Milli Dartçýmýz

Avrupa'nýn Kaptaný Oldu!
Dart Milli Takým sporcularýmýzdan Emre Torus, Ýngiltere ile Avrupa karmasý arasýnda
düzenlenen ikili turnuvada Avrupa takýmýnýn kaptanlýðýný yaptý. 22-23 Mart'ta Ýngiltere
Lakeside'da düzenlenen ve Dart'ýn dünyaca ünlü isimlerinin katýldýðý bu önemli organizasyonda
Avrupa Takýmý kaptanlýðý yapan Torus, bir kez daha Dünya Dart çevrelerinin takdirini kazandý.
Ýki takýmda da çok sayýda Dünya ve Avrupa þampiyonu oyuncular yer alýrken,
Avrupa karmasýnýn antrenörü Hollanda'lý Gerard Dijk'in milli sporcumuzu takým
kaptaný olarak görevlendirmesi ülkemiz adýna önemli bir gurur kaynaðý oldu.
Milli sporcumuz karþýlaþmalarda yüksek bir performans ortaya koymasýna
raðmen, Avrupa Karmasý Ýngiltere karmasýna karþý maðlup olmaktan
kurtulamadý. Emre Torus, Avrupa Karmasý - Ýngiltere karmasý müsabakasýnda
yarýþtýðýndan, ayný tarihlerde Girne'de yapýlan Türkiye sýralamasý 6. ayaðý ve
Türkiye - KKTC ikili dostluk turnuvasýnda yer alamadý.
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ÝLK TÜRKÝYE VOLO
ÞAMPÝYONASI YAPILDI
Federasyonumuzun 1. Olaðan Genel
Kurulunda Bocce branþý altýnda yapýlmasý
kararlaþtýrýlan Volo disiplininde, ilk Türkiye
Þampiyonasý 14-16 Mart tarihlerinde
Kemer'de yapýldý. Þampiyonada Akdeniz
Oyunlarý, Dünya Spor Oyunlarý gibi önemli
organizasyonlarýn parçasý olan bir çok oyun
ilk kez oynanýrken, 2 yýldýr ligde oynanan
Basamak oyunu da dahil olmak üzere tüm
oyunlarda rekorlar art arda geldi. Sporcular ilk
kez oynadýklarý oyunlarda büyük bir baþarý
sergilediler.
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13 Bocce sahasý
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143 Sporcu 5 ayrý oyunda yarýþtý
Haber
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5 ayrý oyunun oynanmasý nedeniyle illere katýlým için kota konulan þampiyonada,
97 erkek ve 36 bayan olmak üzere toplam 143 sporcu mücadele etti. Þampiyona
Kemer'de bulunan Ralli Parkuru üzerinde oluþturulan 13 ayrý Bocce sahasýnda yapýldý.
Sporcular Volo branþýnýn 5 deðiþik disiplininde yarýþýrlarken, bunlardan Röle, Geleneksel
Çiftler, Kombine ve Altýn Nokta ülkemizde ilk kez oynandý. Sporcularýn ilk kez yarýþtýklarý
disiplinlerde kolay adapte olmalarý ve oldukça baþarýlý sonuçlara imza atmalarý dikkat
çekti.

Basamak oyununda rekorlar art arda geldi
Haber

Sayfa 8
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Oynayacak

Erkekler basamak oyununda Yýlmaz Güzelocak (Bursa) daha önce 27 olan kendisine ait
rekoru ilk turda 31'e yükseltti. Ýkinci turda 33 sayý ile rekorunu yenileyen sporcu, çeyrek
finalde de çok büyük bir baþarýya imza atarak rekoru 34 sayýya yükseltti. Ancak Güzelocak
final dörtlüsünde ayný performansý sergilemeyince, finalde 28 sayý elde eden Özkay
Kaplan'ýn arkasýnda kaldý. Þampiyonada Güzelocak'la birlikte kendi yetiþtirdiði sporcularý
da rekorlarý ellerine geçirdiler. Bayanlar basamak oyununda Seda Geridönmez
(Bursa) ilk turda 31 sayý elde ederek bayanlar rekorunu çok ileri bir sayýya taþýdý.
Bu derece uluslararasý faaliyetler için de anlamlý bir çýta oluþturdu. Geridönmez,
final dörtlüsünde yorgun düþünce 16 sayýda kalarak þampiyonayý 4. sýrada
tamamladý.
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Dart Milli Takým sporcularýmýzdan Emre Torus, Ýngiltere ile Avrupa karmasý arasýnda
düzenlenen ikili turnuvada Avrupa takýmýnýn kaptanlýðýný yaptý. 22-23 Mart'ta Ýngiltere
Lakeside'de düzenlenen ve Dart'ýn dünyaca ünlü isimlerinin katýldýðý bu önemli organizasyonda
Avrupa Takýmý kaptanlýðý yapan Torus, bir kez daha Dünya Dart çevrelerinin takdirini kazandý.
Ýki takýmda da çok sayýda Dünya ve Avrupa þampiyonu oyuncular yer alýrken,
Avrupa karmasýnýn antrenörü Hollanda'lý Gerard Dijk'in milli sporcumuzu takým
kaptaný olarak görevlendirmesi ülkemiz adýna önemli bir gurur kaynaðý oldu.
Milli sporcumuz karþýlaþmalarda yüksek bir performans ortaya koymasýna
raðmen, Avrupa Karmasý Ýngiltere karmasýna karþý maðlup olmaktan
kurtulamadý. Emre Torus, Avrupa Karmasý - Ýngiltere karmasý müsabakasýnda
yarýþtýðýndan, ayný tarihlerde Girne'de yapýlan Türkiye sýralamasý 6. ayaðý ve
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ÞAMPÝYONASI YAPILDI
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5 ayrý oyunun oynanmasý nedeniyle illere katýlým için kota konulan þampiyonada,
97 erkek ve 36 bayan olmak üzere toplam 143 sporcu mücadele etti. Þampiyona
Kemer'de bulunan Ralli Parkuru üzerinde oluþturulan 13 ayrý Bocce sahasýnda yapýldý.
Sporcular Volo branþýnýn 5 deðiþik disiplininde yarýþýrlarken, bunlardan Röle, Geleneksel
Çiftler, Kombine ve Altýn Nokta ülkemizde ilk kez oynandý. Sporcularýn ilk kez yarýþtýklarý
disiplinlerde kolay adapte olmalarý ve oldukça baþarýlý sonuçlara imza atmalarý dikkat
çekti.
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gerçekleþtirdiðimiz ulusal ve uluslararasý
faaliyetlerin sayýsý, katýldýðýmýz uluslararasý
faaliyetlerin sayýsý, sponsorluk gelirlerimiz ve
daha bir çok sayýsal ifade nerede olduðumuzu
nesnel bir biçimde deðerlendirebilme olanaðý
sunuyor bize!

ÝLK TÜRKÝYE VOLO
Federasyonumuzun 1. Olaðan Genel
Kurulunda Bocce branþý altýnda yapýlmasý
kararlaþtýrýlan Volo disiplininde, ilk Türkiye
Þampiyonasý 14-16 Mart tarihlerinde
Kemer'de yapýldý. Þampiyonada Akdeniz
Oyunlarý, Dünya Spor Oyunlarý gibi önemli
organizasyonlarýn parçasý olan bir çok oyun
ilk kez oynanýrken, 2 yýldýr ligde oynanan
Basamak oyunu da dahil olmak üzere tüm
oyunlarda rekorlar art arda geldi. Sporcular ilk
kez oynadýklarý oyunlarda büyük bir baþarý
sergilediler.

Erkekler basamak oyununda Yýlmaz Güzelocak (Bursa) daha önce 27 olan kendisine ait
rekoru ilk turda 31'e yükseltti. Ýkinci turda 33 sayý ile rekorunu yenileyen sporcu, çeyrek
finalde de çok büyük bir baþarýya imza atarak rekoru 34 sayýya yükseltti. Ancak Güzelocak
final dörtlüsünde ayný performansý sergilemeyince, finalde 28 sayý elde eden Özkay
Kaplan'ýn arkasýnda kaldý. Þampiyonada Güzelocak'la birlikte kendi yetiþtirdiði sporcularý
da rekorlarý ellerine geçirdiler. Bayanlar basamak oyununda Seda Geridönmez
(Bursa) ilk turda 31 sayý elde ederek bayanlar rekorunu çok ileri bir sayýya taþýdý.
Bu derece uluslararasý faaliyetler için de anlamlý bir çýta oluþturdu. Geridönmez,
final dörtlüsünde yorgun düþünce 16 sayýda kalarak þampiyonayý 4. sýrada
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TÜRKÝYE
BOCCE BOWLING VE DART
FEDERASYONU BÜLTENÝ
Sahibi
TBBDF Adýna
Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Genel Yayýn Yönetmeni
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Baþkan Vekili

Ýdari Sorumlu
Adnan ÖZTÜRK
Genel Sekreter

Yayýn Kurulu
Prof. Dr. Erdal ZORBA
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Dr. Mete ÖZDEMÝRCÝ
Taner BOZKUÞ
Mevlüt YENÝ
Önder GÜRKAN

Tasarým ve Baský
www.kenarplatform.com
Karanfil 2 Sk. No: 36/4
Kýzýlay - Ankara
Tel: 419 11 61 (pbx)
Fax: 419 11 88

Ýrtibat
Türkiye Bocce Bowling ve
Dart Federasyonu
GSGM Ulus Ýþhaný
10. Kat No: 1006
Tel: 0 312 310 20 60
Faks: 0 312 310 60 50
E-posta: turkmenm@yahoo.com
info@tbbdf.gov.tr

Bültende yer almasýný istediðiniz
görüþ, yazý ve haberlerinizi
turkmenm@yahoo.com
adresine göndermeniz halinde yayýn
kurulumuzca deðerlendirmeye
alýnacaktýr.

Bültende yer alan yazý ve
haberler kaynak gösterilerek
alýntýlanabilir. Ýmza ile kaleme
alýnan yazýlarýn sorumluluðu
imza sahibine aittir.

Bülten'in ikinci sayýsý ile tekrar karþýnýzdayýz.
Uzun soluklu olmasýný arzu ettiðimiz yayýn
organýmýzýn, ikinci sayýsýnda da sizlerle
buluþmaktan mutluluk duyuyoruz.
Ýlk sayýnýn ardýndan sizlerden aldýðýmýz geri
bildirimler neticesinde, Bülten'i çýkararak ne
kadar doðru bir iþe giriþmiþ olduðumuzu
gördük. Bundan sonra da yine sizlerden
alacaðýmýz donelerle yayýn çizgimize yön
vereceðiz.
Ýlk sayýmýzda geniþ bir biçimde 2007 yýlýna
dair faaliyetlerimize ve deðerlendirmelerimize
yer vermiþtik. Ayrýca sporcu sayýmýzla ilgili bir
dizi istatistiði de bilginize sunmuþ, zaman
zaman çalýþmalarýmýza dair bazý bilgileri
istatistiklerin diline baþvurarak aktaracaðýmýzý
belirtmiþtik.
Ýlk sayýmýzýn manþet haberinde, bir sezonda
2579 faal lisanslý sporcuya ulaþtýðýmýzý
yazmýþtýk. Ýþte yýlýn ilk birkaç ayý daha geride
kaldý ve þimdiden bu sayý 2935'e kadar çýkmýþ
bulunuyor.
Evet, geçen sayýnýn manþetinde 2579, þimdi
2935! Bu sayýnýn hemen hemen tümü
federasyon faaliyetlerine katýlan sporcularý
karþýladýðýný söylersem, fazla söz söylemeye
gerek kalmýyor.
Tabi ki iyi yolda olduðumuzu, sadece faal
lisanslý sporcu sayýsýna göndermede bulunarak
kanýtlamak düþüncesinde deðilim. 200'e
yaklaþan kulüp sayýsý, 40'ý aþan faal il sayýsý,

Sayýsý 55'i bulan özerk spor federasyonlarý
arasýnda, sponsorluk geliri itibariyle ilk 10
içerisinde bulunmak, bu gelirin kullanýlan
bütçeye oraný alýndýðýnda ise ilk 3 sýrada yer
almak kuþkusuz baþarý göstergesidir. Bütçesini
etkili kullanan, zor þartlar altýnda gelir elde
etmeyi baþaran, sponsor desteðiyle faaliyetler
yürüten, her ne þart altýnda olursa olsun
borçlanmayan bir federasyonuz!
Planladýklarýmýzý borçlanmadan yapýyor, emin
adýmlar atýyoruz. Ama bunca büyüyen bir
federasyon olarak, her geçen gün daha ciddi
bütçe desteðine ihtiyaç duyuyoruz.
Þimdi Bülten'in yeni sayýsýnda yer verdiðimiz
haberlere þöyle bir göz atalým; sürmanþete
taþýdýðýmýz milli sporcumuz Emre Torus,
Avrupa Karmasýna ve takým kaptanlýðýna
seçilerek milli gururumuz oldu. Ne kadar
övünsek azdýr! Dart'ta atmýþ olduðumuz
saðlam adýmlar ses getirmeye baþladý.
Kemer'de gerçekleþtirilen ve bir çok oyunun
ülkemizde ilk kez oynanmasýna vesile olan
Türkiye Volo Þampiyonasýnda ardý ardýna kýrýlan
Türkiye rekorlarý da hepimize büyük moral
kazandýrdý. Dünya Spor Örgütlenmesinde
önemli bir yeri olan Altýn Nokta ve Basamak
oyunlarýnda kayda deðer derecelere ulaþan
sporcularýmýzý, özellikle de Sevcan Akbaba
ve Yýlmaz Güzelocak'ý tebrik ediyorum. Evet
bu sonuçlar gösteriyor ki, doðru yoldayýz!
Bocce branþýnda geride býraktýðýmýz bir diðer
önemli etkinlik ise Ýzmir'in ev sahipliði yaptýðý
Türkiye Bocce Ýkinci Lig 1. Etap müsabakasýydý.

Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Toplam 45 kulüp takýmýnýn yarýþtýðý ikinci lige
olan ilgi, her zaman olduðu gibi Bocce
branþýnýn emin adýmlarla ileriye gittiðini
doðruladý. Turnuvaya ev sahipliði yapan Ýzmir
Spor Teþkilatýna, desteklerini esirgemeyen
Büyük Þehir ve Konak Belediyesi yetkililerine
de, tüm Bocce ailesi adýna þükranlarýmý arz
ediyorum. Ayrýca play-off'a kalma baþarýsý
gösteren takýmlara da baþarýlarýnýn devamýný
diliyorum. Bu noktada Samsun ekiplerinin
baþarýsýný özellikle kutlamak gerekiyor.
Son olarak Adalet Bakanlýðý ile ortak
yürüttüðümüz devasa projeye deðinmek
istiyorum. Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüðü personeline yönelik olarak
baþlatmýþ olduðumuz Dart ve Bocce Antrenör
Eðitim kurslarý hýzla devam ediyor. Þu ana
kadar Dart branþýnda 4, Bocce branþýnda ise
1 kurs yaptýk. Bu kurslarý her iki branþ için de
5'e tamamlayacak ve sonuçta yaklaþýk olarak
350 Bocce ve 350 Dart olmak üzere toplam
700 antrenör yetiþtireceðiz. Evet, tam 700
antrenör! Tabi biz burada sadece yetiþtirilecek
antrenör sayýsý ile ilgili deðiliz. Proje
kapsamýnda bu antrenörlerin tutuklu ve
mahkumlara yönelik yaygýn faaliyetler
yapmasýný ve yarýþmalar tertip etmesini
saðlayacaðýz. Yetiþtirdiðimiz antrenör
arkadaþlara belirli periyotlarda geliþim
seminerleri düzenleyecek ve çalýþmalarýný
yerinden / yakýndan takip edeceðiz. Bu
arkadaþlarýmýzdan kurumlarý dýþýnda da
faydalanmaya çalýþacaðýz.
Bu projenin mimarý Mustafa Okur'a da,
gönülden teþekkür ediyorum. Þüphesiz bu
tür çalýþmalar, gönül insanlarýnýn / gönüllü
insanlarýn iþidir.
Bülten'in üçüncü sayýsýnda görüþebilmek
ümidiyle, hepinize spor dolu günler diliyorum.

Bowling'de Ligin En Ýyileri
Mersin'de Yarýþtý
8. Ýrem Küçükbulut
9. Özlem Özener
10. Gülten Aydýn
11. Nurþen Telli
12. Yýldýz Sözer
13. Ayten Öztürk
14. Betül Yaþ

BAYLAR SONUÇLAR:
1. Mithat Þiveliol
2. Fatih Tekeli
3. Barlas Kontaþ - Mehmet Kaya
Mersin Rollhouse Bowling Salonu'nda yapýlan
2008 Ligin En Ýyileri Turnuvasýnda, bayanlar
kategorisinde Gülhan Aksular, erkekler
kategosinde ise Mithat Þiveliol tüm rakiplerini
geride býrakarak zirvede yer aldýlar.
7-9 Mart tarihleri arasýnda yapýlan turnuvada,
Kýþ ligini üst sýralarda tamamlayan erkeklerde
32, bayanlarda 16 sporcu yarýþma hakký elde
etti. Turnuvada ilk 8'e kalmayý baþaran
sporcular, final grubunda round-robin
sisteminde birbirleriyle karþýlaþtýlar.
Çekiþmeli geçen maçlar sonucunda sporcular
þöyle sýralandý:
BAYANLAR SONUÇLAR:
1. Gülhan Aksular
2. Ebru Özoðluuntur
3. Hicran Erol - Özden Duyar
4. Çiðdem Aydýn
5. Gökçe Çýnar
6. Duygu Gürkan
7. Mine Karakullukçu

16. Emre Yusufi
17. Ýsmail Ayan
18. Mustafa Onur
19. Nezir Selimoðlu
20. Vural Ekþi
21. Tolga Özoðluuntur
22. Murat Ergün
23. Ayhan Arý
24. M. Can Özdemir
25. Tuncer Çaðdavul
26. Beny Surijon
27. Þafak Taner
28. Okan Kavukçuoðlu
29. Sinan Öztan
30. Kamuran Tünay
31. Uluç Atýlgan

Turnuva esnasýnda ligde dereceye giren ve
çeþitli özel ödüller kazanan sporculara da
ödülleri takdim edildi. Turnuva sonucunda ilk
3 sýrada yer alan sporculara ise madalyalarýný
genel sekreter Adnan Öztürk, yönetim kurulu
üyesi Önder Gürkan ve MHK baþkaný Hale
Güngör verdiler.
4. Tolga Þiþmanoðullar
5. Erdoðan Karakullukçu
6. Mustafa Erbey
7. Mehmet Böncü
8. Hasan Aydýn
9. Burak Natal
10. Gediz Ege
11. Barýþ Ege
12. Ö. Ayhan Bilge
13. Barýþ Eroðlu
14. Suat Samur
15. Cengiz Aydýn
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Türkiye Bowling
Sýralama Þampiyonasýnda
Gençler Kazandý
Türkiye Bowling Sýralama Þampiyonasý, 25-27 Ocak tarihlerinde Ankara
Optimum Rollhouse Bowling Salonunda yapýldý.

Rekreasyon
Etkinliði
Olarak Bocce

Prof. Dr. Erdal ZORBA*

TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi

Öncelikle konunun daha iyi anlaþýlmasý için rekreasyon kavramýnýn
içeriðinin iyi anlaþýlmasý gerekmektedir. Bireyin serbest zamanlarýnda
psikolojik, fiziksel ve sosyal bazý faydalar elde etmek amacýyla, zorlama
olmaksýzýn kendi istediði ile katýldýðý tüm etkinlikler rekreasyonun
kapsamýndadýr. Rekreasyon oyun ve serbest zaman arasýndaki kaynaþmayý
simgelemektedir. Rekreasyon spor, fiziksel egzersiz, oyun, el sanatlarý,
müzik, seyahat, hobi, güzel sanatlar ve sosyal etkinlikleri içermektedir.
Bireysel veya grupla, devamlý veya seyrek olarak katýlým gerçekleþtirilebilir.
Rekreasyon tanýmýnda sözü edilen aktiviteler kapalý veya açýk alanda
yapýlabilir. Bunlar, spor ve fiziksel egzersiz gibi efor gerektiren etkinlikleri
içerebileceði gibi daha çok sedanterlerin katýldýðý ve fazla efor
gerektirmeyen pul ve para koleksiyonu, hatta bir hamakta þekerleme
veya güneþlenme gibi hiç efor gerektirmeyen etkinlikleri de kapsayabilir.
Rekreasyon yaþama karþý olduðu gibi düþünceye karþý da olumlu tavýr
sergileme sanatýdýr. Rekreasyonun temel unsuru, belirlenen insan
gereksinimlerinin serbest zaman dilimi içerisinde karþýlanabilmesidir.
Bireylerin gereksinimleri karþýlanýrken, bireyin genel geliþimine katkýda
bulunulur. Ýnsanlarýn rekreasyondan elde ettikleri faydalar bir araya gelir
ve bireyin özsaygý ve özgüvenini arttýrýr. Bu þekilde rekreasyon, bireyin
benlik tasarýmý ve psikolojik geliþimi üzerinde potansiyel bir etkiye
sahiptir. Rekreasyonda asýl olan, oyun ve eðlencenin ardýnda, saðlýk ve
mutluluktur. Rekreasyona karþý olumlu bir tutum içinde olmak, toplumsal
geliþim için de önemlidir.

Üç gün süren ve erkeklerde 27, bayanlarda 11 sporcunun
yarýþtýðý karþýlaþmalar neticesinde iki genç sporcu finalde
tecrübeli ve kendilerinden yaþça büyük rakiplerini yenerek
þampiyonluk kupasýný elde ettiler.
Erkeklerde final karþýlaþmasý Mithat Þiveliol ile Barlas
Kontaþ arasýnda oynanýrken, çekiþmeli geçen
müsabakanýn sonunda gülen taraf genç yetenek Barlas
Kontaþ oldu. Barlaþ Kontaþ birinci olurken, Mithat Þiveliol
ikinci, yarý finalde kaybeden Hakan Mutlu ve Habip Doðan
ise üçüncü oldular.
Bayanlarda ise genç sporcu Hande Yeþilkaya tecrübeli
rakibi Hicran Erol'u son ana kadar baþa baþ geçen zorlu
bir müsabakanýn ardýndan maðlup ederek turnuvanýn
þampiyonu oldu. Yarý finalde kaybeden iki diðer iddialý

sporcu Ebru Özoðluuntur ve Gülhan Aksular
üçüncülüðü paylaþtýlar.

ise

Þampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini
Federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan, baþkan vekili
Mutlu Türkmen, genel koordinatör Taner Bozkuþ ve genel
sekreter Adnan Öztürk verdiler. Tekcan, ayrýca
organizasyona ev sahipliði yapan Rollhouse Bowling
Salonu sahibi Osman Aydýn'a da katkýlarýndan dolayý bir
plaket takdim etti.
Genç sporcularýn kazanmasýndan duyduðu memnuniyeti
dile getiren Tekcan, Bowling sporunda genç yeteneklerin
ön plana çýkmasýndan duyduðu memnuniyeti dile
getirerek, "Baþarýlý gençlerimiz uluslararasý arenada da
kendilerini en iyi bir biçimde yetiþtirerek, Türk Bowlinginin
yurtdýþýnda layýkýyla temsilini mümkün kýlacaklardýr" dedi.

Bowling Genç Milli Takýmý
Avrupa Þampiyonasýnda
Ter Döktü
Bowling Genç Milli Takýmýmýz Finlandiya'nýn
Helsinki kentinde yapýlan 21. Avrupa Gençler
Bowling Þampiyonasý'nda mücadele etti. 249
sporcu arasýnda üst sýralarda yer almak için
büyük gayret gösteren Bowling genç milli
takýmýmýz þu isimlerden oluþtu:

Rekreatif sporlarýn temelinde hareketli bir yaþam tarzý yatmaktadýr.
Hareketli bir yaþam tarzýnýn insana kazandýracaklarýný aþaðýdaki gibi
özetlemek mümkündür:
 Fiziksel ve ruhsal saðlýðýn geliþmesi,,
 Ýnsanlarýn sosyalleþmesi,
 Kiþisel beceri ve yeteneklerin geliþmesi,
 Rekreatif faaliyetlerde yaratýcýlýk gücünün geliþtirilmesi,
 Çalýþma baþarýsý ve iþ veriminin artmasý,
 Ýnsana mutluluk ve huzur vermesi,
 Toplumsal dayanýþma ve bütünleþmeyi saðlamasý,
 Demokratik toplumun yaratýlmasýnda imkan saðlamasýdýr.
Ayrýca bu maddelerin saðlýk boyutunu ayrýntýlý olarak da ele almak
mümkündür. Örneðin; kalp dolaþým, þiþmanlýk, yüksek tansiyon vs gibi
insan hayatýný tehdit eden hastalýk risklerinin azaltýlmasý açýsýndan da
önemlidir.

Bu nedenle bir rekreasyon sporu olan boccenin, eðitimli uzmanlar
eliyle toplumun her kesiminde yaygýnlaþtýrýlmasý için çaba sarf
edilmektedir. Federasyonumuz bir boyutu ile rekreatif olarak da baktýðý
bocceyi dar bir alanda düþünmeyip, sosyal hayatý oluþturan farklý
özellikteki gruplar için, o alana özel rekreasyon programlarý
geliþtirmeye çalýþmaktadýr. Bu amaçla baþlatýlan Adalet Bakanlýðý projesi
ile, Adalet Bakanlýðý'nýn ceza ve tevkif evlerinde görevli personeline
bocce ve dart sporu tanýtýlmaya baþlanmýþ ve uygulama ortamlarý,
malzeme ihtiyaçlarý karþýlanmaya çalýþýlmýþtýr.

Bayanlar: Eylül Pekþen - Hande Yeþilkaya ve
Melisa Ata.
29 ülkenin yer aldýðý þampiyonada milli
sporcularýmýz þu derecelere sahip oldular:

Bayan Milli takým sporcusu Hande Yeþilkaya, ulaþtýðý 194,4
ortalamayla þampiyonada mücadele eden bir çok erkek
sporcunun da üstünde yer almayý baþardý. Bir çoðu ilk
kez milli takým deneyimi yaþayan milli sporcularýmýz için

Türkiye'de ise Federasyon olarak tarihsel süreci çok yakýn olsa da, bu
topraklar üzerinde baþlangýcý milattan çok öncesine dayanýr. Asýrlardýr
ne maksatla yapýldýðý bilinmeden ve adýna rekreasyon faaliyetleri
denilmeden, kültürel zenginlikler olarak kuþaktan kuþaða aktarýlan bu
spor, günümüzde tekrar popüler hale gelmeye baþlamýþtýr. Bu gün çok
çeþitli kurallar ve toplarla farklý disiplinlerde uygulanmaya devam
etmektedir.

Bu sporlarýn etkilerini, bireysel, ruhsal ve toplumsal faydalarýný araþtýrmak
biz bilim insanlarýnýn iþidir. Ayrýca rekreasyonun, içeriðinin geniþ olmasý
ve birçok bilimsel alanla entegre olabilme özelliðinden dolayý farklý
bakýþ açýlarýyla da incelemek gerekir. Geliþmiþ ülkelerde rekreasyonal
etkinliklere katýlým oranýnýn yüksek olmasý, toplumlarýn geliþmiþlik
düzeylerini ortaya koyan bir ölçüt olarak ele alýnmaya baþlamýþtýr.

Erkekler: Barlas Kontaþ - Özgür Ozata - Burak
Çýnar - Yiðitcan Candaner - Doruk Gölbaþý ve
Ilgaz Serim.

Bayanlarda Hande Yeþilkaya 194,4 ortalamayla
40., Eylül Pekþen 155,9 ortalamayla 100. ve
Melisa Ata 147,6 ortalamayla 101. sýrada yer
alýrken; Erkeklerde ise Doruk Gölbaþý 183,9
ortalamayla 113., Özgür Özata 183,7 ortalamayla
115., Barlas Kontaþ ayný ortalamayla 116., Yiðitcan Candaner
175,8 ortalamayla 134., Ilgaz Serim 163,4 ortalamayla 144.
ve Burak Çýnar 152,6 ortalamayla 147. sýrada yer aldý.

Bu tanýmlar ýþýðýnda Bocce Bowling ve Dart sporlarýný önemli birer
rekreasyon sporu olarak görebiliriz. Çünkü bu sporlarda zihinsel,
bedensel ve psikolojik etkilerin tamamýný görmek mümkündür. Bocce
sporu, her yaþta uygulanabilen, açýk veya kapalý alan ayrýmý
gözetilmeksizin basit malzemelerle her ortamda oynanabilen ve
eðlence haline getirilebilen bir spordur. Ayrýca saðlýklý yaþam egzersizleri
içinde yer almaktadýr. Bu gün Avrupa'nýn bir çok ülkesinde kent veya
kýrsal kesim ayrýmý yapýlmadan çok yaygýn olarak ilgi gören spor
branþlarýndandýr.

Avrupa Þampiyonasý önemli bir tecrübe oldu. Avrupa
Þampiyonasýnda her zaman olduðu gibi kuzeyli ülkeler,
Hollanda, Ýsveç, Latvia, Finlandiya ve Danimarka'lý sporcular
üst sýralarda yer aldýlar.
Helsinki'de mücadele eden milli takýmýmýzýn baþýnda
kafile idarecisi olarak federasyon baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, antrenör olarak ise Önder Gürkan görev aldýlar.

Bu çalýþmalarýn çok kýsa süre içerisinde, baþta eðitim öðretim kurumlarý
olmak üzere toplumun her kesiminde yaygýnlaþacaðý kanaatindeyim.
Rekreatif sporlardan biri olan bocce sporunun tanýtýlarak; toplumun
bilinçlenmesine, geliþmesine ve saðlýðýna katký saðlayan herkese teþekkür
ederim.
* Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü
TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi
www.erdalzorba.com
erdalzorba@gazi.edu.tr
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Türkiye Bocce (Raffa)
Petank'ta
Þampiyonasýna Rekor Katýlým Gurbetçi Gururu

1-3 Þubat tarihlerinde Kýrýkkale'de yapýlan Türkiye Bocce (Raffa)
Þampiyonasý'nda 170 sporcu baþarýyla mücadele etti. Türkiye Raffa
Þampiyonasý 6 ayrý disiplinde oynandý. Gençler, büyük erkekler ve
büyük bayanlar kategorilerinde bireysel ve 3'lü takým yarýþmalarý
düzenlendi. Þampiyonada 4 kortta 200'den fazla maç oynanmasý
nedeniyle, mücadele gece geç saatlere kadar devam etti.

turnuvayý ikiþer altýn madalya ile
Þampiyonanýn açýlýþ töreni 1 Þubat Cuma günü Benay G
ündü
tamamlayarak dikkatleri
saat 14:30'da gerçekleþtirildi. Kýrýkkale
z
çekmeyi baþardýlar.
Belediyesi Mehter Takýmýnýn da küçük bir
konser verdiði törende, Kýrýkkale Ýl Temsilcisi
Raffa Þampiyonasý'nda üçlü
Alper C. Kabakçý, Kýrýkkale Gençlik Spor Ýl
takýmlarda þu sonuçlar elde
Müdürü Remzi Arkaltý, TBBDF Baþkan Vekili
edildi:
Dr. Mutlu Türkmen ve Kýrýkkale Belediye
Gençler
: 1. Antalya Kemer SK,
Baþkaný Veli Korkmaz birer konuþma
2. Hasanaða TOKÝ Ý.Ö. SK, 3.
yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan Türkmen,
Bartýn Orduyeri Fatih SK
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan
adýna Kýrýkkale Valisi Mustafa B. Demirer,
Büyük bayanlar: 1. Ýstanbul Bocce
Belediye Baþkaný Veli Korkmaz,
SK, 2. Bartýn Köksal Toptan SK., 3.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. A. Murat
Yeni Bartýn SK
Çakmak ve Ýl Müdürü Remzi Arkaltý'ya
Büyük erkekler: 1. Kazan Belediyesi
Bocce Sporuna saðlamýþ olduklarý
SK, 2. Kemer Yat Yelken SK, 3. Ýstanbul
katkýlar nedeniyle birer plaket takdim
Bocce SK - B.
etti. Vali Demirer ve Belediye Baþkaný
Teklerde
ise ilk üç sýrayý þu sporcular
Korkmaz ise federasyonun ulusal
elde etti:
þampiyonayý Kýrýkkale'ye getirmesi
sebebiyle Türkmen'e plaket takdim
Gençler: 1. Deniz Demir, 2. Ýkbal Kavalcý,
3. Eray Yýlmaz
ettiler.
3 gün boyunca yoðun bir müsabaka trafiðinin
yaþandýðý þampiyonada, sporcularýn tümü tekli
ve 3'lü takým olmak üzere iki kategoride yarýþma
olanaðý buldular. Þampiyonada güçlü iller Antalya,
Ýstanbul, Bartýn yine sonuca giderken, Bursa ve
Bolu'dan ilk kez þampiyonaya katýlan takýmlar da
sürpriz sonuçlara imza atarak final grubuna
gelmeyi baþardýlar. Þampiyonada çok zorlu maçlar
oynanýrken, gençlerde hem ferdi hem de
takýmlarda þampiyonluða ulaþan genç yetenek
Deniz Demir ve büyük bayanlarda ferdi ve
takýmlarda þampiyonluða ulaþan Benay Gündüz

Büyük bayanlar: 1. Benay Gündüz, 2. Sevcan
Akbaba, 3. Ezgi Aktürk
Büyük erkekler: 1. Þinasi Seleciler, 2. Ahmet Çam,
3. Erol Sarcan
Þampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini
federasyon baþkan vekili Mutlu Türkmen, genel
koordinatör Taner Bozkuþ, yönetim kurulu üyesi
Yýlmaz Balaban, gençlik spor þube müdürü Hanifi
Körpe, Kýrýkkale il temsilcisi Alper C. Kabakçý ve
Kýrþehir il temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Levent Ýlhan
takdim ettiler.

Cenevre'de 23-24 Þubat'ta erkeklerde 34.cüsü,
16-17 Þubat'ta ise bayanlarda 22.cisi yapýlan
Uluslararasý Bol D'or Petank Turnuvasýnda,
gurbetçi milli sporcularýmýz baþarýyla mücadele
ettiler.
Fransa A Milli takýmý, Fransa Ümit Milli Takýmý, Fransa Karmasý,
Dünya Þampiyonlarý Karmasý, Avrupa Þampiyonlarý Karmasý, Dünya
Þampiyonu Belçika Milli Takýmý, Efsane oyuncu Marco Foyot'unun
takýmý, Hollanda, Ýsviçre, Almanya milli takýmlarý ve Fransa'nýn
önde gelen bölgelerini temsil eden 24 takýmýn yer aldýðý Bol D'or
turnuvasýnda; 24 takým 24 saat boyunca kesintisiz tek devre lig
sistemiyle birbirleriyle mücadele ettiler. Mücadeleyi Marco
Foyot'unun takýmý kayýpsýz tamamlayarak turnuva þampiyonluðuna
ulaþtý. Efsane oyuncu Foyot ve Fransýzlarýn genç yeteneði Rocher
turnuvaya damgalarýný vurarak, 23 galibiyetle 69 puana ulaþýp
þampiyon oldular.
Turnuvada Fransa A Milli takýmý 23 maçtan 20'sini kazanarak,
turnuvayý ikinci tamamlarken, 17'þer maç kazanan Belçika Milli
Takýmý ve milli sporcumuz Mustafa Yýlmaz'ýn da yer aldýðý Fransýz
Ain Takýmý 3. sýrada yer aldýlar. Takýmýnýn önemli ismi olan Mustafa
Yýlmaz'a, R. Boisnault, N. Koch ve E. Zanon eþlik ettiler. Yorucu
rallide 3. olan Ain takýmý, bir çok önemli takýmý da geride býrakmýþ
oldu. Turnuvada Ýsviçre Milli takýmý 13., Hollanda Milli Takýmý 17.
ve Almanya Milli takýmý ise 22. sýrada yer alabildiler.
Diðer yandan bayanlarda, Fransa ve Ýsviçre'nin üst düzey
takýmlarýnýn yanýsýra Almanya, Ýsveç, Belçika, Türkiye, Hollanda,
Tunus ve Madagakasgar milli takýmlarý olmak üzere 24 üst düzey
ekibin mücadele ettiði ve bu yýl 22.cisi yapýlan Uluslarasý Bol D'or
Petank turnuvasýnda ülkemizi Akife Ercelep, Semra Yýlmaz ve Sýla
Yýlmaz temsil ettiler. Turnuvada 11 karþýlaþma oynayan ve talihsiz
yenilgiler sonucunda 8. sýrada yer alan milli sporcularýmýz beðeni
kazandýlar.
Fransa A milli takýmýnýn þampiyon olarak tamamladýðý turnuvada
bir diðer Fransýz ekibi Haute-Savoie ikinci, Alman milli takýmý ve
Fransýz Ümit Milli takýmý ise üçüncü sýrada yer aldýlar.
Þanssýz yenilgiler alan milliler, Dünya Þampiyonasýnda derece
yapan Madagaskar'ý 10-8, Fransa'nýn güçlü ekiplerinden Gard'ý
15-5 ve Ýsviçre ekibi Neuchatel'i 11-8 maðlup ederek turnuvayý
8. sýrada tamamladýlar.

www.tbbdf.gov.tr
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ÝLK TÜRKÝYE VOLO

ÞAMPÝYONASI YAPILDI

Bocce Ýkinci Liginde
Çekiþme Büyüktü

Rölede de rekorlar ayný sporcularda
Erkekler rölede Ýbrahim Öztürk - Yýlmaz Güzelocak (Bursa) çifti 33 sayý toplayarak rekorun sahibi
oldular. Final serisinde elde ettikleri bu derece ile ayný seride 31 sayý gibi yüksek bir skora ulaþan
Özkay Kaplan - Murat Erçetin (Bartýn) çifitini de geride býrakarak þampiyon oldular. Bayanlar rölede
ise Bursa'nýn baþarýlý sporcularý Seda Geridönmez - Sevda Keklik çifti çeyrek finalde elde ettikleri 28
sayý ile rekorun sahibi oldular.
Akbaba'dan müthiþ rekor
Altýn nokta oyununda erkeklerde Ekrem Ayer (Bartýn) çeyrek finalde 16 sayý ile en yüksek skora
ulaþmasýna raðmen, bir sonraki turda elenmekten kurtulamadý. Bayanlar altýn noktada ise Sevcan
Akbaba (Bartýn) finalde 21 sayý toplayýp, kýrýlmasý güç bir rekora imza atarak þampiyon oldu.
Kemer'de güzel bir hava altýnda oynanan þampiyonada, ilk üç dereceyi þu sporcular elde etti:
Erkekler
Basamak:
1Özkay Kaplan (Bartýn)
2Yýlmaz Yüzelocak (Bursa)
3Mikail Bekar (Antalya)

Bayanlar
Basamak:
1Sevda Keklik (Bursa)
2Ýlke Kumartaþlýoðlu (Ýzmir)
3Rukiye Yüksel (Bolu)

Altýn
123-

Altýn
123-

nokta:
Mehmet Karataþ (Ýstanbul)
Þinasi Seleciler (Ýstanbul)
Özkay Kaplan (Bartýn)

nokta:
Sevcan Akbaba (Bartýn)
Melike Üzüm (Eskiþehir)
Elif Bayraker (Samsun)

Kombine:
1Namýk Bekar (Antalya)
2Mehmet Karataþ (Ýstanbul)
3Caner Makara (Ankara)

Kombine:
1Melike Boz (Eskiþehir)
2Çiðdem Çam (Antalya)
3Alev Düzgün (Ankara)

Röle:
1Yýlmaz Güzelocak - Ýbrahim Öztürk (Bursa)
2Özkay Kaplan - Murat Erçetin (Bartýn)
3Mikail Bekar - Veysel Özkurt (Antalya)

Röle:
1Seda Geridönmez - Sevda Keklik (Bursa)
2Kadriye Doan Vinh- Sevda Çalýþkan (Bursa)
3Deniz Demir - Müsebbiha Kýlýnç (Antalya)

Geleneksel Çiftler:
1Mehmet Karataþ - Alican Karataþ (Ýstanbul)
2Engin Ulusoy - Ýbrahim Çidem (Eskiþehir)
3Ýsmail Meþedalý - Hakan Üzüm (Eskiþehir)

Geleneksel Çiftler:
1Dilay Gündüz- Benay Gündüz (Ýstanbul)
2Sevcan Akbaba - Nazan Aþçýoðlu (Bartýn)
3Elif Bayraker - Neslihan Saka (Samsun)

Açýlýþ ve kapanýþ töreni

Þampiyonanýn ardýndan bir deðerlendirme yapan
Baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen, Ýlk kez
düzenlenen þampiyonada katýlým ve elde edilen
skorlar bizi gelecek için oldukça ümitlendirdi.
Akdeniz Oyunlarý, Dünya Spor Oyunlarý gibi
büyük organizasyonlarýn parçasý olan Basamak
ve Altýn Noktada elde edilen rekorlar uluslararasý
yarýþmalarda da bizi üst sýralara taþýr" dedi.
Türkmen, boccenin her geçen gün daha da
yaygýnlaþtýðýný belirterek, buna paralel olarak
boccenin dünyada oynanan tüm oyunlarýný
Türkiye'de tanýttýklarýný ve yaygýnlaþtýrdýklarýný
ifade etti.

Þampiyonanýn açýlýþ töreni Kemer Bocce
sahalarýnda yapýldý. Açýlýþ töreninde Kemer
Belediye Baþkaný Hasan Þeker, Kemer Kaymakamý
Seddar Yavuz ve federasyon baþkan vekili Dr.
Mutlu Türkmen birer konuþma yaptýlar. Törende
federasyon yöneticileri belediye baþkaný Þeker
ve kaymakam Yavuz'a teþekkür plaketi takdim
ettiler. Þampiyonanýn bitiminde yapýlan madalya
töreninde, dereceye giren sporculara madalyalarýný
baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen, genel sekreter
Adnan Öztürk, yönetim kurulu üyesi Yýlmaz
Balaban, kurul üyesi Ömer Gülter ve MHK üyeleri
Cevdet Duran, Faik Kapsýz ve Muharrem Akçadað
takdim ettiler.

Türkiye Bocce Ýkinci Ligi Birinci Etap
müsabakalarý, 15 bayan 30 erkek olmak
üzere 45 takýmýn katýlýmýyla Ýzmir'de
gerçekleþtirildi.
Üç gün boyunca devam eden ve yoðun bir çekiþmenin yaþandýðý
turnuvada, takýmlar Raffa Çiftler, Petank Altýn Nokta ve Volo
Basamak oyunlarýnda yarýþtýlar. Birinci etap karþýlaþmalarý sonunda
ilk 11'de yer almayý baþaran takýmlar, Ýkinci Lig Play-off grubuna
kalarak, birinci lig için ümitlerini devam
ettirdiler. Birinci etap karþýlaþmalarý
sonucunda erkeklerde ilk sýrada yer alan
Samsun takýmlarý ve onlarý izleyen Yalova
takýmlarý Play-off için de iddialý
olacaklarýný ortaya koyarken, bayanlarda
ise Bursa ve Bolu ekipleri öne çýkmayý
baþardý.
Ýkinci Lig açýlýþ törenine Ýzmir
Büyükþehir Belediyesi, Konak
Belediyesi, Gençlik ve Spor Ýl
Müdürlüðü ve federasyon yöneticileri
katýldýlar. TBBDF tarafýndan Ýzmir'de
düzenlenen ilk etkinlik olan ikinci lig
müsabakasý nedeniyle katkýlarýný
esirgemeyen Büyükþehir ve Konak
belediyesi yetkililerine plaket takdim
eden federasyon baþkan vekili Dr.
Mutlu Türkmen, "Ýzmir'de Boccenin
çok hýzlý geliþeceðine inanýyorum.
Þu anda da Ýzmir Konak Belediyesi bocce birinci liginde lider
durumda. Yerel yöneticilerin katkýlarý, il temsilcimiz Mehmet
Kýrkpýnar'ýn çabalarý, spor teþkilatýnýn desteðiyle Ýzmir'de önemli
uluslararasý etkinlikler yapmayý arzuluyoruz" dedi.

K ü çü k b
ir ta ra ft ar

Manþetin devamý
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Üç gün boyunca devam eden karþýlaþmalar neticesinde erkeklerde
ilk 11 sýrada yer alarak play-off'a katýlmaya hak kazanan takýmlar:
S:NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ERKEK TAKIMLAR
Samsun Alaçam GSK
Bafra Keyder
Yalova Acarspor
Yalova GSK
Bursa Hasanaða TOKÝ
Bartýn KTL GSK
Ýzmir KonaK Belediye
Bolu Belediyespor
Eskiþehir Esspor
Bolu Gençlik Merkezi
Bursa Emek

Raffa
29
29
29
14.5
29
14.5
14.5
29
29
29
0

Volo
28
25
26
27
24
23
29
18
9
14
21

Petank
20
23
13
22
10
24
16
12
18
9
28

Puan
77
77
68
63.5
63
61.5
59.5
59
56
52
49

S:NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BAYAN TAKIMLAR
Bursa Hasanaða TOKÝ
Bolu GMSK
Bursa Emek
Yalova Acar
Kemer Yat Yelken
Bartýn KTL GSK
Muðla GSK
Bolu Aþaðý Soku
Eskiþehir Esjim
Kocaeli Üniversitesi
Ankara Sital

Raffa
14
14
14
7
7
7
7
7
7
7
0

Volo
14
11
9
6
7
13
10
12
4
1
3

Petank
8
10
12
14
11
4
6
2
7
9
13

Puan
36
35
35
27
25
24
23
21
18
17
16
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Dart'ta sýralama þampiyonalarý tam gaz!
Türkiye sýralamasýnýn 4. ayaðý olarak ADT
tarafýndan 18-20 Ocak tarihlerinde Ankara'da
düzenlenen Türkiye Dart Þampiyonasý'na 104
erkek, 38 bayan olmak üzere toplam 142 sporcu
katýldý.
Bahçelievler Pirates'de düzenlenen þampiyonada 3 gün boyunca zevkli
ve çekiþmeli müsabakalar oynandý. Müsabakalar neticesinde erkeklerde
favori sporcular ilk sýralarda yer aldýlar. Vatani görevini yeni tamamlayan
Emre Torus, sivil hayata muhteþem bir dönüþ yaparak þampiyonluða
ulaþtý. Final müsabakasýnda güçlü rakibi Emre Torus'a çekiþmeli bir maç
sonunda kaybeden Bahadýr Alev ikinci olurken, yarý finalde kaybeden
Arman Uður ve Ýlhan Arý ise 3. sýrayý paylaþtýlar.
Bayanlar kategorisinde ise sürpriz bir sonuçla daha önce Türkiye
Þampiyonalarýnda derece elde etmemiþ olan Ebru Özden, finalde güçlü
ve tecrübeli rakibi Neslihan Algül'ü maðlup ederek þampiyonluða ulaþtý.
Böylelikle Boyacý, Türkiye sýralamasýnda da üst sýralara týrmanmýþ oldu.
Yarý finalde kaybeden Seçil Torus ve Hatice Han ise 3.lük ile yetinmek
zorunda kaldýlar.
Þampiyona sonrasýnda yapýlan törende dereceye giren sporculara ödüllerini
federasyon baþkan vekili Mutlu Türkmen, yönetim kurulu üyesi Mete
Özdemirci ve MHK baþkaný Ayhan Ölmezoðlu takdim ettiler. Ayrýca
dereceye giren sporculara Pirates tarafýndan çeþitli hediyeler verildi.

Türkiye Dart Þampiyonasý 5. Ayaðý
Türkiye Dart Þampiyonasý 5. ayaðý 59 erkek ve 24 bayan
olmak üzere toplam 83 sporcunun katýlýmýyla Ýstanbul Akgün
Otel'de yapýldý.
Türkiye Dart Þampiyonasý 5. ayaðý
59 erkek ve 24 bayan olmak üzere
toplam 83 sporcunun katýlýmýyla
Ýstanbul Akgün Otel'de yapýldý.
Türkiye Dart Þampiyonasý'nýn
beþinci ayaðýnda puan almak için
mücadele eden sporcularýn
sýralamalarý Pazar akþam oynanan
finallerin ardýndan belli oldu.
Cumartesi günü yapýlan grup
maçlarýnýn ardýndan erkeklerde
32, bayanlarda ise 16 finalist Pazar
günkü elemelere katýlmaya hak
kazanarak, üst turlara çýkmak için
mücadele verdi.
Tek erkekler finalinde Arman Uður'u 6-3 yenen Eser Tekin þampiyonluða ulaþtý. Özel iþleri
dolayýsýyla bir yýldýr darttan uzak kalan Eser'in darta dönüþü camiada sevinçle karþýlandý. Bir
önceki þampiyonanýn birincisi Bora Temizsoy'u da yarý finalde yenen Eser, turnuva boyunca
çok iyi bir performans sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaþattý. Ýkincilik ile yetinmek zorunda
kalan Arman ise finale Bahadýr Alev'i yenerek çýkmýþtý.
Tek Bayanlar finalinde ise Nida Çavun'u 4-3 yenen Eda Erdem birincilik ödülünün sahibi oldu.
Oldukça çekiþmeli geçen bu müsabaka, seyircilere de heyecan dolu dakikalar yaþattý.
AG (Anatolians Group) ve TBBDF (Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu) iþbirliði ile
gerçekleþtirilen Efes Dark Türkiye Dart Þampiyonasý'nýn ödül töreninde bir konuþma yapan
Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Mete Özdemirci, organizasyonun çok baþarýlý geçtiðini ve
önümüzdeki yýllarda Ýstanbul'da
rekor katýlýmlý turnuvalar
düzenleneceðinden emin
olduðunu vurguladý.
Þampiyonaya katkýlarýndan dolayý
Türkiye Bocce Bowling ve Dart
Federasyonu genel sekreteri
Adnan Öztürk'e, ana sponsor
Efes Pilsen'e, lojistik destek
saðlayan Alp Özler firmasýna ve
turnuvanýn düzenlendiði Akgün
Otel yetkililerine birer plaket
verildi.

Sporcularýmýz
TRT'de

TRT 2'de yayýnlanan "Sporun Parlayan Yýldýzlarý" adlý programda, 16 Mart
günü Dart Milli Takým oyuncusu Emre Torus konu edilirken, ayný programýn
13 Ocak tarihli yayýnýnda ise Bowling Milli Takým oyuncusu Gediz Ege'ye
yer verildi.
Amatör spora duyarlý yaklaþan TRT'ye teþekkür ederiz.

Zihinsel Engelliler de
Bocce Oynayacak
Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu, Özel
Olimpiyatlarda yer alan Bocce'yi branþlarý arasýna ekledi.
Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonunun, federasyonumuza yazýlý
olarak bildirdiði kararýn önümüzdeki dönemde Bocce branþý için önemli
katkýlar saðlamasý bekleniyor. Bu çerçevede Nisan ayýnýn sonunda
Yalova'da da zihinsel engellilerle çalýþan personele yönelik bir antrenörlük
kursu yapýlacak. Bocce hem Özel Olimpiyatlar hem de Paralimpik Oyunlar
programý içerisinde yer almasý nedeniyle büyük önem taþýyor.
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Dartçýlar Puaný KKTC'de Aradý

Dart'ta
emin
adýmlar
Dr. Mutlu TÜRKMEN

TBBDF Baþkan Vekili

Bülten'in ilk sayýsýnda sizlere Bocce branþýmýzda üç yýl içerisinde nereden
nereye geldiðimizi özetlemiþtim.
Bu yazýmda ise federasyonumuz çatýsý altýnda diðer iki branþa nispeten
biraz daha geride gözüken Dart'ta, son dönemde yaþanan olaðanüstü
geliþmelere dair bilgiler aktaracaðým. Evet, Dart kuruluþundan itibaren
federasyonumuz çatýsý altýnda eklenti / eðreti bir görünüme sahipti.
Þimdi ise her þey çok farklý
Hepinizin az çok bildiði gibi 2007 yýlýnýn baþýnda gerçekleþtirdiðimiz
Türkiye Dart Þampiyonasý'ný müteakip, Dart adýna çok olumsuz bir sürece
girmiþtik. Ankara'da yaptýðýmýz son Türkiye Þampiyonasý'nda kontrolümüz
ve dahlimiz dýþýnda nahoþ olaylar cereyan etmiþ, neticesinde disiplin
kurulumuz milli sporcularýmýzdan birisine bir yýllýk ceza vermiþ, bu
sporcunun tahkime yaptýðý itiraz reddedilerek ceza tescil edilmiþti.
Ardýndan da Dart camiasýnda ciddi kýrýlmalar ve savrulmalar meydana
gelmiþti. Zaten küçük bir camia olan Dart camiasý derinden yara almýþtý.
Ayrýca oluþan olumsuz hava neticesinde, camiada federasyona karþý
varolan mesafeli duruþ iyice derinleþmiþti.
Halbuki baþkanýmýzýn da þahsýmýn da federasyonumuzun kuruluþundan
beri Dart'a karþý ayrýcalýklý bir ilgisi vardý. Öyle ki henüz TBBDF kurulmadan
aylar önce Atýcýlýk Federasyonu'nun açmýþ olduðu Dart Antrenörlük
Kursuna müracaat eden üç kiþiden biri bendim! Tabi ki o zaman da Dart
oynayanlar bu kursa duyarsýz kaldýklarýndan, kurs açýlamamýþ ve benim
Dart serüvenim baþlamadan bitmiþti. Federasyonumuz oluþturulduktan
sonra ise Dart'a olan ilgim büyüyerek arttý ve ilk antrenörlük kursunda,
kursiyer adaylar arasýndaki yerimi aldým.

Türkiye sýralamasýnýn 6. ayaðý 22-23 Mart tarihleri arasýnda Girne Jasmin
Court Otel'de oynandý. Turnuvada erkeklerde Sadýk Özdemir, bayanlarda
ise Hatice Han birinciliði elde ettiler.
Erkeklerde 64, bayanlarda ise 10 sporcu yarýþtý
Türkiye Sýralamasýnýn 6. ayaðýný
teþkil eden
açýk
turnuvada,
Türkiye'den
katýlan sporcularýn
yaný sýra, Kýbrýslý ve
Ýngiliz oyuncular da
yarýþtýlar. Oldukça çekiþmeli
geçen karþýlaþmalarda KKTC'li
sporcularýn baþarýsý dikkat
Sadýk ÖZDEMÝR
çekerken, Sadýk Özdemir final
grubu maçlarýnýn ilkinde KKTC'li Mete Sakallý'yý 3-0, ilk 16
karþýlaþmasýnda Ýngiliz John Swanie'yi 3-0, çeyrek finalde
Veli Han'ý 4-1, yarý finalde KKTC'li Hüseyin Orakçýoðlu'nu
5-2 ve finalde bir diðer KKTC'li rakibi Necip Yýldýrým'ý 6-2
yenerek þampiyonluk kupasýný Türkiye'ye getirmeyi baþardý.
Bayanlarda ise turnuva öncesinde Türkiye sýralamasýnda
6. sýrada yer alan Hatice Han büyük bir çýkýþ yaparak
þampiyonluk kupasýný elde etti. Zorlu final müsabakasýnda
Nida Cavun'u 5-4 yenen Han, sýralamada üst sýralara
týrmandý.

karþýlaþmada Bahadýr Alev- Serkan Yalýz çifti rakiplerine
2-1 yenilmekten kurtulamayýnca, KKTC maçý 7-5 kazanmýþ
oldu. Karþýlaþmada Türk Milli takýmýný teklerde Sadýk
Özdemir, Arman Uður (kaptan), Eser Tekin, Tolga Bora,
Barýþ Bulgun, Bahadýr Alev, Baler Eskibatman ve Gürhan
Aktürk temsil ettiler. Ýkili turnuvada kazandýklarý maçlar
ve ortalamalarýna göre Sadýk Özdemir teklerde birinci,
Bahadýr Alev üçüncü olurken; çiftlerde tek galibiyeti elde
eden Sadýk Özdemir - Arman Uður ikilisi ikinci sýrada yer
alarak gümüþ madalyanýn sahibi oldular.

Federasyonumuzun kuruluþunun henüz birinci yýlý sonlanmadan Dünya
Dart Federasyonu'na (WDF) tam üye olduk, Avrupa Þampiyonasýna
katýldýk. 2007 yýlý içinde ise ülkemizde bir çok ünlü sporcunun katýlýmýyla
Uluslararasý Turunç Dart Turnuvasý yapýldý. Hemen ardýndan milli
takýmýmýz yine ilk kez Dünya Þampiyonasýna katýldý. Geçen yýl WDF'nin,
Uluslararasý Olimpiyat Komitesinin yan kuruluþu olan Uluslararasý Spor
Federasyonlarý Birliði'ne (GAISF) yaptýðý müracaat belki en çok beni
heyecanlandýrdý ve konuyla ilgili -üstümüze farz olmasa da- Uluslararasý
Spor Federasyonlarý Birliði'ne, Milli Olimpiyat Komitemize ve WDF'ye
Türk Dart Federasyonu olarak bu sürecin arkasýnda olduðumuzu yazýlý
olarak bildirdik. Umarým WDF'nin Uluslararasý Olimpiyat Komitesi
nezdinde tanýnmýþlýk mücadelesi önümüzdeki süreçte daha ciddi bir
biçimde devam eder. 2012 Londra Olimpiyatlarý bu süreç için bir fýrsattýr.
Bu fýrsatýn kaçmasý Dart'ýn geleceðinin Dünya Spor Örgütlenmesi dýþýnda
kalmasýna yol açar!
Yazýmýn baþýnda deðindiðim Dart adýna oluþan olumsuz hava, Aðustos
ayýnda atýlan bir adýmla birden daðýlýverdi. Dart organizasyonlarý yapmak
üzere kurulan Anatolians Group, federasyona müracaat ederek Dart
organizasyonlarýný yapma talebinde bulundu. Federasyon yönetiminin
olumlu bulduðu proje, bir sözleþme ile resmileþtirildi. Ardýndan PDO
adýyla yeni oluþan bir grup, Ankara'da düzenlenen mahalli lige nazaran
çok daha sportif nitelikli bir yerel lig oluþturma talebiyle
federasyonumuza geldi. Çok olumlu ve geniþ bir vizyona sahip grup
liderleri, gelecek için de Kulüpler arasý Türkiye Dart Ligi projesini
zihinlerinde oluþturmuþlardý. Þahsým adýna beni en çok heyecanlandýran
þeylerden biri, Dart branþýnýn Türkiye genelinde bir çok ilde kulüpler
düzeyinde yapýlýyor olmasýnýn planlanmasýdýr. Anatolians Group, Dart'a
ciddi bir çýta koymuþ, PDO da farklý bir kulvarda yeni bir çýta koymuþtu.
Ardýndan Dart'ýn emektar grubu ADT harekete geçti ve yaptýðýmýz
görüþmeler neticesinde onlar da Dart etkinliklerinin federasyondan
baðýmsýz olamayacaðýna karar verdiler. Böylelikle hem yapacaklarý yerel
ligi hem de ulusal açýk turnuvalarý federasyona tescil ettirmek üzere
baþvurdular. Tabi bu iliþkilerin ortasýnda da her daim yönetim kurulu
üyemiz akil adam Mete Özdemirci bulunuyordu.
Böylelikle kýsa süre önce dibe vuran Dart camiasý - federasyon iliþkileri
birden zirveye ulaþmýþtý. Anatolians Group tarafýndan organizasyonu
gerçekleþtirilen Atatürk Kupasý Türkiye Dart Þampiyonasý bu zirvenin en
güzel fotoðrafýný ortaya koydu. Bu güzellik daha sonra Ýstanbul, Ýzmir
ve Girne'de yapýlan baþarýlý organizasyonlarla iyice pekiþtirildi. Tüm
sporcu arkadaþlarýn özverisi ile, 2007 yýlýný kapatmadan, hýzlý bir Kulüpler
arasý Türkiye Þampiyonasý organizasyonu da gerçekleþtirmek suretiyle,
kulüpler bazýnda faaliyeti de baþarmýþ olduk. Ama Dart branþýnýn
önümüzdeki süreçte tek baþýna ayakta kalabilmesi için bu konuda bizim
zorlamamýzla yapýlan etkinlikler hiçbir zaman yeterli olmaz. Bu konuda
Dart branþýna görül veren tüm arkadaþlarý, altyapýyý oluþturmak,
kulüpleþmek ve kulüpler arasý faaliyetleri gerçekleþtirmek için çalýþmaya
davet ediyorum.

KKTC - Türkiye Dart Dostluk Turnuvasý
Diðer yandan turnuva esnasýnda Türkiye ile KKTC takýmlarý
arasýnda oynanan ikili dostluk turnuvasýnda, öncelikle
tekler maçlarý oynandý. Tekler maçlarýnda iki takýmdan
da 4'er oyuncu galip gelince, çiftlere geçilmeden önce
skor 4-4 oldu. Çiftler karþýlaþmalarýnýn ilk ikisinde de
taraflar birer maç kazanýnca skor 5-5'e taþýndý. Son iki
maçta büyük çekiþme yaþandý. Bu maçlardan ilkini KKTC
galip tamamlayarak, skoru 6-5'e getirdi. Son karþýlaþmada
ise izleyenler büyük bir mücadeleye tanýk oldular. Bu

Yine de AG (Anatolians Group), ADT (Ankara Dart Topluluðu Derneði),
PDO (Profesyonel Dart Organizasyonu), EDL (Elektronik Dart Þirketi Ligi)
ve TDO (Turunç Dart Organizasyonu) gibi organizasyonlarýn desteðiyle
yapýlan etkinlikler neticesinde, Dart'ýn federasyonumuzun gözde branþý
haline geldiðini söylemekten imtina etmeyeceðim.

Ödül Töreni
Türkiye sýralamasýnýn 6. ayaðýnda dereceye giren
sporculara ödüllerini veren federasyon baþkaný Ahmet
Recep Tekcan, törende yaptýðý konuþmada organizasyonu
üstlenen Anatolians Group'a, sponsorluk desteklerini
esirgemeyen Efes Pilsen'e ve turnuvayý destekleyen KKTC'li
Dart birliklerine teþekkür etti. Tekcan, turnuvaya katký
saðlayanlara da birer þükran plaketi takdim etti. Törende,
ikili turnuvada yarýþan KKTC ve Türkiye Milli takým
kaptanlarýna ise kupa ve ödüllerini federasyon baþkan
vekili Mutlu Türkmen takdim etti.

Gözde branþ yaklaþýmým kardeþ branþlarý rahatsýz etmesin. Aksine
camiamýzýn tüm üyeleri bu geliþmelerden gurur duymalýdýr. Zaten bu
bilinç ortamýný tesis etmek için sürekli branþlarý entegre etmeye çalýþýyoruz.
Hatta yönetim kurulumuzda Bocce Bowling ve Dart triatlonu yapma
düþüncesi bile doðmuþ durumda.
Ayrýca bir çok kulübümüz, sporcumuz, idarecimiz ayný anda bu
disiplinlerin iki ya da üçünü bir arada götürüyor. Örneðin Kazan
Belediyesi Her üç branþta da faal; Bocce'de 1. lig þampiyonu, Dart'ta
Kulüpler Þampiyonu, Bowling'te kulüpler düzeyinde yarýþmalarýn
içerisinde. Söz buraya geldiðinde deðerli arkadaþým Fikret Dursun'dan
da bahsetmeden geçemeyeceðim. Fikret, Dart branþýnda baþarýlý bir
sporcu. Hem de yarýþmalarda, kurslarda ve özel etkinliklerde fedakar
bir biçimde görev üstleniyor. Ayný zamanda Bowling ve Bocce
liglerinde faal olarak hakemlik yapýyor. Üç branþta da antrenörlük,
hakemlik donanýma sahip ve nerede boþluk doðsa, can simidi gibi
yetiþiyor
Teþekkürler Kazan Belediyesi!
Teþekkürler Fikret Dursun!
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Mahkumlar Dart ve
Bocce Oynayacak
Federasyonumuz ile Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlan
anlaþma gereðince, Cezaevleri personeline yönelik Dart ve Bocce Antrenör
Yetiþtirme kurslarý baþladý.
Bu çerçevede yapýlan programa göre; Ýstanbul,
Kahramanmaraþ ve Erzurum'da bulunan Adalet
Bakanlýðý Eðitim Merkezlerinde, her birine 70
personelin katýlacaðý 10 kurs yapýlmasý planlandý.
Plana göre ilk kurslar, Dart branþýnda 4-10 Mart
tarihleri arasýnda Ýstanbul'da, 8-14 Mart tarihleri
arasýnda Kahramanmaraþ'ta ve 25-31 Mart tarihleri
arasýnda Erzurum'da yapýlýrken, Bocce branþýndaki
ilk kurs ise 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasýnda
Ýstanbul'da gerçekleþtirildi.
Kurslar, Adalet Bakanlýðý personel ve proje uzmaný
Mustafa Okur ile federasyon baþkan vekili Dr.
Mutlu Türkmen tarafýndan yönetiliyor. 8 gün süren
kurslarda toplam 84 saatlik yoðun bir eðitim
veriliyor. Kurslarýn temel eðitim derslerinde Prof.
Dr. Erdal Zorba, Yrd. Doç. Dr. Metin Yaman, Yrd.
Doç. Dr. Mehmet Güçlü ve Taner Bozkuþ görev
yaparken, uygulama derslerinde ise Dart branþýnda
MHK baþkaný Ayhan Ölmezoðlu ve Fikret Dursun,
Bocce branþýnda ise MHK baþkaný Cevdet Duran
ve Talip Arslan görev yapýyorlar.
Kurslarýn uygulama bölümlerinde katýlýmcýlara
yoðun bir biçimde Dart ve Bocce uygulamalarý
yaptýrýlýrken, özellikle cezaevlerinin fiziksel ve
sosyal koþullarý içerisinde uygulanabilecek eðitim
yöntemlerine yer veriliyor.

Kursiyerlerin ilgisinden büyük memnuniyet
duyduðunu belirten Dr. Mutlu Türkmen,
"Arkadaþlarýn ilgisi hepimizi sevindirdi.
Cezaevlerinde bu arkadaþlarýmýz mahkum ve
tutuklularýn boþ zamanlarýný yararlý ve eðlenceli
bir biçimde geçirmeleri için Dart'tan etkili bir
biçimde faydalanacaklar" dedi.
Cezaevlerinde bulunan mahkum ve tutuklularýn
boþ zamanlarýný olumlu bir biçimde
deðerlendirebilmeleri açýsýndan Dart ve Bocce
sporlarýnýn faydalý etkinlikler olacaðýný belirten
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan,
"Özellikle Dart, hem stresten kurtulup ruhsal
rahatlamayý kolaylaþtýrmasý hem de yoðun
matematik iþlemleri nedeniyle zihinsel dinginliði
saðlamasý açýsýndan mahkumlara çok faydalý
olacaktýr. Federasyon olarak sadece sportif
faaliyetlere deðil sosyal projelere ve tanýtým
etkinliklerine de önem veriyoruz" dedi. Tekcan,
Adalet Bakanlýðý ile yapýlan bu proje neticesinde
Bocce ve Dart branþlarýnda 700'e yakýn antrenör
yetiþtirilmiþ olacaðýnýn altýný çizerek, bu sayýnýn
kýsa gelecekte hem cezaevleri bünyesinde hem
de diðer kurumlar çatýsý altýnda Dart ve Bocce'nin
hýzlý bir biçimde yaygýnlaþmasýna vesile olacaðýný
dile getirdi.

Coþkun'da Bocce Antrenör Kursu
Ýstanbul Özel Coþkun Eðitim Merkezlerine baðlý okullardan
22 beden eðitim öðretmeninin katýlýmýyla Bocce 1. Kademe
Yardýmcý Antrenör Yetiþtirme Kursu yapýldý. 4 gün süren
kurs, Çamlýca'da bulunan Özel Coþkun Koleji spor
tesislerinde gerçekleþtirildi.
06-09 Mart tarihleri arasýnda yapýlan kursta, sadece beden eðitimi
öðretmenlerinin katýlmasý nedeniyle temel eðitim dersleri yer almadý.
Ýlk iki gün kursta Bocce MHK baþkaný Cevdet Duran, Bocce'nin disiplinleri
Volo, Petank ve Raffa oyun kurallarý ve temel antrenman teknikleri
konusunda kursiyerlere bilgi aktardý. Kursun son iki gününde ise yoðun
bir uygulama eðitimi verildi. Teknik taktik uygulamalarýn yapýldýðý son
günlerde, Raffa disiplininde Yýlmaz Balaban, Volo disiplininde Mutlu
Türkmen ile Talip Arslan ve Petank disiplininde ise Adem Yakýncý
kursiyerlerle birlikte oldular.
Kursun oldukça verimli geçtiðini belirten Mutlu Türkmen, Coþkun eðitim
kurumlarýnýn binlerce öðrenci potansiyeli ile önemli bir sporcu kaynaðý
olduðunu belirterek, bu kaynaðý iþleyecek beden eðitimi öðretmenlerinin
kursa gösterdiði ilgiden büyük memnuniyet duyduðunu dile getirdi.

