin
Taş ve Genel Sekreter Halil Akkaş’ın da bulunduğu gö-
rüşme samimi bir havada geçti.

Aksaray’da 10 Aralık günü bir araya gelen Türkiye Atletizm Fede-
rasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Şahin, iki kurum arasında işbirliği protokolünü imzaladı.
Başkan Çintimar, eğitim çalışmalarına verdikleri önemin nişanı olarak
bir önemli eğitim kurumuyla daha protokol imzalamanın kendilerini çok
mutlu ettiğini ifade etti.

ASÜ Rektörü Şahin, “Sürecin farklı boyutları var. Bunlardan birisi;
farklı branşların kullandığı sportif ekipmanları veya ekipman parçalarını
Aksaray’da, daha kaliteli, daha ekonomik ve daha estetik biçimde üret-
mek. Üniversite burada üretici değil yol gösterici bir konumda. Diğer
boyut ise şehirdeki sportif organizasyon çeşitliliğini arttırmak ve yeni bir
kültür oluşumuna katkı sağlamak. Bu kapsamda bisiklet ve yamaç para-
şütü dallarında önemli işler yapıldı. Bunlara atletizmi de ekliyoruz” dedi.

Prof. Şahin, “Pistteki eksikleri tamamlayıp,
bir veya birden fazla atletizm organizas-
yonunun Aksaray’da yapılabilir olmasını
arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TAF Başkan Vekili Yasin Taş ve Genel
Sekreter Halil Akkaş ile birlikte ziyaret
ettiği rektörlükte konuyla ilgili konuşan
TAF Başkanı Fatih Çintimar ise ASÜ ile iş-
birliği içinde çalışmalara mümkün olan
her katkıyı vermeye hazır olduklarını be-
lirtti. İmza töreninde Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Engin Deligöz, Gençlik ve Spor İl
Müdürü Aslan Yıldız, ASÜ Spor ve Sağlık
İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Lalehan
Akyüz de yer aldı.

Aksaray Üniversitesi ile işbirliği

www.taf.org.tr

Jandarma
Akademisi'yle
güçler birleşti
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TÜRKİYEGÜNDEM

TAF yönetimi yılı değerlendirdi

World Athletics’in bir asır sonra kros
yarışmasınn yeniden Olimpik yarışma
programına alınması için gösterdiği çaba
karşılığını bulmadı. IOC, 2024 Paris için
açıkladığı branş listesinde krosa yer ver-
medi. Atletizm kamuoyunun, son olarak
1924 Paris Olimpiyatları’nda programda
yer alan krosun 100 yıl sonra oyunlara
dönmesi talebi IOC tarafından onaylan-
madı. World Athletics, yaptığı basın açıkla-
masında IOC’nin yeni açıkladığı 2024
Olimpiyatları branş çizelgesinde yer alma-
sını bekledikleri kros yarışının bulunma-
ması nedeniyle hayal kırıklığına
uğradıklarını ifade etti.

Yeni programda 50 kilometre yürüyüş

branşı da listeden düşürüldü. Tüm branş-
larda erkek ve kadınlarda %50-50 katılım
kotaları planlayan IOC, bu kriteri göz önüne
alarak 50 kilometreyi 2024 programından
çıkardı. Atletizmde 23 erkek, 23 kadın
branşının yanı sıra iki de karışık yarışma
yapılacak. Karışık yarışmalardan ilki, Doha
2019’da da gerçekleştirilen 4×400 metre
karışık bayrak müsabakası olacak. Yapıla-
cak görüşmelerin ardından daha sonra
açıklanacak diğerinin ise “karışık yürüyüş
takım” müsabakası olması önerildi.

Atletizmde 48 branşta müsabaka yapı-
lacak olan Paris 2024’te 905’er erkek ve
kadın atlet olmak üzere toplam 1810 isim
yer alacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim
Kurulu, yılın son toplantısını 7 Aralık ak-
şamı Ankara’da gerçekleştirdi. 

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun ola-
ğan yönetim kurulu toplantılarından 2020
yılı içindeki son buluşma Ankara’da yapıldı.
Fatih Çintimar’ın başkanlık ettiği toplantıya
yönetim kurulu üyeleri Yasin Taş, Ali Aksu,

Muzaffer Karadeniz, Adil Çalışkan, Celalet-
tin Deniztoker, İlhan Hatipoğlu, Atıf Ala, İs-
mail Bayazıt ve İsmail Kargulu ile TAF Genel
Sekreteri Halil Akkaş katıldı. Yaklaşık üç
saat süren toplantıda 2020 sezonunda ger-
çekleştirilen faaliyetler, sürmekte olan
kamplar ve Olimpiyat hazırlığı ile, 2021 yılı
takvimine dair değerlendirmeler yapıldı.

Kros Olimpiyatlar'da yok!

Milli atlet Mestan Turhan, katılımcı-
ların çok iyi dereceler koştuğu Va-
lencia Maratonu’nda kişisel en iyisini
üç buçuk dakika geliştirerek Türkiye
tüm zamanlar listesinde sekizinci sı-
raya yükseldi.
Hem yarı maraton hem de mara-
tonda 2020 yılının en hızlı yarışlarının
koşulduğu 40. Valencia Marato-
nu’nda üç milli atlet yarışırken, Mes-
tan Turhan en iyi derecesini tam 3
dakika 36 saniye geliştirdi. Olimpiyat
hedefiyle Erzurum’da hazırlıklarını
sürdüren Turhan, 2:11:30’luk Olimpi-
yat barajını yakalamak için gittiği Va-
lencia’da iyi bir yarış koşmasına
karşın, az farkla bu hedefi kaçırdı.
Turhan, finişte 2:12:59’luk dereceyle
daha önce İstanbul’da yaptığı
2:16:35’lik PB derecesini geliştirdi.
Mestan Turhan, bu dereceyle birlikte
tüm zamanlar Türkiye listesinde de
sekizinci sıraya çıktı.
Yarışta hafif sakatlığına rağmen ya-
rışan Kaan Kigen Özbilen 19'ncu olur-
ken, Polat Kemboi Arıkan, 30'uncu
kilometre sonrasında müsabakaya
devam edemedi.

Mestan en
iyisini koştu



Nanjing’deki Dünya Salon
Şampiyonası yine ertelendi
2020’nin mart ayında yapılması gerekirken, Covid-19 salgını ne-
deniyle 2021’in Mart ayına ertelenen Nanjing’deki Dünya Salon
Atletizm Şampiyonası, bir kez daha ötelendi. World Athletics,
bugün (10 Aralık 2020) yaptığı açıklamayla, Nanjing Organizas-
yon Komitesi ile yaptıkları görüşme sonucunda organizasyonu
2023’e öteleme konusunda anlaştıklarını duyurdu. Buna göre
Nanjing, 2023 yılının mart ayındaki Dünya Salon Şampiyonası’na
ev sahipliği yapacak. Nanjing’den önce İstanbul’da Avrupa Salon
Atletizm Şampiyonası düzenlenecek. Daha önceden tarih alan
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 2022 Dünya Salon Şampiyonası
ise planlandığı gibi gerçekleştirilecek.

Atletizm Milli Takımı’nda görev alan ve Olimpiyatlarda mü-
cadele edecek olan ALKÜ’nün Milli sporcuları Rektör Kalan’ı zi-
yaret etti. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor
Bilimleri Fakültesi’nde eğitimlerini sürdüren ve Atletizm Milli Ta-
kımı’nda görev alan Olimpik kadro sporcuları, ALKÜ Rektörü
Prof. Dr. Ekrem Kalan ile bir araya geldi. Üniversite’nin Senato
Salonu’nda yapılan görüşmeye Atletizm Milli Takımı Yürüyüş
Koordinatörü Mustafa Akyavaş, Spor Bilimleri Fakültesi’nin
Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Işık Bayraktar, Doç. Dr. H. Alper Gün-
görmüş ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Programı Bölüm Baş-
kanı Doç. Dr. Sibel Nalbant, Milli sporculardan Eda Tuğsuz, Salih
Korkmaz, Evin Demir, Ömer Faruk Avan ve Esra Türkmen katıldı.

Bölgesel Kros Ligi’nde Adana’da yapılan final etabı öncesinde
Atletizm Bölge Koordinatörleri, TAF Başkanı Fatih Çintimar ile
akşam yemeğinde bir araya geldi. Adana İl Spor Müdürü Muzaf-
fer Çintimar, TAF Genel Sekreteri Halil Akkaş ve Adana Atletizm
İl Temsilcisi Abdülkadir Uğur’un da katıldığı toplantıda hem yıl
boyunca yürütülen faaliyetler konuşuldu, hem de Bölgesel Kros
Ligi’nin ve altyapının genel değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda
15 bölge temsilcisinin 11’i yer aldı. Başkan Çintimar, “Bu bir ekip
çalışması, burada bulunan ve gelemeyen arkadaşlarımıza yıl
içindeki özverili çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
Gelecek yıl çok yoğun çalışacağız. Onun üzerine görüş alışveri-
şinde bulunduk. Verimli bir toplantı oldu” diye konuştu.

Türk atletizminin 80’li yıllardaki en önemli sprinterlerinden olan
ve bu spora olan hizmetine antrenör olarak devam eden Güner Gün-
gör, 60 metre salonda Avrupa Masterler rekorları arasına adını yaz-
dırdı. Eski milli atletlerden Güner Güngör, 35 yaş üzerinin yarıştığı
Master atletizminde de başarılarını sürdürüyor. Güngör, Avrupa Ve-
teranlar Atletizm Birliği’nin yayınladığı rekorlar listesinde 60 yaş
üzerinde 60 metre salon Avrupa rekoruna ismini yazdırdı. Güngör,
listede yer alan tek Türk atlet oldu.

Güner Güngör’ün 2019’da İzmir’deki Soner Coşan Atletizm Sa-
lonu’nda koştuğu 7.65’lik derecesi, EVAA (Avrupa Veteranlar Atletizm
Birliği) tarafından rekor olarak tescil edildi.
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Atletlerden
ALKÜ'ye ziyaret

Koordinatörler bir arada

Güner Güngör’den Avrupa rekoru



onbahar sezonunda yeniden artış
gösteren Covid-19 vakaları nede-
niyle bir süre ötelenen Turkcell

Bölgesel Kros Ligi yarışmaları, aralık ayı içinde
tamamlandı. Türkiye Atletizm Federasyo-
nu’nun titiz çalışmaları sonunda sorunsuz bir
şekilde noktalanan lig, bu yıl alınan karar ge-
reği sadece U18 yaş grubunda yapıldı. 16
Aralık günü yedi bölgede yapılan seçme yarış-
malarının ardından, 22 Aralık’taki finallere
giden takımlar belirlendi. Adana’daki finallerde
ise Bölgesel Kros Ligi’nde sezonun galipleri
kupalarına kavuştu. 

Seçme müsabakaları Ankara, Samsun,
Bingöl, Isparta, Şanlıurfa, Bursa ve Kayseri’de
gerçekleştirildi. Bu yarışmalar sonunda kate-

Atletizmin gelecek
yıllardaki umutlarını
yeşerten Turkcell
Bölgesel Kros Ligi, 
2020 yılında pandemi
nedeniyle sadece U18
yaş grubunda yapıldı.
Zor koşullara rağmen
yarışmalara ilgi
büyüktü.

Yıldız adayları
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BÖLGESEL KROSYARIŞMA
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krosta ter döktü
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gorilerinde ilk üç sırayı alan ekipler finallere gitme hakkını
elde etti. 

Bölgesel Kros Ligi seçmelerinde en çekişmeli mücade-
leler Bingöl ve Isparta’daydı. Sekiz takımın yarıştığı Bingöl
Grubu’nda erkekler yarışması sonunda Bingöl Belediyespor
ve Ağrı Gençlik eşit puanda kaldı. Ferdi yarışanlar tasnif dışı
bırakıldığında ilk üç atletin puan toplamı 16 olan bu iki takımı,
statü gereği “puanlamaya dahil son sporcusunun geliş sı-
rası” ayırdı. Bu değerlendirmede Ağrı’nın bir sıra önünde yer
alan Bingöl, kürsünün en üst basamağına çıkan takım oldu.
İki takımın ardından Şırnak İl Karması da sadece üç puan
farkla üçüncülüğü aldı.

Isparta’daki yarışta ise Aydın Efelerspor, Denizli Aka’yı
18’e 19 ile geçti. Yarışı kazanan Cuma Özcan’ın yanı sıra iki
atleti daha ilk 10 içinde yer alan Aydın takımı, tek puan
farkla zirveyi kaptı.

Bursa’daki yarışmalarda bu yılın öne çıkan takımlarından
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, hem erkeklerde
hem de kadınlarda birinciliği aldı. Erkekler yarışında İstanbul
BBSK’nın atletleri ilk üç sırayı parselleyerek maksimum puan
olan 6’ya ulaştılar. 

GÜNEŞLİ HAVA FİNALİ
Turkcell sponsorluğundaki Bölgesel Kros Ligi’nin kapa-

nışı ise seçmeden bir hafta sonra Adana’daydı. Ülkenin dört
bir yanında finale davet edilen takımları buluşturan yarış-
mada erkekler ve kadınlarda 16’şar takım yarıştı. Adana’da
güneşli güzel bir havada yapılan yarışmada Covid-19 ted-
birleri harfiyyen uygulandı ve yarışma dışındaki tüm her-
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kesin maskeli ve sosyal mesafeye uygun yer-
leşimine dikkat edildi. Sporcular da müsabaka-
ları biter bitmez maskelerini takarak kürsüyü
beklediler. 

Üç kilometre uzunluğundaki erkekler yarı-
şında dokuz atlet parkuru 9 dakikanın altında sü-
relerle tamamladı. İstanbul Büyükşehir’den
Enbiya Yazıcı, 8:39 ile ipi göğüslerken, Fener-
bahçe formasıyla ferdi olarak yarışan Bitlis’ten

Taner Tunçtan 8:44 koştu. Taner ile birlikte yine
Bitlis’ten yarışmaya ferdi olarak gelen İsmail Taş-
yürek de 8:49 ile üçüncü oldu. 

Yarışta İstanbul BBSK, birinci olan atletiyle 1
puan elde etmesine rağmen diğer atletlerinden
yüksek puan alamayınca kürsüde yer alamadı.
Takım sıralamasında Ali Demir, Murat Taştan, Roj-
hat Baban ve Oktay Boztepe’den oluşan Ağrı
Gençlik takımı 19 puan toplarken, Ankara Eti-

BÖLGESEL KROS ‹LK KADEME

U18 KADINLAR (ANKARA)
1         Eskişehir Odunpazarı İlçe Karması                                    6
2          Adapazarı İlçe Karması                                                       15
3         Karabük Gençlik Spor                                                         30

U18 ERKEKLER (ANKARA)
1         Ankara Etimesgut İlçe Karması                                          6
2          Kütahya Belediye Spor                                                       17
3         Karabük Gençlik Spor                                                         35

U18 KADINLAR (SAMSUN)
1         Giresun Espiye Belediye                                                       6

U18 ERKEKLER (SAMSUN)
1         Fatsa Spor                                                                                 9
2          Giresun Espiye Belediye                                                     14

U18 KADINLAR (B‹NGÖL)
1         Erzurum Karayazı Belediyesi                                               7
2          Muş Gençlik Spor                                                                 25
3         Ağrı Gençlik                                                                           26

U18 ERKEKLER (B‹NGÖL)
1         Bingöl Belediye Yaşam Kulübü                                        16
2         Ağrı Gençlik                                                                           16
3         Şırnak İl Karması                                                                  19

U18 KADINLAR (ISPARTA)
1         Konya İl Karması                                                                  14
2         Isparta Bölge Spor                                                               18
3         Karaman İl Karması                                                             23

U18 ERKEKLER (ISPARTA)
1         Aydın Efelerspor                                                                   18
2         Denizli Aka Spor                                                                   19
3         Aydın Gençlik Spor                                                              21

U18 KADINLAR (fiANLIURFA)
1         Şanlıurfa BŞ Gençlik                                                            13
2         Siirt Botan Atletizm                                                            27
3         Gaziantep Belediye SK                                                       32

U18 ERKEKLER (fiANLIURFA)
1         Batman Petrolspor                                                              19
2          Kızıltepe Zergan Spor                                                         20
3         Siirt Botan Atletizm                                                            45

U18 KADINLAR (BURSA)
1         İstanbul BBSK                                                                       10
2         Beşiktaş JK                                                                             14
3         Kocaeli Darıca Belediye                                                      27

U18 ERKEKLER (BURSA)
1         İstanbul BBSK                                                                          6
2          Bursa Osmangazi Belediye                                               25
3         Bursa Uludağ Olimpik                                                        26

U18 KADINLAR (KAYSER‹)
1         Kayseri Talas Süleymanlı                                                   10
2         Sivas Eğitim Gençlik                                                            19
3         Tokat İl Karması                                                                    26

U18 ERKEKLER (KAYSER‹)
1         Tokat Anadolu Gençlik                                                       14
2         Erzincan İl Karması                                                              19
3         Kayseri Gençlik                                                                     27

BÖLGESEL KROSYARIŞMA
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mesgut İlçe Takımı 21 puanla ikinci oldu. Kütahya Belediye Spor Kulübü ise 47
puan toplayarak yarışmayı üçüncü tamamlama başarısı gösterdi.

Kadınlar yarışında ise Elanur Çoban, seçmede olduğu gibi finalde de birin-
ciliği alan atletti. 2003 doğumlu Elanur, 6:26 koşarak 2 kilometrelik parkuru
Erzurum’dan Dilek Koçak’ın dört saniye önünde noktaladı. Büşra Güldes ise
6:33 ile yarışmanın üçüncü olarak son çizgiye geldi. 

Erzurum takımı Karayazı Belediyesi, 11 puanla takımlar birinciliğini elde
ederken, İstanbul BBSK 16 puanla ikinci, Kayseri Talas Süleymanlı Spor da 33
puanla üçüncü sırayı aldı. 

BÖLGESEL KROS L‹G‹ F‹NAL

U18 ERKEKLER
1         Ağrı Gençlik SK                                                                     19
2         Ankara Etimesgut İlçe                                                        21
3         Kütahya Bld SK                                                                     47
4         Kızıltepe Zergan SK                                                             50
5         Bingöl Bld Yaşam Spor                                                       55
6         İstanbul BBSK                                                                       55
7         Şırnak İl Karması                                                                  62
8         Gaziantep Gençlik Spor                                                      79
9         Aydın Gençlik Hizmetleri                                                   90
10       Tokat Anadolu Gençlik                                                       99
11       Bursa Osmangazi Bld                                                          99
12       Denizli Aka Spor                                                                 102
13       Aydın Efeler Spor                                                               103
14       Batman Petrolspor                                                            107
15       Bursa Uludağ Olimpik SK                                                126
16       Siirt Botan Atletizm SK                                                    133

U18 KADINLAR
1         Erzurum Karayazı Bld                                                         11
2         İstanbul BBSK                                                                       16
3         Kayseri Talas Süleymanlı                                                   33
4         Beşiktaş JK                                                                             36
5         Ağrı Gençlik SK                                                                     68
6         Muş Gençlik Hizmetleri                                                      70
7         Şanlıurfa BŞB Gençlik SK                                                   75
8         Batman Petrolspor                                                              82
9         Gaziantep Bld SK                                                                  82
10       Eskişehir Odunpazarı İlçe                                                  96
11       Siirt Botan Atletizm SK                                                      96
12       Sivas Sporcu Eğitim                                                          109
13       Diyarbakır BŞB SK                                                              116
14       Konya İl Karması                                                                128
15       Adapazarı İlçe Karması                                                    157
16       Giresun Espiye Bld                                                             169

TAF Başkanı
Fatih Çintimar 
ve Genel Sekreter
Halil Akkaş da
madalya 
seromonisinde
yer aldı



ATATÜRK KOŞUSUYARIŞMA

Atatürk Koşusu’na
özel izin

azi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi-
nin yıl dönümü olan 27 Aralık’ta 1936’dan beri
aralıksız olarak gerçekleşen atletizm geleneği

Büyük Atatürk Koşusu, bu yıl Türkiye Atletizm Federas-
yonu’nun Ankara Valiliği’nden aldığı izinle 10’ar erkek ve
kadın atletin katılımıyla yapıldı. Aralarında milli atletlerin de
olduğu sporcular, parkur boyunca ellerinde bayraklarla koş-
tukları yarışla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andılar.

Dikmen Keklikpınarı’nda başlayan yarışın startını Ankara
Vali Yardımcısı Ayhan Özkan verirken, Ankara Spor İl Müdürü
Mustafa Çelik, TAF Başkanı Fatih Çintimar ve TAF Genel Se-

G

n
Pandemi tedbirleri nedeniyle özel
izne tabi olarak bu yıla mahsus kısıtlı
katılımla yapılan Büyük Atatürk
Koşusu, 85’inci kez gerçekleştirildi.
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kreteri Halil Akkaş da startta hazır bulundular.
Temsili olarak yapılan yarışmaya şu atletler katıldı: Ya-

semin Karasu Dönmez, Beyzanur Canpolat, Münevver Sena
Duran, Buse Uluyol, Semanur Kanat, Aygül Boydaş, Hatice
İşler, Arzugül Koca, Ayşe Ülger, Saffet Elkatmış, Ferhat Boz-
kurt, Mehmet Körpe, Murat Yalçınkaya, Baran Ergüven,
Sinan Koşay, Hakan Tazegül, Mustafa İncesu, Nuri Kömür,
Eser Kurt.

Atletler, 10 kilometrelik parkuru bayraklarla tamamla-
yarak Ankara Garı’nda finişe ulaştılar. Yarışın sonlandığı gar
önünde sporcuları bekleyen TAF Başkanı Fatih Çintimar ve
beraberindekiler, finişe gelen tüm atletleri tebrik ederek
hepsine birer anı madalyası takdim ettiler. Başkan Çintimar,
“Bu önemli koşu hiç ara verilmeden bugüne dek yapıldı. Bu
zincir kırılsın istemedik. Belki her yıl olduğu gibi bini aşkın
katılımcıyla yapamadık, ama geleneği sürdürerek zincirin
devam etmesini sağladık. İnşallah önümüzdeki yıl bu ko-
şuyu adına yakışır şekilde eski günlerde olduğu gibi şölen
içinde yapacağız” diye konuştu.

Bu arada koşu kapsamında bir de sanal koşu düzen-

lendi. Plustimer’in teknik altyapısını organize ettiği sanal
koşuya da bir çok atletizmsever evlerinden iştirak etti. Be-
lirlenen 27 dakikalık aktiviteyi tamamlayan ve Strava uy-
gulaması üzerinden sonucu gönderen herkese sertifika
verildi.



taköy Atletizm Salonu'nda yapılan sezonun
son Salon Rekor Deneme Yarışmaları, 24 ve
25 Aralık günlerinde yapıldı. 200'den fazla

atletin katıldığı müsabakalar U18, U20 ve büyüklerde
yapılırken, yarışmalarda Bulgaristan ve Irak'tan gelen
atletler de yarıştı. İki gün süren deneme müsabakala-
rında ikisi U23, ikisi U18, biri de U20'de olmak üzere
toplam beş Türkiye rekoru çıktı.

Yarışmaların ilk gününde Avrupa ikincisi milli atlet
Tuğba Danışmaz sahnedeydi. Üç adımda ilk atlayışında

13.56'lık bir derece yapan 22 yaşındaki Danışmaz,
kendisine ait olan U23 salon rekorunu 12 santi-

metre geliştirdi. Ankaralı atlet, üçüncü hak-
kında da 13.50'lik bir atlayış yaptı. 

2020'nin son yarışı olan 
24-25 Aralık'taki Salon Rekor
Deneme'de atletler çok başarılı
bir performans sergiledi. 
Tuğba Danışmaz, Ali Eren Ünlü,
Berke Akçam, İlkay Aydemir 
ve Mevlüt Aras'tan
yeni rekorlar geldi.

Kapanış
REKOR DENEMEYARIŞMA

A

beş rekorla oldu
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Yılın belki de en çok öne çıkan atleti olan Berke
Akçam, sezonun son müsabakasını da boş geçmedi. İlk
gün 400 metreye çıkan Berke, 48.21 ile birinciliği alır-
ken, ikinci günde 60 metre engellide yarıştı. Bursalı
genç yıldız, 99 santimetre yüksekliğindeki U20 enge-
linde 7.83 koşarak Mikdat Sevler'e ait olan U20 reko-
runu yeniledi. Bu branşta U18 branşının da rekorunu
elinde tutan Akçam, kariyerinde toplamda dokuzuncu
Türkiye rekorunu kayda geçirdi. 

MEVLÜT'TEN 800 REKORU
800 metrede Erzurumlu atlet Mevlüt Aras, salonda

Türkiye U18 rekorunu kırmayı başardı. En iyi derecesini
üç saniyeden fazla geliştiren Mevlüt, yarışı 1:51.38 ile
kazanırken, Mehmet Çelik'in 2018'de koştuğu
1:51.72'lik derecesini yenilemeyi başardı.

Yüksek atlamada ise 2003 doğumlu Ali Eren Ünlü,
U18 yaş grubunda çıktığı son yarışmada aylardır kova-
ladığı Türkiye rekorunu kırma başarısını gösterdi. Ali
Eren, 2.07'yi ikinci atlayışında geçtikten sonra geldiği
2.13'te ilk denemesinde başarılı oldu ve rekoru eline
geçirdi. Genç atletin 2.15'teki denemeleri ise sonuçsuz
kaldı. Ünlü, böylece Alperen Acet'e ait 2.12'deki U18

Başkan Çintimar’ın 
hemşehrisi olan 2004 

doğumlu Mevlüt Aras,
800 metrede 

rekor kırdı.
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salon rekorunu bir santim geliştirirken, 2020 Türkiye
salon listesinde de üçüncü sıraya yükseldi. 

ETKİLEYİCİ AYDEMİR
Rekor Deneme'deki bir başka etkileyici sonuca İlkay

Aydemir imza attı. İlk kez heptatlon branşını 2020'nin
Ocak ayında deneyen ve U23 rekorunu kıran İlkay, o
günden sonra çıktığı iki yarışmada bu derecesini yeni-
lemişti. Aydemir, dördüncü heptatlon müsabakasında
dördüncü kez U23 Türkiye rekoru yapmakla kalmadı,
aynı zamanda Alper Kasapoğlu'ndan sonra tüm zaman-
lar listesinde ikinci sıraya adını yazdırdı. 

Heptatlonun ilk gününde 60 metrede 7.24, uzunda
ise 6.99 ile kişisel en iyilerini geliştiren İlkay,
ikinci günde de 60 engellide 8.57, sı-
rıkta 5.00 metre,  1000 metrede de
2:55.85 yaparak toplamda 5226
puana ulaştı. Bir önceki reko-
runa tam 103 puan ekleyen
İlkay, tüm zamanlar listesinde
5612 puanlı Kasapoğlu'nun
ardına ismini yazdırdı. Yarış-
mada Yavuz Şalkacı da 4910
puanla en iyisini yaptı.

Salon Deneme'de diğer öne
çıkan performanslara baktığımızda,
sprinter Yudum İliksiz, 60 metrede en iyi de-
recesini 7.68'den 7.50'ye indirdi. Yudum, tüm zamanlar
Türkiye listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi. Yine

kadınlar 60 metrede 2003 doğumlu Simay Özçiftçi,
7.59'luk bir PB yaptı. Bursa'dan 2004 doğumlu Ayetul-
lah Demir, 60 metrede 7.04, 60 metre engelde (91
santim) ise 7.89'luk derecelerle en iyilerini geliştirirken,
uzun atlamada 16 yaşındaki Emre Karataş 7.22'lik bir
derece yaptı. Yüksek atlama erkeklerde Atilla Göktuğ
Taşdelen, 2.06'lık atlayışıyla gelecek yaz yapılacak Av-
rupa U18 Şampiyonası için baraj geçti. 

Tuğba Danışmaz, 
salon U23 rekoruna 
12 santimetre daha 

ekledi.

12

REKOR DENEMEYARIŞMA
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İKİ BUSE ZİRVEDE
Büyük erkeklerde 3000 metrede yarışan İslam

Taşçı, 8:24.76 ile en iyi derecesini geliştirirken, 60 met-
reyi kazanan Kayhan Özer, 6.74 koştu. Büyük kadın-
larda 1500 metrede yarışan Hatice Yıldırım, 4:26.15'lik
performansıyla bir önceki en iyi derecesini 8 saniye
aşağı çekmeyi başardı. Yonca Kutluk da 3000 metre sa-
londa en iyisini koştu.

Atlama branşlarında Buse'ler ön plandaydı. Sırıkla
atlamada Buse Arıkazan, 4.37 ile büyükler Türkiye
salon rekoru denerken, yarışmayı 4.20 ile noktaladı,
ancak aynı dereceyi yapan Demet Parlak'ın atlayış far-
kıyla önünde yer aldı. Yüksekte ise Buse Savaşkan, sa-
londaki en iyisini 1.79'dan 1.80'e yükseltti. Savaşkan,
böylece yılın son yarışmasında elde ettiği dereceyle
2020 listesinde Kadriye Aydın ile paylaştığı zirveyi de
tek başına ele geçirmiş oldu. 

Pınar Akyol

Hatice Yıldırım



tletizmde 2020 sezonunun Mart-Temmuz arasını etkileyen
pandemi arası sezonu kısaltsa da rekorların hızını kesemedi.
Yıl boyunca yapılan yarışmalar incelendiğinde, geride bırak-

tığımız yıl tam 69 Türkiye rekorunun yenilenmesine sahne oldu, dört
rekor ise egale edildi. Salon sezonu performans açısından hayli bereketli
geçerken, Türk atletler sezon sonundaki yarışmalarla birlikte toplamda
43 rekora ulaştılar. Açık saha ve yol yarışmalarında ise 26 dalda listeye
yeni rekorlar yazıldı. 

Doha'da elde ettiği dünya beşinciliği ile çok büyük bir başarı yakala-
yan Salih Korkmaz, 2020'de üst düzey bir sezon geçirdi. Yıl içinde katı-
lacağı en önemli yarışlar iptal olmasına rağmen odağını kaybetmeyen
Salih, önce 11 Ocak'ta 5000 metre pist yürüyüş rekorunu yeniledi. Ar-

2020 sezonunun
kapanmasıyla birlikte

yıl sonu atletizm
raporunda yine bolca

Türkiye rekoru çıktı.
Normale göre üç ay

daha kısa atletizm
sezonuna rağmen yıl

boyunca tam 69
rekor yenilendi.
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REKORLARGÖRÜNÜM

A

Kısa 
sezonun
kârı
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2020’DA KIRILAN REKORLAR

KATEGOR‹                             Salon Aç›k               Toplam
U18 Erkekler                                3 1                           4
U18 Kadınlar                                4 0                           4
U20 Erkekler                                6 3                           9
U20 Kadınlar                                4 1                           5
U23 Erkekler                              10 8                         18
U23 Kadınlar                                5 2                           7
Büyük Erkekler                            5 9                         14
Büyük Kadınlar                           3 2                           5
Karma Takım                                3 0                           3
TOPLAM                                   43 26                        69



dından açık sahada Antalya'daki Türkiye Yürüyüş Şampiyo-
nası'na katılan 23 yaşındaki atlet, burada da tarihi bir yarış
çıkardı ve iki rekor birden kırdı. Salih, kendisine ait 20 kilo-
metre Türkiye rekorunu 1 saat 20 dakikanın altına indirir-
ken, dünyada da sezon başında en iyi derecelerden birini
yürüdü. Milli atlet, aynı yarıştaki 10 kilometre geçiş zama-
nıyla (39:20) bir başka rekora imza atma başarısı gösterdi. 

Salih Korkmaz, pist sezonunda ise 5000 metre ve
10,000 metrede yeni rekorlara yürüdü. Bursa'da 19:30.79'a
indirdiği 5000 metre pist rekorunu Diyarbakır'daki Yürüyüş
Ligi'nde 19:23.0'a çeken Salih, Ekrem Koçak Pisti'ndeki Tür-
kiye Atletizm Şampiyonası'nda ise 39:26.92'lik dereceyle
yeni rekorun sahibi oldu. 23 yaşındaki Korkmaz, böylece
2020 sezonunu tam altı rekor yenileyerek tamamladı. 

Başarılı engelci Mikdat Sevler, 2020'nin en çok gelişme
kaydeden isimlerinden biriydi. Sevler, salonda 50 ve 60
metre engelli rekorlarını yenilerken, açıkta da kendisine ait
110 metre engelli derecesini 13.81'den 13.69'a kadar in-
dirdi. 22 yaşında olduğu için dereceleri aynı zamanda U23

rekorlarına da yazılan Mersinli sprinter, yılı 12 rekor, iki egale
ile noktaladı. 

Engellide yılın bir başka flaş ismi kuşku yok ki Berke Ak-
çam'dı. İki sayı önce TAF Atletizm'e kapak olan Akçam, 400
metre engellide U20 rekorunu 49.78'e indirirken, çok büyük
bir başarıya imza attı. Akçam, dünyada bu sezon 50 sani-
yenin altında bu mesafeyi koşabilen U20 yaş grubundaki
iki atletten biri oldu. 

Sırıkçı Ersu Şaşma, geride bıraktığımız sezonda az sa-
yıda yarışa çıkmasına rağmen rekorlarını sürdürdü. Şaşma,
U23 açık saha rekorunu Bursa'daki Süper Lig mücadele-
sinde 5.51 ve 5.52 ile iki kez yeniledi. Ersu, salon sezonunda
ise kendisine ait U23 rekorunu önce 5.50'ye, ardından da
Balkan Şampiyonu olduğu yarışmada 5.60'a taşıdı. 

60 metrede Umut Uysal, 6.83'ten aldığı U20 rekorunu
6.66'ya kadar indirerek yıla damga vuran atletlerden biri
oldu. 2002 doğumlu Uysal, yaş grubundaki Balkan şampi-
yonluklarını da topladığı yıl içinde ayrıca 100 metre U20
Türkiye rekorunu 10.43'e indirdi. 
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Yılın en formda
isimlerinden Umut
Uysal, özellikle
salon sezonunda
üst üste kırdığı 
rekorlarla öne 
çıktı.



400 engellide Sinan Ören'in, U23 Türkiye rekorunu 13
yıl sonra 50.23'e indirmesi, Özlem Becerek'in disk atmada
kırdığı 58.09'luk rekor, Meryem Bekmez'in 1:30'un altına in-
diği 20 kilometre yürüyüş derecesi de önemli performanslar
arasındaydı. 

2020'de büyüklerde kırılan çok önemli bir rekor da Ya-
semin Can'dan geldi. Avrupa şampiyonu milli atlet, haya-
tında sadece ikinci kez yarı maraton koştuğu Polonya'daki
Dünya Şampiyonası'nda 1:06:20'lik bir dereceye  imza attı.
Yasemin, 15 kilometre boyunca liderlik mücadelesi verdiği
yarışın sonunda biraz geriye düşse de, temposunu muha-
faza ederek finişe yedinci sırada ulaştı ve Elvan Abeyleges-
se'ye ait 10 yıllık Türkiye rekoruna adını yazdırdı. 

Heptatlonda İlkay Aydemir'in kırdığı dört rekor da yılın
dikkat çekenleri arasına girdi. Sırıkçı İlkay, Ocak ayında ilk kez
denediği salondaki yedili branşta 4893 puan yaparak Yusuf
Pehlevan'ın rekorunu kırdı. 21 yaşındaki atlet bu dereceyi
daha sonra 5122, 5123 ve 5226 puanlarla üç kez geliştirdi.
Çoklu branşlarda yılın diğer rekorunu ise U18 kadınlar pen-
tatlonda Yaren Yıldırım, 3535 puanla gerçekleştirdi. 

Atletizmde yaygın bir şekilde yapılmaya başlanan ve
Olimpiyat programına giren karışık bayrak müsabakalarında
rekorlar yavaş yavaş yerine oturmaya başladı. Salonda
4x200 metre branşında yıl içinde yapılan yarışmalarda hem
büyüklerdeki rekor 1:35.24'e çekildi. Minsk'teki U20 Match
esnasında U20 atletleriyle kurulu bir kadronun koştuğu bu
derece, 2017'deki Türkiye'nin en iyi derecesinin bir saniye
altına inerek yeni rekor oldu. Aynı branşta U18 yaş grubu
rekoru ise 1:36.81 ile yenilendi. 
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Ersu Şaşma, atletizmseverlere
sırıkla atlamada 20 yıldır özlenen
heyecanı yaşattı.
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Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar ile yeni
yıl öncesinde Ataköy Atletizm
Salonu'nda bir aradaydık. Görev
başında yedinci yılını dolduran
Başkan Çintimar ile enine
boyuna bir atletizm sohbeti
gerçekleştirdik. Biz sorduk, o da
içtenlikle cevap verdi. 

atih Çintimar, 2013 yılının sonuna doğru göreve
geldiği Türkiye Atletizm Federasyonu'nda büyük
başarılara imza attı. Atletizmin içinden gelen 51

yaşındaki Çintimar, TAF Başkanlığı'nın yanı sıra Avrupa At-
letizm Federasyonu ve Balkan Atletizm Birliği'nde de
önemli görevler üstlendi. Zor geçen 2020 yılının kapanı-
şında bir araya geldiğimiz Başkan'la hem geride bıraktığımız
dönemi, hem de geleceği konuştuk, alt yapılardan tesislere
kadar merak edilen her şeyi sorduk. Ve sonucunda da Türk
atletizminin son fotoğrafını ortaya koyduk. İşte merak edi-
lenler ve cevapları...
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Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı Fatih Çintimar ile yeni
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Öncelikle zorlu pandemi süreci ile başlaya-
lım. Covid-19 yüzünden bazı yaş grubu yarışma-
larını iptal etmek zorunda kaldınız. Ama açık
sahada müsabakalar yapıldı, yeni rekorlar da kı-
rıldı. Sezonu performans açısından nasıl değer-
lendirirsiniz?

Bu yılki zor şartlarda çocuklarımız ellerinden ge-
leni yaptılar. Gerek Türkiye rekorlarında, gerek şam-
piyonalarda, gerek uluslararası yarışmalarda güzel
performanslar ortaya koydular. Büyük şampiyona
olarak da Dünya Yarı Maraton Şampiyonası'na katıl-
dık. Atletlerimiz orada da en iyi derecelerini koştular.
Kadınlar takımı dünya altıncı olarak önemli bir temsil
gerçekleştirdi. Yasemin Can da yarı maratonda Av-
rupa tarihindeki en iyi derecelerden birini koştu ve
rekor kırdı.

1 Aralık itibariyle Tokyo 2020 kota süreci ye-
niden başladı. Şu anda 14 atlet baraj geçmiş du-
rumda. Bu rakamın üzerine kimler eklenebilir?
Sürpriz beklediğiniz branşlar var mı?

Evet, kota süreci tekrar açıldı. Önümüzde altı
aylık bir periyot var. Hedefimiz 40 kotaya ulaşmak.
Açıkçası sürpriz beklemiyorum, Olimpik kadroda
kampta bulunan çocuklarımızın hepsinin bu şansı
mevcut. Yarışmalarla birlikte listenin devamına ek-
lenecekler diye düşünüyorum. Yarışmalar devam et-
tikçe hem ranking'den (dünya sıralaması) hem direkt

olarak barajı geçen sporcularla birlikte bu listeyi ta-
mamlayacağız. 

Covid-19 önlemleri devam ediyor. Geçtiğimiz
yıl bazı altyapı yarışmaları iptal edildi. 2021 için
16 ve 18 yaş yarışmaları nasıl planlandı? Müsa-
bakalar yapılabilecek mi?

Biz geçen yıl salonu zaten tamamlamıştık, sorun-
suz bir şekilde... Açık sahada 16 ve 18 yaşta bazı ya-
rışmaları yapmadık. Zaten herkes iptal etti. Bu yıl ise
dünyada tüm yaş grubu yarışmaları yapılacak. Tak-
vimleri açıklandı. Biz de ona göre hazır olmayı umu-
yoruz. Planlarımızı öna göre yaptık. Bir gecikme
olmazsa önümüzdeki aydan itibaren (Şubat) altyapı
kamplarına başlayacağız. 

FATİH Ç İNTİMARSÖYLEŞİ

““Bu yılki zor şartlar altında
çocuklarımız ellerinden
geleni yaptılar. Gerek
Türkiye rekorlarında, gerek
şampiyonalarda...”
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Aynı süreçte antrenör kursları ve diğer eği-
tim çalışmaları da online'a döndü. Memnun mu-
sunuz? 

Teorik eğitimlerde pek bir sıkıntımız olmadı. Her-
kes çalışmalarını online olarak sürdürdü. Sertifikala-
rımızı verdik. Ancak pratikte bir takım sıkıntılarımız
var. Şimdilerde Bakanlığımızla birlikte ortak yaptığı-
mız projemiz var. Pratik eğitimlere başlamayı ve bu
konuda mecburen geri bıraktığımız eksiklerimizi gi-
dermeyi düşünüyoruz. Gaziantep'te sprint ile ilgili
bir kursumuz olacak. Ardından da diğer kurslara sıra
gelecek. Zira, teknik branşlarda Doğu'da, Güneydo-
ğu'da, İç Anadolu'na antrenörlerimizin bilgi eksiklik-
lerini gidermemiz, onları güncellememiz gerekiyor.
Bizim TAF olarak arzumuz, tüm illerimizde atletizmin
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bütün branşlarının eksiksiz olarak yapılması. Onun
için branşlaşmaya özel bir çalışma yürütüyoruz. İşte
bu noktada Bakanlığımız'a danıştık. Eğitim Kuru-
lu'muz hazırlığını bitirdi, Bakanlığımız onayladı.
Şimdi sahada önümüzdeki günlerde bunları uygula-
yacağız. 

Bazı eğitim kurumlarıyla protokoller imzala-
dınız. Biraz detaylandırır mısınız?

Yaptığımız eğitim protokollerin faydası, bu ku-
rumların da bizim birer paydaşımız haline gelmesi.
Bu durum bizi çok güçlü kılacak. Jandarma Akademi-
si'yle yaptığımız protokolde mesela, bu kuruma her
yıl 1500-2000'e yakın öğrenci alınıyor. Bunların ta-
mamına atletizm testi uygulayacağız. Sonrasında
seçtiğimiz adayları Jandarmagücü'ndeki atletizm an-
trenörlerine teslim edeceğiz. Aksaray Üniversitesi
ile de atletizme yönelik materyal geliştirme, spor
alanına teknoloji transferi ve bilimsel eğitim ala-
nında bir protokol yaptık. Oradan da ciddi katkılarla
yolumuza devam edeceğiz. Atletizmin tüm paydaş-
larla büyüyen bir çınar olmasını sağlıyoruz.

Bir dönemin önemli atletleri yavaş yavaş sa-
hadan çekiliyor, yeni bir kuşak geliyor. Milli Ta-
kım'ın eski yıldızlarından hangi açılardan
faydalanıyorsunuz?

Bir önceki kuşakta olan herkes bizimle yoluna
devam ediyor. Hepsi aramızda. Rol model olarak,
antrenör olarak, yönetici olarak yollarına devam
ediyorlar. Halil Akkaş, Genel sekreterliğimizi yapı-
yor. Nevin Yanıt sprintle ilgili bir altyapı çalışması
içinde... Elvan Abeylegesse, Etiyopya'da kampı-
nızda sporcularımızın başında yöneticilik yapıyor,
Kemal Koyuncu antrenörlük yapıyor. Sırıkçı Ümit
Sungur, kamplarımızda ve antrenör olarak çalışıyor.
Ercüment Olgundeniz, yine TAF bünyesinde antre-
nörlüğünü sürdürüyor. Eşref'e özel bir sayfa ayır-
mak lazım. O da aynı kuşaktan ama beşinci
Olimpiyat'ına gidecek. O da görevini tamamlayınca
elbette atletizmin içinde olacak. 

Arkadaşlarımızın “Ben bıraktım, gittim” demesini
istemiyoruz. Edindikleri deneyimleri genç arkadaş-
larımıza aktarmalarını arzu ediyoruz. Böyle bir çaba
içerisindeyiz. 

Kulüplerle ilişkilerinizi de sıcak tutuyorsu-
nuz. Sürekli ziyaretler yaptığınızı görüyoruz...

Kulüplerimizin atletizm faaliyetlerine devam
etmeleri, bizim olmazsa olmazımız. Atletizm faali-
yeti içinde olan her kulübü destekliyor, onlarla bir-
likte çabalıyoruz. Çünkü kulüpler atletizmin hedef
kitlesini oluşturuyor. Elbette onların daha güçlü ol-
ması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz.

FATİH Ç İNTİMARSÖYLEŞİ

Başkan
Çintimar, basın

toplantılarına
sürekli

atletleriyle
birlikte çıkıyor.
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Bundan doğal bir şey olamaz.

2023 Avrupa Salon Şampiyonası Türkiye'ye
verildi. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Mart ayında
bayrağı devralacaksınız. Salonla ilgili yenileme
çalışması ve diğer hazırlıklar ne zaman başlaya-
cak?

Bu konuda bir buçuk yıl süren ciddi bir süreç yü-
rüttük. Ve sonucunda EA'dan bu güne dek aldığımız
en büyük organizasyonu Türkiye'ye getirdik. Bizim
için büyük bir başarı. Emek veren, çalışan arkadaşla-
rımıza teşekkür ediyorum. Koordinatörümüz Yasin
Taş, CEO'muz Serkan Baltacı. Ekipleriyle birlikte
2023'e kadar yola devam edecekler. Bu arada teknik
ekibimiz de 2023'te her branşta yarışması muhte-
mel dört sporcu belirleyecek. Onları da 2023'e kadar
özel bir program dahilinde hazırlayıp, kamplarını ya-
pacağız. Yani sadece şampiyonayı düzenlemek
değil, organizasyonu mutlaka madalyalarla süsle-
mek ve takım halinde ilk sırayı almak için bir çaba-
mız olacak. Yarışmaları seyreden değil,
salonumuzda seyircimizle birlikte İstiklal Marşı'nı
okuyan bir atletizm camiası olmak istiyoruz. Bunu
hayırlısıyla tamamladıktan sonra daha büyük he-
deflerimiz var, sonrasındaki dönemde açık sahada
Dünya Atletizm Şampiyonası'nı düzenlemek de he-
deflerimiz arasında...

Yarışmalar için çevreci bir konsept oluştur-
duğunuzu öğrendik. Detayları alabilir miyiz?

European Athletics, bu tip organizasyonların ge-
riye bir miras bırakmasını istiyor. Böyle bir şartı var.
Biz de bugüne dek hiç yapılmamış bir etkinlik yapa-
lım istedik. Bir şampiyona ormanı oluşturmaya karar

verdik. Baharla birlikte İstanbul'da belirlenecek ara-
zide katılması muhtemel sporcu ve ülkeler adına fi-
danlık yapacağız. Katılım rakamı aşağı yukarı belli
olduğu için ona göre bir yer ayarlayacağız. Herkesin,
tüm ülkelerin pankartını, ismini koyarak bir Avrupa
Atletizm 2023 ormanı yapacağız. İnsanların yıllar
sonra bile benim de İstanbul'da bir ağacım var diye-
bileceği bir yer olsun istiyoruz. Yeşil ve dönüştürü-
lebilir bir çevre sloganıyla atıksız bir şampiyona
yapacağız. 

İzmir'deki Yüksek Performans Merkezi çalış-
maları ne aşamada?

Turkcell Yüksek Performans Merkezi'miz tamam-
landı. Açılış için Sayın Bakanımız ve Binali Yıldırım
Bey'in programına bakıyoruz. Kendilerinin müsait ol-
duğu bir gün, güzel bir açılışla resmi olarak tesisimizi
açacağız. Ama yeni yılda açılış öncesinde de biz te-
sisi işletmeye başlattık. Kamplarımızı başlatıyoruz. 

Geçtiğimiz günlerde katıldığınız bir spor pa-
zarlama oturumunda dikkat çekici bir öneri ge-
tirdiniz sponsorluk için... Şirketlerin bireysel
olarak sporculara sponsorluğundan bahsettiniz.

“Yarışmaları seyreden
değil, salonumuzda
seyircimizle birlikte İstiklal
Marşı'nı okuyan bir
atletizm camiası olmak
istiyoruz.”

“

Fatih Çintimar,
şampiyonalarda

her atletiyle
yakından

ilgileniyor.
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Evet, böyle bir önerim oldu. Bence bu işin ol-
mazsa olmazı. Bakanımıza da uygun bir vakitte du-
rumu arz edeceğim. Türkiye olarak Olimpiyatlar'a
tahminen 100-110 civarında sporcuyla gideceğiz.
Olimpik kadrolar, adaylar, yedeklerle birlikte elit se-
viyede toplam 300, bilemedin 400 sporcumuz olsun.
Tüm Olimpik branşlarda. Bugün Türkiye'de 400
firma birer sporcuya sahip çıksa, inanıyorum ki Olim-
piyatlar'a 400 kişiyle gideriz. Firmalar, adını koy-
duğu sporcuya bireysel olarak sponsor olacak ve o
sporcuyu motive edecek. O da aidiyetine göre dav-
ranacak. Sporcunun kariyerinden sonra da firmayla
sporcunun ilişkisi devam edecek. Mesela 500 şehir
hastanesi var Türkiye'de. Bir tane sporcuya sahip
çıksa, sözünü ettiğim grubun tamamını desteklemiş
oluruz. Tabii bu destek, altyapıdakiler için de fazla-
dan motivasyon anlamına geliyor. 

Tokyo 2020 için iddialı bir şekilde hazırlanı-
yorsunuz. Madalya ve final tahmininiz nedir?

Final sayısı için bir şey demiyorum, ama bir ön-
cekinden daha fazla finalimiz olacak. Alt sınırımız
bu. Madalya konusunda ise Mevlam'dan dileğim odur
ki; bugüne dek altınımız yok. Bu kez niye olmasın?
Allahım bize altın madalya nasip eder diye temenni
ediyorum. Ülkemiz adına bunu hak ediyoruz. O
ümitle çalışmaya devam ediyoruz.

Listelere baktığımızda Özlem Becerek, Berke

Akçam, Meryem Bekmez... Müthiş bir kuşak var

Türkiye'nin elinde. Gençler sizi heyecanlandırı-

yor mu?

Elbette, ama biraz da korkuyorum açıkçası. Bu

gençleri kaybetmeden yukarıya taşımak için çok

ciddi emek gerekiyor. Bizim dokunamadığınız nokta-

daki bir detay tüm motivasyonlarını bozabiliyor.

FATİH Ç İNTİMARSÖYLEŞİ



Daha öne yaşadık çünkü. Bu çocukları-
mızı cam fanus içinde koruyup, 2024
Olimpiyatları yolunda onları tutabilmek
en büyük amacımız. Çünkü hepsinin ön-
lerinde Olimpiyat madalyası görünüyor...
Korkuyorum dememdeki maksadım da o.
Oraya kadar taşıyabilmek, onları götür-
mek çok önemli. Sonuçta insan faktörü
var için içinde... Bu çocuklar daha çok
genç; büyüyorlar, kız arkadaş, erkek ar-
kadaş edinecekler, yaşamları değişecek.
Onları koordine ederken yapacağımız bir
hata, sporcunun kaybına neden olacak-
tır. Biz hiç hata yapmadan çok dikkatli bir
şekilde süreci taşıyabilmek için hareket
ediyoruz. Ama bizim yetemediğimiz bir
noktada hata olursa, gerçekten çok çok
üzülürüm. 

Avrupa Atletizmi'nde bu yıl baş-
kanlık seçimi var. Siz de yakın çalış-
tığınız Dobromir Karamarinov'la
birlikte hareket edeceksiniz sanıyo-
rum. Nedir orada son durum?

Sadece başkanlık seçimi yapılıyor.
Yönetim Kurulu olarak bizim görevimiz
2024'e kadar sürüyor. Yönetim Kurulu
olarak, aday olursa Dobromir Karama-
rinov'la birlike hareket etmeyi planlı-

yoruz. Zaten Balkan'da da birlikteyiz.
Bu dönemin akabinde de birlikte stra-
teji izleyeceğiz. 

Türkiye'de ise federasyon seçim-
leri bir sene ertelendi. Sizin görüşü-
nüz nedir? 

Tabi yeni dönemde Sayın Bakanımı-
zın da tavsiyesiyle, gün ola harman ola
diyoruz. Ama biz buradayız. Görevimizi
devam ettirmek istiyoruz. Bunun için
camiamızın da teveccühü gerekli. Bu
teveccühle alakalı bir eksiğimiz olmadı-

ğını düşünüyorum. Elimizden gelen ça-
bayı sarfediyoruz. Tek amacımız var, at-
letizmin belli bir seviyede olan değerini
daha yukarılara taşımak. Bütün camia-
mızla birlikte yola devam edeceğiz. Bu
ekiple, işi 2024'e kadar götüreceğiz in-
şallah.

Bir de bu yıl yeni bir TV programı
başlattınız. Sports TV ile anlaşma
içinde, yıllar sonra Türkiye'de bir at-
letizm programı oldu televizyonda.
Gündem atletizm. Memnun musu-
nuz? Neler planlıyorsunuz önümüz-
deki dönemde?

Evet, bir programımız var. Her hafta
atletizmle ilgili gündemi ekrana taşıyor.
Ama biz biraz daha atletizmin kavgası-
nın verildiği, yorumunun yapıldığı bir
program olsun istiyoruz. Sadece fede-
rasyonun değil, atletizm için fikri, gö-
rüşü, düşüncesi olan muhaliflerin de
konuşmasını istiyoruz. Bunu yaparsak
eksiklerimiz görürüz. Yaptığımız şey ic-
raatları anlatmak değil, yapılabilecek
neler var, onları tartışmak olmalı. Yani
programın bir tartışma platformu gibi,
adeta bir açık oturum gibi kullanıp ge-
nişletilmesini arzu ediyoruz.

“Gündem Atletizm
programının bir
tartışma platformu
gibi kullanılıp
genişlemesini arzu
ediyoruz.”

“
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stanbul’da 18-19 Aralık günlerinde
yapılan 2020 Brand & Sports Zirve-
si’nde Türkiye ve dünya sporunun

profili çizilirken, markalarla sporun buluşması için
öneriler ortaya konuldu. Zirveye davet edilen
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih
Çintimar da katıldığı oturumda dikkat çekici bir
öneri getirdi.

TAF Başkanı Çintimar, Karate Federasyonu
Başkanı Esat Delihasan ve Yelken Federasyonu
Başkanı Özlem Akdurak’ı temsilen Avrupa Yelken
Federasyonu Asbaşkanı Pınar Coşkuner Genç’in
katıldığı Brand & Sports 2020 olimpik sporlar
oturumunda sponsor ilişkileri ve Tokyo hazırlık-
ları üzerine düşüncelerini ortaya koydu. Gazeteci
Murat Ağca’nın yönettiği oturumda atletizmin
zorlu 2020 yılında süreci nasıl yönettiğini ör-
nekleriyle anlatan Çintimar, Tokyo hazırlıklarının
hız kesmeden sürdüğünün altını çizdi. TAF Baş-
kanı, “Süreç tamamlandığında 40 atletle Tok-
yo’ya gideceğimizi söyleyebilirim. Çalışmalarımızı
buna göre yapıyoruz” dedi. 

Aralık ayında İstanbul’da Sportsnet’in
gerçekleştirdiği 2020 Brand & Sports
Zirvesi’ne katılan TAF Başkanı Fatih Çintimar,
sporun ülke çapında kalkınması için her
şirketin bir sporcunun elinden tutması
önerisini getirdi.

Şirketlere
çağrı

İ
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Spor sponsorluğu konusunda görüşlerin aktarıldığı bölümde, TAF
Başkanı Fatih Çintimar farklı bir öneri getirdi. Başkan Çintimar, Tür-
kiye’de tüm spor branşlarında Olimpiyat’a gidebilecek olan yaklaşık
300 elit sporcu bulunduğunu, bu sporcularının her birinin ülke çapında
veya uluslararası seviyede faaliyet gösteren bir şirket tarafından des-
teklenmesi sonucunda Türkiye’nin sporda dev bir güç haline gelece-
ğini söyledi. 

Çintimar, devletin ve TAF olarak ana sponsorları Turkcell’in des-
teğiyle atletizmin bir yere karar gidebildiğini söylerken, Batı ülkele-
rindeki gibi özel sektörün bu işin içine girmesi gerektiğini ifade etti
ve şöyle konuştu:

“Bir sürü başarılı, büyük şirketimiz var. Uluslararası iş yapıyorlar.
Her biri birer çocuğun elinden tutsa, hem kendi reklamlarını yapmış,
hem de ülke sporuna büyük bir hizmet vermiş olurlar. Aynı zamanda
bu çocuklar başarı kazandığında yapacakları reklam ve onun yaşata-
cağı gurur da cabası… Bir sporcudan bahsediyorum. 300 olimpik
sporcu, 300 şirket demek. Türkiye’de bu desteği rahatlıkla verebilecek
birçok firma var. Bu potansiyelin harekete geçilmesi gerekiyor.”
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eçtiğimiz mart ayında tüm dünyada ülkelere
sınırları kapattırıp, sokakların boşalmasına ve
tüm açık hava faaliyetlerinin sekteye uğrama-
sına yol açan Covid-19 krizi, sporu da çok de-
rinden vurdu ve tüm takvimi alt üst etti. Nisan
ayında IOC'nin Olimpiyat Oyunları'nı tam bir yıl
ertelediğini açıklaması üzerine, tüm spor tak-

vimi adeta yeniden şekillendi. Oyunlarla bağ-
lantılı olarak bir çok seçme veya hazırlık niteli-
ğindeki organizasyon, doğal olarak 2021'e
atılmış oldu. Normalde 2021'e programlanmış
olan yarışmalar ise 2022'ye ötelendi. Arada
Avrupa Atletizm Şampiyonası, Avrupa Kros
Şampiyonası, Afrika Şampiyonası gibi yarışma-

G

Tüm dünyada
atletler, yeni

sezonda yoğun bir
çalışma programıyla

belki de tarihin en
sıkışık takviminde

madalya
mücadelesine

girişecekler.

2021 TAKVİMİGÖRÜNÜM

Tarihin en 
yoğun takvimi



lar tamamen iptal edildi. 
Yeniden planlanan 2021, hem 2020'den

ötelenen yarışmalara, hem daha önceden var
olan bazı müsabakalara, hem de Tokyo 2020
adıyla yapılacak olan bir önceki yılın Olimpiyat
Oyunları'na ev sahipliği yapacak. Bu yüzden yeni
yılın takvimi, daha önce hiç görülmemiş ölçüde
sıkışık bir hal aldı. 

Aşılamaların başlamış olmasına rağmen
pandemi belirsizliğinin sürmesi, seyirci katılımı
bağlamında hala soru işaretlerini kaldıramasa da,
organizasyonlar sıkı tedbirlerle yapılıyor ve bu
şekilde planlanıyor. En büyük küresel etkinlik
olan Olimpiyat Oyunları'nın da yine bu şekilde,
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en kötü senaryoyla seyirci alınmadan yapılması hala olası-
lıklar dahilinde; ancak ikinci kez ötelenme ihtimali pek gö-
rünmüyor. 

Bu yıl planlanan tüm uluslararası etkinliklerin yapılması
halinde atletleri gerçekten yorucu bir yıl bekliyor. Bazı şam-
piyonalar üst üste çakıştığı için, iki etkinliğe de gidebilecek
konumdaki atletleri seçim yapmaya da zorlayabilir. 

Yılın zirvesi olan Olimpiyat Oyunları'nda atletizm müsa-
bakaları 30 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında yapıla-
cak. Oyunlardan önce atletlerin baraj geçme
süresi ise pist yarışmaları için haziran so-
nuna kadar devam ediyor. O nedenle
baraj geçme fırsatı olarak planla-
maya koyulan Balkan Büyükler At-
letizm Şampiyonası, 26-27
Haziran'da Novi Sad'da, Balkan
Bayrak Yarışmaları Kupası ise Cra-
iova (29 Mayıs) ve Erzurum'da
(12-13 Haziran) olacak. 

Salonda yılın en büyük etkinliği
5-7 Mart'ta Torun'daki Avrupa Salon
Şampiyonası olacak. Polonya'daki bu ya-
rışmadan iki hafta sonrasına planlanan, orjina-
linde 2020 Mart ayında yapılması gereken Dünya Salon ise
2023'e ötelendi. Buna göre Dünya Salon Şampiyonası,
2022'de Belgrad'da, bir yıl sonra  ise Çin'in Nanjing kentinde
düzenlenecek.

Yaz aylarında Olimpiyat sonrasında atletizm ölçeğinde
en büyük şampiyona, Kenya'da yapılacak. Yine 2020'den
ötelenen bir yarışma olan Dünya U20 Atletizm Şampiyo-
nası, Nairobi'deki Ulusal Stadyum'da 17-22 Ağustos gün-
lerinde gerçekleşecek. Aynı günlerde, Çin'in Chengdu
kentinde ise FISU'nun organize ettiği Dünya Üniversite
Oyunları (Universiade) var. 

Önümüzdeki yaz aylarında Avrupa kıtasında ise üç yaş
grubu şampiyonası düzenlenecek. Norveç'in Bergen ken-
tinde 8-11 Temmuz'da Avrupa U23 yapılırken, bir hafta
sonrasında Tallinn'de Avrupa U20, ağustos sonunda ise
İtalya'da Avrupa U18 Şampiyonası düzenlenecek. Avrupa
takviminin kapanış klasiği olan Avrupa Kros'un, 2020'de
pandemi nedeniyle yapılamadığı Dublin'de  12 Aralık günü
koşulması planlanıyor. 

2021'de Türkiye'nin ev sahipliğinde yaklaşık 60 ülkenin
katılımıyla yapılacak İslami Dayanışma Oyunları ise ülke için-
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Türkiye'nin Olimpiyat
Oyunları'nda gözlerin

üzerine çevrileceği bir
numaralı ismi, kuşkusuz

sprintin yıldız ismi Ramil
Guliyev olacak.

Bu yıl Türkiye'de dört ayrı
Balkan şampiyonası

düzenlenecek.

4

2021 TAKVİMİGÖRÜNÜM



deki en önemli sınav olacak. 14-19 Eylül günlerinde Kon-
ya'da yapılacak olan atletizm müsabakalarında Türkiye Milli
Takımı tam kadro ile madalya sıralamasının zirvesi için mü-
cadele verecek.

Bu önemli şampiyonalar dışında ayrıca Türkiye Milli Ta-
kımı, 19-20 Haziran'da Romanya'nın Cluj-Napoca kentin-
deki Avrupa Takımlar Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında
Süper Lig'e çıkmak için sahne alacak. Türkiye'nin her zaman
iddialı olduğu Avrupa Dağ Koşusu Şampiyonası 3 Tem-
muz'da Portekiz'de, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası ise 14-
15 Kasım'da İspanya'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu, bu yoğun takvime ha-
zırlanırken, bir yandan da ev sahipliği yapacağı Balkan or-
ganizasyonlarına çalışıyor. TAF'ın misafirlerini ağırlayacağı
organizasyonlar 20 Şubat'ta Balkan Büyükler Salon, 27
Mart'ta Antalya'da Balkan Yürüyüş Şampiyonası, 12-13 Ha-
ziran'da ise Balkan U20 Şampiyonası ile Erzurum'daki Bal-
kan Bayrak Kupası olacak. 
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Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, kıtanın iki yıl aradan
sonra büyüklerde buluşacağı ilk şampiyona olacak.

AvAvA rupa Salon Atletizm Şampiyonası kıtanın iki yıl aradan

İstanbul'un
öncesi

TORUN 2021GÖRÜNÜM
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ovid-19 nedeniyle geçen yıl Paris'te

yapılması gereken Avrupa Şampiyo-

nası'nın iptaliyle ara verilen Avrupa

Şampiyonaları, salonda Torun 2021 ile geri dö-

nüyor. Mart ayının ilk hafta sonunda yapılacak

olan organizasyonda 50'ye yakın Avrupa ülke-

sinin yarışması bekleniyor. 

Salgın yüzünden seyirciyle ilgili kararı

henüz verilmeyen şampiyona, büyük ihtimalle

boş tribünlerle yapılacak. Medya kapasitesinin

yarı yarıya düşürüldüğü Torun 2021'de ünlü at-

letler Tokyo öncesinde kendilerini kıta çapında

deneme şansı bulacak. 

Dört güne yayılan programda 26 branşta

Avrupa Salon şampiyonları belirlenecek. Özel-

likle 7 Mart 2021 Pazar günü 14 branşta yapı-

C



lacak finallerle büyük bir bir şölen

yaşanacak.
Türkiye, son şampiyonada Emre

Zafer Barnes ile bir gümüş madalya
elde ettiği Avrupa Salon'da bir son-
raki ev sahibi olarak yarışacak. Bay-
rağı devralmaya gidecekleri
organizasyonda seyirci olmayacak-
larını vurgulayan TAF Başkanı Fatih
Çintimar, “Henüz kadromuz netleş-
medi, zira hala baraj geçmekte olan
sporcularımız var. Ama Polonya'ya
madalya için gidiyoruz. Asıl şovu İs-
tanbul'da yapacağız elbette, ama
orada da iki yıl sonrasının perfor-
mans olarak işaretlerini vermek
amacındayız” dedi.

Geride kalan yarışmalarda Emre

Zafer Barnes, Umut Uysal, Kayhan

Özer, Batuhan Altıntaş, Oğuz Akgül,

Mikdat Sevler, Necati Er, Mizgin Ay

ve Yasemin Can'ın daha önceden

elde edilmiş baraj dereceleri bulu-

nuyor. Bu isimlere son baraj geçme

tarihi olan 24 Şubat 2021'e kadar

yeni isimler eklenmesi bekleniyor. 

Avrupa Salon Atletizm Şampi-

yonası'nın geçmişine baktığımızda

Türkiye'nin listede sekiz madalyası

yer alıyor. Ay-yıldızlı takım, 2009

yılından bu yana sırasıyla Torino,

Paris, Göteborg, Prag, Belgrad ve

Glasgow'da yapılan organizasyon-

ların tamamında Türkiye'ye ma-

dalya getirmeyi başardı. 
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Umut Uysal, geçen sezon özellikle salonda
çok büyük aşama kaydederek 60 metrede

derecesini 6.66'ya indirdi.

Mikdat Sevler
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                  DAY 3 - Sunday, 7 March, Morning
  09:42 Long Jump W MC
  09:47 Pole Vault W MC

09:52 60m M MC
  10:00 60mH Hep M
   10:20 60m W R1

10:53 Triple Jump M Final
   11:00 Pole Vault Hep M

11:19 High Jump M Final
 12:35 60m W SF

 12:51 Triple Jump M MC
  13:00 60mH M SF

  13:10 High Jump M MC
13:20 60mH W SF

                  DAY 3 - Sunday, 7 March, Evening
     17:00 60mH M Final

  17:05 Pole Vault M Final
    17:15 60mH W Final
 17:20 Triple Jump W Final

 17:30 1000m Hep M Final
17:36 60mH M MC

 17:45 High Jump W Final
 17:52 3000m M Final
 18:01 60mH W MC

18:06 Heptathlon M MC
18:13 800m W Final

 18:25 800m M Final
18:30 3000m M MC

 18:46 60m W Final
18:57 4 x 400m Relay M Final
19:03 800m W MC
19:10 4 x 400m Relay W Final
19:17 Triple Jump W MC
19:22 800m M MC
19:27 Pole Vault M MC
19:32 60m W MC
19:37 High Jump W MC
19:41 4 x 400m Relay M MC
19:46 4 x 400m Relay W MC

   
    

            DAY 2 - Saturday, 6 March, Morning       
 09:42 Long Jump M MC  
 09:47 Shot Put M MC   

09:52 1500m M MC  
 10:00 60m Hep M  
  10:04 Pole Vault M Q

10:20 60m M R1  
 10:42 Long Jump Hep M   

11:00 3000m M R1  
 11:30 60mH W R1

12:00 Triple Jump W Q  
  12:10 60mH M R1

12:15 Shot Put Hep M  
12:50 60m M SF

            DAY 2 - Saturday, 6 March, Evening       
   18:50 High Jump Hep M

  19:00 800m W SF  
   19:15 Pole Vault W Final
 19:25 800m M SF  

19:40 Long Jump W Final  
19:50 1500m W Final

 20:10 400m M Final  
 20:25 400m W Final
 20:58 60m M Final

21:01 1500m W MC
21:06 400m M MC

 21:11 400m W MC

   
    

      DAY 1 - Friday, 5 March, Morning             
10:00 60mH Pen W   
10:11 Triple Jump M Q    
10:17 400m M R1  
10:20 Pole Vault W Q   
10:52 High Jump Pen W  
11:05 400m W R1  
11:18 Shot Put M Q     
11:50 1500m W R1  
12:18 Long Jump W Q
12:30 800m W R1   
13:05 Shot Put Pen W

   

   
    

DAY 0 - Thursday, 4 March, Evening                   
18:30 Opening Ceremony     
19:00 High Jump M Q   
19:08 Long Jump M Q    
19:15 Shot Put W Q  
19:30 3000m W R1   
20:20 1500m M R1

  

   
    

      DAY 1 - Friday, 5 March, Evening             
 19:00 Long Jump Pen W   

 19:06 Shot Put W Final  
 19:13 High Jump W Q  
 19:25 400m M SF  

19:45 400m W SF   
20:05 800m M R1
20:20 Long Jump M Final  
20:35 Shot Put M Final
20:45 800m Pen W Final
21:00 3000m W Final
21:35 1500m M Final
21:43 Shot Put W MC
21:48 Pentathlon W MC
21:53 3000m W MC

   
    

AVRUPA SALON
ŞAMPİYONASI

Torun, Polonya
4-7 Mart 2021

TÜRK‹YE’N‹N MADALYALARI

2009           Alemitu Bekele                         3000m Altın
2011           Halil Akkaş                                 3000m Bronz
2011           Kemal Koyuncu                        1500m Gümüş
2013           İlham Tanui Özbilen                1500m Gümüş
2015           Ali Kaya                                       3000m Altın
2015           İlham Tanui Özbilen                1500m Gümüş
2017           Yasemin Can                              3000m Gümüş
2019           Emre Zafer Barnes                        60m Gümüş
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BAYRAK YARIŞIŞAMPİYONA

Tokyo öncesi
kritik viraj
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Tokyo Olimpiyat
Oyunları'na gidecek bayrak

takımlarını büyük ölçüde
belirleyecek olan Dünya

Bayrak Yarışları
Şampiyonası, Polonya'da

gerçekleşecek.

ürkiye, atletizmde Olimpiyat Oyunları'na erkek-
lerde iki bayrak takımıyla birlikte katılmak için
çalışmalarını sürdürürken, bu alandaki en ciddi

sınavını 1-2 Mayıs günlerinde Polonya'nın Silezia bölgesin-
deki Chorzow kentinde verecek. Ay-yıldızlılar, hem 4x100,
hem de 4x400'de katılmayı garantilediği bu organizas-
yonda Tokyo biletlerini kesinleştirmek için sahnede olacak.

2014 yılında Bahamalar'ın başkenti Nassau'da başla-
yan Dünya Bayrak Yarışları Şampiyonası'nın beşincisinin
gerçekleşeceği Silezia'da altı farklı branşta yarışmalar ya-

T
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pılacak. Bu dallar, Olimpiyat seçmesi niteliğindeki 4x100,
4x400 ve 4x400 karışık bayrak ile birlikte 4x200 metre,
2x2x400 metre ve Karışık Engelli Takım (Shuttle Hurdles)
yarışmaları olacak. 

Olimpiyat Oyunları'nda her branşta maksimum 16
takım oyunlara kabul edildiği için kalan kotalar için Sile-
zia'da büyük bir çekişme olacak. Reglamana göre, Silezia
2021'de 4x100, 4x400 ve 4x400 karışık bayrak branşla-
rında finale kalan (ilk sekiz) takımlar direkt olarak Olimpi-
yat Oyunları'na gidecek. Ancak bu finalist takımlar
arasında, büyük ihtimalle geçtiğimiz yılki Doha 2019
Dünya Şampiyonası'ndan vize alan ekipler olacağı için,

kalan ekipler de dünya sıralamasındaki pozisyonlarına
göre tamamlanacak. Erkeklerde her iki takımıyla yoğun bir
kamp ile bu yarışma odaklı çalışan Ay-yıldızlı ekip, işi sıra-
lamaya bırakmadan Polonya'da finale kalarak vizeyi al-
maya odaklandı. 

Dünya Bayrak Şampiyonası’na hazırlanan
ekipte Türkiye Rekortmeni, deneyimli
şampiyon Yavuz Can da yer alıyor.

BAYRAK YARIŞIŞAMPİYONA
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4x100 erkeklerde
Dünya Şampiyona-
sı'ndan ABD, Britanya,
Japonya, Brezilya,
Güney Afrika, Çin,
Fransa ve Hollanda
Tokyo'daki yerini ayırttı.
Diğer takımlar arasında Tür-
kiye, 2019'da Yokohama'da koş-
tuğu 38.47'lik derecesiyle yedinci,
toplamda 15. sırada yer alıyor. Milliler, Sile-
zia'da finale kalırsa, hiçbir hesap yapmadan
direkt olarak Olimpiyatlar'a gidecek. Finale
kalamazsa, derecesinin sıralamadaki yerine
göre hala bilet alma şansı olabilecek. 

4x400'de ise Türkiye takımı, yıl başlar-
ken sıralamada 17. sırada, yani son bileti
alması muhtemel takımın (Çek Cumhuri-
yeti) 0.33 saniye arkasında bir sıra altında
bulunuyor. Ay-yıldızlı takım, bu dalda Olim-
piyat için finale kalamazsa, listedeki

3:03.31'lik derecesini
en az yarım saniye
geliştirmek zorunda.
Elbette bu derece,
diğer takımların Sile-

zia'da alacağı sonuca
göre değişebilir.

Silezia'da yarışmalarda
Almanya, İspanya gibi takımla-

rın baraj dışı olduğu için yarışamayacak
olması Milli Takım'a bir avantaj olabilir.
Ancak bu ekipler de çıkacakları diğer yarış-
malarda yapacağı derecelerle şu anda ilk
16 dışında olan Avustralya, Nijerya, Çin
hatta Katar gibi takımlarla birlikte Tokyo id-
diasını sürdürüyor. Kısacası 4x400'de çok
çetin bir bilet kapma mücadelesi olacak. O
yüzden Ay-yıldızların katılma hakkını elde
ettiği Silezia'da ilk sekize kalıp bu hesapla-
rın dışına çıkması, en garanti seçenek gibi
görünüyor. 

Polonya’daki 
şampiyonada dokuz
branşta madalyalar
sahiplerini bulacak.

9 SILESIA 2021 PROGRAM

Saat                 Branfl                            - Tur
18:30               Karışık Engel                Mix Seçme
19:00               4x400m                         Kadın Seçme
19:35               4x400m                         Erkek Seçme
20:08               4x100m                         Kadın Seçme
20:39               4x100m                         Erkek Seçme
21:08               2x2x400m                    Mix FİNAL
21:22               4x400m                         Mix Seçme
21:58               Karışık Engel                Mix FİNAL

Saat                 Branfl                            - Tur
18:30               4x200m                         Kadın Seçme
18:55               4x200m                         Erkek Seçme
19:20               4x400m                         Mix FİNAL
19:35               4x100m                         Erkek FİNAL
19:46               4x100m                         Kadın FİNAL
19:59               4x200m                         Kadın FİNAL
20:13               4x200m                         Erkek FİNAL
20:26               4x400m                         Kadın FİNAL
20:42               4x400m                         Erkek FİNAL

1 May›s 2021 Cumartesi

2 May›s 2021 Pazar
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barajları açıklandı
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ünya Atletizm Federasyonu World Athletics,
2022 yazına ötelenen ABD’nin Eugene ken-
tindeki Dünya Atletizm Şampiyonası ile 2021

yazında yapılacak Dünya U20’nin güncellenmiş katılım lis-
telerini açıkladı. 

Eugene’deki 2022 Dünya Şampiyonası için pist yarış-
malarında süreç 27 Haziran 2021’de başlayacak ve bir yıl
sürecek. 20 kilometre yürüyüş, 10.000 metre ile bayrak ve
çoklu branşlar için periyot 27 Aralık 2020’de start alacak.
Maratonda ve yeni branş 35 kilometre yürüyüşte ise 30
Kasım 2020-26 Haziran 2022 arası baz alınacak. 

Bir yıl ötelenen Dünya U20’de yaş güncellemesi yapı-
lırken, U20 yaş grubundan çıkan 2001 doğumlular kapsam

dışına alındı. Nairobi’deki şampiyona için son baraj geçme
tarihi 8 Ağustos 2021 oldu. Bu şampiyona için daha önce
açıklanan 1 Ekim 2019-5 Nisan 2020 arasındaki perfor-
manslar da geçerli olacak.

Avrupa Atletizm Birliği’nin programında bulunan Av-
rupa U20, Avrupa U23 ve Avrupa U18 ise yaz aylarında bu
yıl için aynı sezon içinde yapılacak. Üç şampiyona için de
katılım barajları ve periyotları belirlendi. Tallinn’deki Avrupa
U20 Şampiyonası için son baraj geçme tarihi 5 Temmuz
2021, Norveç’in Bergen kentindeki Avrupa U23 için ise 28
Haziran 2021 olarak belirlendi. Ağustos sonunda yapılacak
Avrupa U18 için ise atletler 16 Ağustos 2021’e kadar vize
almak için performans sergileyebilecek.

BARAJLARŞAMPİYONA

Önümüzdeki iki yılda yapılacak olan Dünya Şampiyonası,
Dünya U20 Şampiyonası ve Avrupa yaş grupları

şampiyonalarının barajları açıklandı.

D
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DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI 2022
EUGENE (ABD) / 15-24 Temmuz 2022



DÜNYA U20 ATLETİZM ŞAMPİYONASI 2021
NAIROBI (KENYA) / 14-22 Temmuz 2021

BARAJLARŞAMPİYONA
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Yazımızın geçen sayıda ilk bölümünde 400 metre branşının tek-
nik özelliklerine dayalı bir tanımı yapmış ve bu yarışta kullanılan
enerji sistemlerini incelemiştik. Daha sonra da Loren Seagrave’in
tabloları eşliğinde blok antrenman ve dengeli dağılımlı antrenman
metodlarını görmüştük.

Bu yazıda ise 400 metreye odaklı antrenmanlara yakından
bakıp, bu çerçevede oluşturulan yarışma modelini inceleyeceğiz. 

Öncelikle bu branşta yere temasta uygulanan kuvvet, koşu hı-
zının en önemli belirleyicisidir. Tom Tellez’e göre hızın belirleyen ilk
önemli bileşen, duruş (vücut) pozisyonudur. Ayrıca adım sıklığı ile
adım uzunluğu arasındaki korelasyona da dikkat etmek gerekir.
Yere uygulanan kuvvet arttıkça, adım frekansı da artar. Temel bir
fizik kuralı olarak bunu şu şekilde formüle edebiliriz:

HIZ = (adım frekansı) x (adım uzunluğu)

Antrenman Terminolojisi
• İvmelenme
• Maksimum Sürat
• Süratte Dayanıklılık (Kısa ve Uzun)
• Tempo Dayanıklılığı (Yaygın ve Yoğun)
• Özel Dayanıklılık (I&II)

400 metre antrenmanlarındaki modeller arasında kuvvet ça-
lışmaları, dinamik ısınma, koşu tekniğinin mükemmel hale getiril-
mesi, rahat (relax) koşu, denge ve koşu sırasında gövdenin
pozisyonlarına yönelik yapılacak çalışmaları da mutlaka dönemsel
antrenman planlarımızın içerisinde yer vermeliyiz. Kuvvet çalışma-
ları günümüzde daha küçük ağırlıklarla daha fonksiyonel çalışmaları
içermektedir. Genellikle haftalık üç veya dört kuvvet çalışmasının
yapıldığını görmekteyiz.

www.taf.org.tr

Ahmet Ali 
BAŞ

TAF Teknik
Kurul Üyesi

400 metre branşına
güncel yaklaşımlar (2)

GÖRÜŞBİLİMSEL
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GÖRÜŞBİLİMSEL

TAF ATLETİZM KIŞ 2020

Son yıllarda özellikle çabukluk ve patlayıcılık gerek-
tiren spor branşlarında sıkça kullanılmaya başlayan bir
ısınma türüdür. Özellikle sprint branşlarında da yarışma
ve antrenman ortamlarında sıkça rastlamaktayız. Isın-
manın amacı kasın içsel ısısında artış sağlayarak kası an-
trenman veya müsabaka ortamına hazırlamaktır. Klasik
ısınmada jogging temposunda koşu
üstüne esnetme (stretching) eg-
zersizleri ve üstüne tempolu artır-
malı koşular yapılarak yarışmaya
veya antrenmana hazır hale gelinir-
ken, yakın dönemde dinamik ısınma
bunun yerini aldı. Bu noktada en
önemli soru, egzersizin şiddeti ve
hızı, yapılan ısınma egzersizlerinin
de farklılaşmasına neden oldu. Bu nedenle kasa verilen
uyaranında yüksek şiddetli uyaranlar olması gerekliliği
ortaya çıktığı. Ayrıca kaslara uyarı gönderen tendonların
da dinamik ısınma egzersizleri ile daha iyi ısındığı yapılan
çalışmalarla ortaya konmuştur. 

Aralık 2018 yılında Antalya’da yapılan sprint semine-

rinde de dinamik ısınma ve dinamik stretching egzersiz-
lerine sıkça vurgu yapılmıştır. Hatta statik stretching
egzersizlerini ne zaman yapacağız sorusuna Loren Se-
agrave, esprili bir şekilde “Evde televizyon izlerken” ya-
nıtını vermişti. 

Seagrave, daha sonra bu soruyu şu şekilde cevap-
ladı: Kasların kasılmasını sağlayan
kas tonusu, dinlenik durumda dahi
hafif kasılı durumda her an kaslar
kasılacakmış gibi hazır halde durur.
Eğer biz bu kasa statik streching
uygularsak kas tonusunda düşüş
sağlarız. Bu da kasın kasılma hı-
zında yavaşlamaya sebep olur. Bu
nedenle kaslarımızda herhangi bir

gerginlik veya yorgunluğa bağlı kas boyunda kısalma
olursa toparlanma evresinde ve kas boyunun normal
haline gelebilmesi için bu noktada statik stretching ya-
pabileceğimizden bahsetmiştir. Ancak, dinamik ısınma
egzersizlerinin branşa özgü hareketlerden oluşturul-
ması gerekmektedir.

Dinamik ısınma egzersizleri (20 – 30 Dakika)

Son yıllarda özellikle
çabukluk ve patlayıcılık

gerektiren spor
branşlarında sıkça

kullanılmaya başlayan bir
ısınma türüdür.
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Helberg, 400 metrede kadın sporcu için haftalık dört
gün kuvvet çalışmasını uygun görmüş olup, yukarıda ya-
zılan kuvvet programını da örnek kuvvet çalışması olarak
sunumunda yayımlamıştır. Özellikle Winckler’in blok mo-
delinde ve dengeli dağılım modelinde de kuvvetin hacim-
sel olarak en yüksek dönemlerinin genel hazırlık ve özel
hazırlık evrelerinde genel antrenman hacmi içinde de
yüksek bir orana sahip olduğunu görmüştük.  

Grigg ise, 400 metre koşucularının genel kuvvet ça-
lışmalarını kendi vücut ağırlıkları ile yapmalarını öneriyor.
Salt kuvvet çalışmaları için de ek ağırlıklarla kuvvet çalış-
ması yapılması gerektiğini belirtiyor. “Daha sonra da güç
ve elastik kuvvet çalışmalarına yer yerilmelidir” diyor. 

Kuvvet çalışmalarına, ek olarak çoklu sıçramalar
(yatayda), küçük engel sıçramaları (dikeyde) ve dekat-
lon atış çalışmalarında da yer veriyor. Bu noktada kuv-
vet çalışmalarında sporcunun antrenman yaşına,
kuvvet çalışmalarındaki geçmişine bakarak antrenman
planlaması yapılmasının daha yararlı olacağının da altını
çizmemiz gerekir. 

Kuvvet Çalışmaları 
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- Sprint antrenmanlarında iki belirleyici etken vardır: çalışma süresi ve sürat.
Çalışma süresi: 45-65 saniye 
Ortalama hız: 8.9 m/ps ile 6.15 m/ps arası
- Perth’teki University of Western Australia’da 2005 yılında yayımlanan bir araştırmaya göre: 
erkeklerde %41 aerobik, %59 anaerobik, kadınlarda se %45 aerobik, %55 anaerobik antrenman uygulanmalıdır. 
- Sürat rezervi oluşturmaya ve yarışma için özel dayanıklılık geliştirme çalışmalarına odaklanılmalıdır.

Sürat Antrenmanı Kuralları (%95- 100 Yoğunluk)

Kategori                                          Dinlenme                                      Antrenman Hacmi

İvmelenme  1- 4 sn                         her 10 m 1 dk                                300-600 m 
Maksimum Sürat 4- 6 sn               her 10 m 1 dk                                300-600 m

Anaerobik Süratte Dayanıklılık Antrenmanları Kuralları (%95- 100 Yoğunluk)

Kategori Dinlenme Antrenman Hacmi

Kısa koşular 6-10 sn 1-3 veya 3-10 dk 300-800 m 

Örneğin: 6x80 metre / 8 dakika dinlenme

3x4x50 metre / Tekrarlarda 1:30 dakika, set arası 5 dakika dinlenme

Süratte devamlılık 10-20 sn 5-10 dk 500-1000 m

Örneğin: 5x150 metre / 10 dakika dinlenme

Özel Dayanıklılık (I) 20-40 sn 10-15 dk   600 – 1200 m

Örneğin 4x250 metre / 12 dakika dinlenme

Özel Dayanıklılık (II) 40 sn-2 dk 15-20 dk 350 – 1500 m

Aerobik Tempo Antrenmanları Kuralları 

Kategori                                                     Dinlenme                                      Antrenman Hacmi

Extensive tempo  %70-80                        30-90 sn                                    1200-3000 m 

Örneğin: 10x150 metre (%75) / 1 dakika dinlenme

Intensive tempo %80-90                          2-5 dk                                          800-2000 m

Örneğin: 3-4x300 metre (%85) / 4 dakika dinlenme

Dinamik ısınma egzersizleri (20 – 30 Dakika)

400 METRE YARIŞMA MODELİ

Yandaki yarışma modeli 400 metre yarışması-
nın evreleri hakkında kısaca bilgi vermektedir. 400
metrenin ilk virajı yaklaşık 100 metrelik kısmını
maksimal süratinin %90’lık kısmına ulaşma (ivme-
lenme) olarak tanımlamış, sonraki yaklaşık 150
metrelik kısımda ise süratini koruma ve rahatlama
evresi olarak tanımlamış, yaklaşık son 150 metrelik
bölüme ise korumaya çalıştığı süratine tutunmaya
çalıştığını ifade etmiştir. Bu yarışma modeline göre
sporcu 400 metre branşını nasıl koşması gerektiği
konusunda zihinsel canlandırmada yapabilir. 
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Tempo koşularında yüzdelik dağılımlar (Her 100 metre)
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Yukarıdaki tablo hedeflenen 400 metre koşu de-
recesi üzerinden oluşturulmuştur. Bu tablodan doğru
şekilde yararlanabilmek için antrenman dönemlerinde
kontrol testleri alınmalıdır. Buna göre antrenmanın
yüzdelik şiddetleri daha doğru olarak uygulanabilir. Bu
yöntemlerin hepsi tahmini hesaplamalarla yapılmak-
tadır ve doğrudan olmayan yöntemlerdir. 

Antrenmanların daha doğru bir şekilde yönlendiri-
lebilmesi için bu tür şiddet ve kapsam hesaplamaları-
nın yapılması gerekmektedir. Bu çalışmalara ek olarak,
son yıllarda ülkemizde sprint sporcularımıza yönelik
çalışmalarda artış gözlemlenmektedir. Dünyada yapı-
lan birçok çalışmaya ek olarak birçok fiziksel paramet-
relerin ölçüm ve değerlendirilmeleri de

yapılabilmektedir.
Bu bağlamda 14-16 Aralık 2018 tarihlerinde Milli

Takım sporcularımıza yönelik biomekanik analiz ve
performans ölçme değerlendirme sonuçları uygula-
mıştık. Işık Bayraktar ve arkadaşlarının yapmış olduk-
ları bu çalışmaların amacı, sporcuların antrenmanlarını
daha doğru şiddetlerde yapmalarına yardımcı olmaktır.
Ölçümler sırasında sporcularımızın birçoğu genel ha-
zırlık döneminin sonlarında veya özel hazırlık evresinin
başlarında bulunuyordu. 

400 metre branşında Winckler’in blok modeli ve
dengeli dağılım modelinde bu dönemdeki aerobik ça-
lışmaların hacminin yüksek olduğunu yazımızın ilk bö-
lümünde görmüştük. Doğal olarak bizim
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sporcularımızın da bu dönemde aerobik dayanıklılık
düzeylerin daha yüksek olması beklenir, yani
anaerobik eşik düzeylerindeki koşu hızlarının daha
yüksek olması düşünülebilirdi. Ancak, sporcuları-
mızın antrenman modelleri hakkında kesin bir bil-
giye sahip olamadığımız için dönemsel olarak hangi
biyomotor özelliklerinin daha fazla geliştiğini bilmi-
yoruz. Ancak, özellikle anaerobik eşik testlerinin
sezon öncesinde yapılmasının daha yaralı olacağını
düşünüyorum. Özellikle genel hazırlık döneminde
yapılacak aerobik çalışmalarda koşu hızlarının kar-
şısındaki hedef kalp atım hızlarına göre antren-
manlarını yapmalarını öneririm. Bu çalışmaların
antrenman planları içerisinde yer alacak olan aerobik çalışmalarla da sınırlandırılması gerekmektedir. 

Bu çalışmalara ek olarak yapılabilecek ölçümler; yarışma ortamındaki laktik asit seviyesinin
hemen yarışma bitiminin sonunda ölçümlenebilmesinin özellikle özel dayanıklılık antrenmanlarına
referans olacağı düşüncesindeyim. 

400 metre koşularının genel karakteristik özelliklerine baktığımızda, bir 100 metre koşucusu
gibi süratli ve koşu tekniğine sahip olması beklenmektedir. Bunun içinde yoğun bir şekilde antren-
man programlarının içinde koşu tekniğini geliştirecek, özellikle adım uzunluğunu geliştirecek alış-
tırmalara yer vermelidir. 400 metre branşındaki performans bileşenlerini kısaca özetleyecek
olursak;

- Koşu tekniği (adım uzunluğu ve frekansı)
- Koordinasyon ve beceri
- Sürat ve süratte devamlılık
- Denge, esneklik, vücut pozisyonu
- Aerobik ve anaerobik kapasite
- Kuvvet (tüm biyo-motor yetilerini geliştirebilme yeteneği)
Yukarıdaki performans bileşenlerine göre; antrenörlerin uygulayacakları modellemelerinde yıllık

antrenman planlarında hangi antrenmanı ne kadar ve hangi dönemde yapması gerektiğini sapta-
ması gerekir.

400 metre branşında ülkemizdeki sporcularının ilerleyen yıllarda performanslarını daha yukarıya
taşıyabilmeleri için; uzun vadeli programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun vadeli bu çalışmalarda
sporcuların adaptasyon süreçleri ve kuvvet gelişimlerinin iyi takip edilmesi gerekmektedir.

Özellikle genel hazırlık
döneminde yapılacak

aerobik çalışmalarda koşu
hızlarının karşısındaki

hedef kalp atım hızlarına
göre antrenmanlarını
yapmalarını öneririm.
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