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Tayvan'da yapýlan Dünya Oyunlarýnda, son gün Arjantin karþýsýnda müthiþ bir
mücadele ortaya koyan Bocce takýmýmýz bronz madalya kazandý.
Tayvan'ýn Kaohsiung kentinde yapýlan Dünya Oyunlarýna katýlan milli takýmýmýzý kafile
baþkaný olarak Ahmet Recep Tekcan, antrenör Hakký Ünal, sporcular Volo Basamak disiplininde
Sevda Keklik ve Raffa çiftler disiplininde ise Rukiye Yüksel ve Deniz Demir temsil etti.
Birçok spor disiplininin yer aldýðý çok sporlu bir
organizasyon olan Dünya Oyunlarýnda, Uluslararasý
Olimpiyat Komitesince tanýnan ve olimpik programda
yer almayan tüm spor branþlarý yer alýyor. Dolayýsýyla

Olimpiyat oyunlarýndan sonra en önemli ve prestijli
organizasyon olarak kabul edilen Dünya Oyunlarýna,
Bocce branþýnda dünyanýn en iyi altý ülkesi katýlýyor.
Dünya Þampiyonasýnda üçüncü olan Sevda Keklik ve

yedinci olan Rukiye-Deniz çifti (bir takým çekildiði için)
oyunlarda yarýþma hakký elde etmiþti.
Devamý 4de

Malezyalý aldý götürdü
Avrupa'nýn en büyük turnuvalarýndan olan Ankara
Open, bu yýl dünyanýn dört bir yanýndan gelen
sporcularla renklendi. 5-13 Eylül tarihleri arasýnda
Bilkent Rollhouse Bowling Salonunda yapýlan
turnuvaya yurtiçinden ve yurtdýþýndan yüzlerce sporcu
katýldý.

Malezya bu sene Ankara Open 2009'a ilk kez katýlan
ülkeydi. Bu sene turnuvaya ilk kez katýlarak adýný
þampiyonluk derecesine taþýyan ve 10.000 euroluk
ödülün sahibi olmayý baþaran oyuncu, seyircilerden
bolca alkýþ topladý. Turnuvada daðýtýlan toplam para
ödülü ise 70.000 euro oldu.
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Baþyazý

Baþarý þiarýmýz oldu!
Ahmet Recep TEKCAN

Malezyalý aldý
götürdü

Baþkan
madalya arayýþýnda olacak. Hemen ardýndan Ekim baþýnda genç
Petankçýlarýmýz Tunus'ta, Raffa erkek milli takýmýmýz ise Ankara'da
sýnav verecek.

Deðerli okuyucular,
Bir önceki sayýda sizlere federasyonumuzun adeta kaderini
deðiþtiren Akdeniz Oyunlarýnda elde etiðimiz baþarýlarý aktarmýþtýk.
Gerçekten de kazandýðýmýz 5 madalyanýn yankýsý oldukça büyük
oldu. Spor camiasýnda bile yeterince tanýnmayan Bocce,
herkesimden insanýn ilgi odaðý haline geldi. Spor teþkilatýmýzýn
bu spora bakýþ açýsýnda radikal deðiþiklikler oluþtu.
Ýþte bu baþarýnýn ardýndan Bocce milli takýmýmýz Dünya
Oyunlarýnýn yolunu tuttu. Akdeniz Oyunlarýnda bulunamadýðým
için Tayvan'da yapýlan oyunlara özellikle katýldým. Bu organizasyon,
35 branþta 100'den fazla ülkeden 4500 sporcuyu bir araya getiren
devasa bir spor þöleni. Maalesef ülkemizde fazla bilinmeyen, hak
ettiði önemi görmeyen bir faaliyet.
Uluslararasý Olimpiyat Komitesi'nin baðlý örgütü olan Dünya Spor
Oyunlarý Birliði (IWGA) tarafýndan, Olimpiyat Oyunlarýný izleyen
yýllarda yapýlan oyunlar, tüm dünyada büyük bir ilgi görüyor. Aynen
olimpiyatlar gibi belirli bir ön eleme sistemine sahip olan oyunlara,
sadece belirli dereceleri elde eden sporcular katýlabiliyor.
Ýþte bu denli önemli bir faaliyette ülkemizi Bocce milli takýmýyla
birlikte Karate ve Hentbol (plaj hentbolu) branþlarý temsil etti.
Akdeniz Oyunlarýnda fýrtýna gibi esen, ev sahibi Ýtalya'yý 12-0 gibi
bir skorla geçen Raffa Bayan Milli Takýmýmýz, Dünya Oyunlarýna
da ayný havayla baþladý. Akdeniz'in gümüþ kýzlarý Rukiye ve
Deniz, çok güçlü rakiplerine karþý sonuna kadar mücadele ettiler.
Bu mücadeleyi de ülkemize kazandýrdýklarý bronz madalya ile
taçlandýrdýlar.
Böylelikle geçen yýl Deniz'in Avrupa Þampiyonasýnda aldýðý bronz
madalya ile baþlayan, bu yýlýn baþýnda Sevda'nýn Dünya
Þampiyonasýnda aldýðý bronz madalya ile devam eden ve Akdeniz
Oyunlarýnda kazandýðýmýz 2 gümüþ, 3 bronz madalya ile zirve
yapan baþarý halkamýza bir yenisi daha eklenmiþ oldu. Baþarýya
susamýþ sporcularýmýzýn ardý ardýna kazandýðý madalyalar, artýk
baþarýnýn þiarýmýz olduðunu ortaya koydu.
Ne kadar gururlansak azdýr. Baþarýlarýmýz ve gururumuz devam
edecektir. Sporcularýmýz baþarýya inanmaya baþladý. Bir yýl önce
imkânsýz olan, artýk onlar için normale dönüþtü.
Nitekim Fransa'da ilki yapýlan Avrupa Erkekler Petank
Þampiyonasýnda yarýþan gurbetçi sporcularýmýz da, 36 takým
arasýndan sýyrýlarak çeyrek finale kadar geldiler. Aslýnda
madalyaya da çok yaklaþtýlar, ama kýsmet olmadý. Þampiyonayý
5. sýrada tamamlayan takýmýmýz, bir sonraki þampiyona için de
seri baþý olma hakký kazanmakla kalmadý, bundan sonra kürsünün
en önemli adaylarýndan birisi olacaklarýný da ispatladýlar.
Bu arada önümüzdeki günlerde tüm branþlarda milli takýmlarýmýz
çýkarma yapmaya hazýrlanýyor..
Herkes bayram kutlarken, Bowling milli takýmýmýz Yunanistan'da,
Dart milli takýmýmýz ABD'de, Volo milli takýmlarýmýz ise Fransa'da
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TÜRKÝYE BOCCE BOWLING VE DART FEDERASYONU
www.tbbdf.gov.tr  EYLÜL 2009

Evet, Ankara'da yeni bir þampiyonaya daha ev sahipliði yapacaðýz.
Ýki yýl önce 24 ülkenin katýlýmýyla ve her açýdan baþarýlý geçen
Avrupa Bayanlar Petank Þampiyonasýnýn ardýndan, bu yýl 14-18
Ekim tarihlerinde Kazan'da Avrupa Erkek Takýmlar Raffa
Þampiyonasýna ev sahipliði yapacaðýz. Þu günlerde de
tamamladýðýmýz Avrupa'nýn en prestijli açýk Bowling turnuvalarýndan
birine ev sahipliði yapan Ankara'mýz, her yönüyle sporun da
baþkenti oldu. Bu yýl sadece Avrupa ülkelerinden deðil, Dünyanýn
dört bir yanýndan oyuncular Ankara'ya geldi. Bu baþarýlý turnuva
ile Ankara'mýzý ve ülkemizi vitrine taþýyan Rollhouse Bowling
Salonu yetkililerine ayrýca teþekkür ediyorum.
Avrupa Þampiyonasýna yetiþtirmek için hummalý bir çalýþma
yürüttüðümüz Kazan Bocce Salonunda, hazýrlýklar son safhaya
geldi. Kazan Belediyesinin genç ve baþarýlý belediye baþkaný
Lokman Ertürk'ün büyük desteðiyle hayata geçen projede son
aþamaya geldik. Ülkemizde bir ilk olacak bu salon.
Ama son olmayacak
Bu salon model olacak ve daha nice farklý yerlerde gençlerimize
ve ülkemize hizmet edecek yeni salonlarýn önünü açacak.
Yazýmýn sonuna yaklaþýrken Aðustos ayý içerisinde yapýlan 2
önemli ulusal faaliyete de deðinmek istiyorum; Ankara'da yapýlan
ve baþarýyla tamamlanan Türkiye Kulüpler Bowling Þampiyonasý
ve Balýkesir'in þirin ilçesi Dursunbey'de yapýlan Petank - Volo
Türkiye Þampiyonasý.
Türkiye'nin en büyük Bowling tesisi olan Rolling Ball Bowling
Salonu'nda yapýlan kulüpler þampiyonasýna katýlan tüm sporcu
ve kulüplere teþekkür ediyorum. Diðer yandan çeþitli gerekçelerle
faaliyete katýlmayan kulüplerin ise Bowling adýna daha duyarlý
olmalarý gerektiðini belirtmek istiyorum. Bocce branþýnda
yakaladýðýmýz baþarýyý Bowling'de de elde etmek istiyorsak, birlikte,
el ele, samimi ve gönüllü bir çalýþma yürütmemiz gerekiyor. Bu
çalýþmanýn anahtarý ise kurumsal disiplin ve gönüllülük olmalýdýr.
Kurumun önüne geçecek hiçbir inisiyatif, Bowlinge kalýcý fayda
saðlamaz, saðlamadý da

Turnuvanýn ikincisi Pasi Uotila olurken,
üçüncülüðü Osku Palermaa ve Anja
Ginge Jensen paylaþtýlar. Ýkinci olan
oyuncu 6.000 euro, üçüncü olan
oyuncular ise 3.500 euroluk ödüllerin
sahibi oldular. Turnuvada dereceye
girememiþ olsalar da final yarýþýnda ilk
52 de yer alan oyunculara da çeþitli para
ödülleri verildi. Türk sporcular arasýndan
ise en iyi sonucu yine Habip Doðan elde
etti. Doðan, finalin ikinci ayaðýnda 208
ortalamayla oynayarak, 17. sýrada yer
alsa da finalin bir sonraki ayaðýnda
yarýþma hakký kazanamadý.
Bocce Bowling Dart Federasyonu
Baþkaný Ahmet Recep Tekcan, Ankara
Open'in Bowlingin formulasý haline
geldiðini belirterek, "Bu yýl dünyanýn
çeþitli ülkelerinden en iyi oyuncular
Ankara'ya geldi. Ýlk kez Malezyalý bir
oyuncu ilk sýrada yer aldý. Ankara Open
Türk sporu adýna göðsümüzü kabartýyor"
dedi.
Habip Doðan

Dursunbey'de ise kelimenin tam anlamýyla bir Bocce þöleni
yaþandý. Þampiyona nedeniyle ilçede adeta seferberlik havasý
eserken, baþta saygýdeðer kaymakamýmýz Ýbrahim Küçük olmak
üzere tüm yetkililer üç gün boyunca sporcularý bir an olsun yalnýz
býrakmadý. Herkes büyük memnuniyetle ayrýldý þampiyonadan.
Gönül adamý Ýbrahim Küçük, size söylenebilecek tek söz;
teþekkürler!
Yazýmý bitirirken mübarek Ramazan ve Kurban bayramlarýnýzý
kutlar; spor, saðlýk ve mutluluk dolu günlere ermenizi temenni
ederim.

TÜRKÝYE
BOCCE BOWLING VE DART
FEDERASYONU BÜLTENÝ
Sahibi
TBBDF Adýna
Ahmet Recep TEKCAN
Baþkan

Genel Yayýn Yönetmeni
Dr. Mutlu TÜRKMEN
Baþkan Vekili

Ýdari Sorumlu
Mehmet DEMÝRDELEN
Genel Sekreter

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

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.

Bowling Kulüpler
Þampiyonasý Gençlerbirliði
ve Ankaraspor'un zaferiyle
tamamlandý

Yaþam Boyu
Spor ve
Olimpiyatlar -VIProf. Dr. Erdal ZORBA*
Türkiye Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný
Spor Turizmi Açýsýndan Olmpiyatlar
Spor Turizmi kavramýnýn dünya literatürüne giriþi henüz yenidir.
Bu kavramýn tanýmý ve neleri teþkil ettiði gibi konular henüz tam
olarak uzmanlar tarafýndan netleþtirilememiþtir. Bu olgunun
tanýmlarý yapýlýrken "Spor + Turizm" kavramlarý ayrý ayrý
düþünülerek bir bütünlük oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr.
SPOR ve TURÝZM

SPOR TURÝZMÝ

Türkiye Kulüpler Bowling Þampiyonasý bayanlarda Gençlerbirliði,
erkeklerde Ankaraspor'un zaferiyle tamamlandý.
7-9 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda Ankara Rolling Ball Bowling Salonunda düzenlenen
þampiyonaya 13 kulüpten 78 sporcu katýldý. Þampiyonanýn açýlýþ törenininde GSGM Genel
Müdür Yardýmcýsý Nuri Demirci, Ankara Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Metin Odabaþý, GSGM
Personel Dairesi Baþkaný Ahmet Ak, TBBDF Baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen, yönetim kurulu
üyeleri Mevlüt Yeni, Kenan Tamer ve Adem Yakýncý da hazýr bulundu. Açýlýþ töreninde, saygý
duruþu ve istiklal marþýnýn okunmasýnýn ardýndan, Mutlu Türkmen ve Nuri Demirci sporculara
hitaben birer konuþma yaptý. Türkmen, katýlan kulüplere özellikle teþekkür ederek, "Sizin
verdiðiniz desteklerle Bowlingi önümüzdeki dönemde çok daha olumlu bir noktaya taþýyacaðýz.
Tek hedefimiz Bowling sporunu tüm Anadoluya yaymak suretiyle, yeniden yapýlandýrmaktýr.
Kýsa zamanda Bowling sporunun Türkiye'de ve Dünyada hakettiði noktaya gelmesi için,
federasyon olarak tüm imkanlarýmýzý seferber edeceðiz" dedi.
Türkmen'in ardýndan konuþan Genel Müdür Yardýmcýsý Demirci, Bowling'in son yýllarda
ülkemizde eðlence amaçlý olarak çok yaygýnlaþtýðýný dile getirerek, "Ancak sportif anlamda
Bowling istediðimiz noktaya ulaþamadý. Genel Müdürlük olarak Bowlingin spor olarak da
yaygýnlaþmasý ve ülkemizi uluslararasý alanda daha iyi temsil edebilmesi için Federasyonumuza
gerekli her türlü desteði vereceðiz" dedi.
Ýlk iki gün oynanan tekler, çiftler ve üçler müsabakalarýnýn ardýndan, son gün takýmlar
þampiyonasý oynandý. Takýmlar þampiyonasýnda erkeklerde Ankaraspor þampiyonluða ulaþýrken,
Gençlerbirliði ikinci, Eskiþehir Es Spor ise üçüncü sýrada yer aldý. Bayanlarda ise Gençlerbirliði
þampiyonluða ulaþarak ayný yýl içerisinde ikinci kez þampiyonluk kupasýný kazanmýþ oldu.
Bayanlarda ikinci sýrada Kazan Belediyesi, üçüncü sýrada ise Fomget Spor Kulübü yer aldý.
Þampiyonada tekler-çiftler-üçler oyunlarýnýn toplamýna göre oluþturulan sýralamada, erkeklerde
Mustafa Onur, bayanlarda Gözde Yeþilkaya ilk sýrada yer alarak, Avrupa Tekler Kupasýnda
ülkemizi temsil etme hakký elde ettiler.
Þampiyonanýn ardýndan yapýlan ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri Ankara Ýl
Temsilcisi Serap Uç, genel sekreter Mehmet Demirdelen, yönetim kurulu üyesi Mevlüt Yeni,
iþletme sahibi Kadir Yardýmcý ve federasyon baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen tarafýndan takdim
edildi. Diðer yandan ilk 3 sýrada yer alan takýmlara ise madalya ve kupalarý, Ankara Gençlik
ve Spor Ýl Müdürü Metin Odabaþý ve federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan tarafýndan
verildi.
Baþkan Tekcan ayrýca þampiyonaya ev sahipliði yapan Rolling Ball Bowling Salonu sahibi
Kadir Yardýmcý ve turnuva yöneticisi Fikret Gök'e de katkýlarýndan dolayý birer plaket takdim
etti.
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Spor Turizmi; Uluslararasý veya ulusal olsun sportif aktivite içeren
organizasyonlar, turlar, þampiyonalar v.b. de, katýlanlarýn amacýnýn
serbest zaman deðerlendirme veya yarýþma isteði olan, temelinde
sportif etkinliklere katýlmak için seyahat içeren tüm turizm
hareketleridir. Sportif aktivitelere katýlmak, izlemek veya orada
bulunmak amacýyla uluslararasý veya ulusal alanda seyahat
etmek olarak tanýmlanmaktadýr.
Ayrýca spor turizmi; sportif aktivitelerle sporcu, yönetici, taraftar
vb. gibi formlarda meþgul olmak ve görmek amacýyla yapýlan
seyahat deneyimlerinin tümü olarak ta tanýmlanmaktadýr. Bu
tanýmlardan da anlaþýlacaðý gibi dünyada her yönüyle önem
kazanmaya baþlayan, önemli getirileri olan bir endüstri olmaya
yol alan Spor Turizmi kavramý Turizm ve Spor olgularýný
içermektedir.
Turizm - Spor iliþkisinin ekonomik etkilerinin dýþýnda birçok pozitif
yararý vardýr. Örneðin, ülkedeki sportif aktivitelerin sayýsýnýn her
geçen yýl artmasý, ulusal basýnýn daha çok ilgisinin çekilmesi, bu
ilginin artmasý sayesinde kendi kültürünü tüm dünya toplumlarý
ile paylaþma þansý, spordaki profesyonellik olgusunun geliþmesi,
toplumun spora olan katýlýmýnýn artmasý (kitle sporunun geliþmesi),
yaþ oranlarýna göre spor organizasyonlarýnýn sayýsýnda artýþ ve
ülkenin belli bölgelerindeki sportif üretkenlik ve geliþim söz konusu
edilen yararlardan bazýlarýdýr.
Tatil sýrasýnda yeni bir spor dalýný katýlým yoluyla öðrenenler,
öðrendiði spor dalýna katýlýmý tatil sonrasýnda da sürdürenler,
spor amaçlý seyahat eden turistlerden etkilenerek ayný aktivitelere
katýlanlar, golf veya yamaç paraþütü gibi uygun ortam gerektiren
spor dallarýnda sportif performansýný üst düzeye çýkarmak için
seyahat edenler, turizmin sporun geliþimine verdiði desteðe örnek
oluþtururlar.

Diðer yandan tüm oyunlara göre oluþan kulüpler sýralamasý ise þöyle;
Bayanlar:
1- Gençlerbirliði SK (375 p)
2- Kazan Belediyesi SK (70 p)
3- Fomget GSK (55 p)
4- Antalya Polis Gücü (1 p)
5- Ankara Sital GSK (1 p)
6- Eskiþehir Esjim SK (1 p)

Baylar:
1-Ankaraspor (225 p)
2-Gençlerbirliði SK (90 p)
3-Kazan Belediyesi SK (70 p)
4-Eskiþehir Es SK (55 p)
5-Antalya Kepez SK (45 p)
6-Antalya Polis Gücü (15 p)

7-Pursaklar Belediyesi (6 p)
8-Nilüfer Belediyesi (5 p)
9-Fomget GSK (4 p)
10-Atatürk ÝÖO SK (3 p)
11-Ankara Sital GSK (2 p)
12-Bursa Nilüfer GSK (1 p)

Olimpiyat Oyunlarý da spor turizmi içerisinde yer alan en önemli
organizasyondur. Dünyanýn kuþkusuz en büyük ve popüler
organizasyonu olan Olimpiyat Oyunlarýný organize etmenin ülke
ekonomisine, tanýtýmýna, ihracatýna, yatýrýmlarýna, turizmine,
sporuna, gençliðine ve ülkenin imaj ve prestijine ne gibi katkýlar
getireceðinin bilincinde olan kentler ve ülkeler arasýnda Olimpiyat
Oyunlarýný almak için büyük bir mücadele devam etmektedir.
Devam edecek
* Gazi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu
Türkiye Herkes Ýçin Spor Federasyonu Baþkaný
www.erdalzorba.com, erdalzorba@gazi.edu.tr
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M a n þ e t

Baþarýya Doymuyoruz!
Bu yýl oyunlarda 35 branþta yaklaþýk 100 ülkeden 4500 sporcu madalya
mücadelesi verdi. Dört yýlda bir yapýlan oyunlarda kalifiye olarak ülkemizi
temsil etmeye hak kazanan branþlar ise; Karate, Beach Handball ve
Bocce oldu. Karate ve Bocce milli takýmlarýmýz elde ettikleri madalyalarla
ülkemizi baþarýyla temsil etti.

Hakký Ünal yönetimindeki milli takýmda Deniz Demir ve Rukiye Yüksel,
ülkemizi Raffa disiplininde çift bayanlarda temsil ederek, yeni bir tarih
daha yazdý. Tayvan'da yapýlan Dünya Oyunlarýnda, Ýtalya ve ev sahibi
Tayvan'la ayný grupta yer alan takýmýmýz, ilk gün grubunda Ýtalya'ya 153 yenilmesine raðmen, ikinci maçýnda Tayvan'ý 15-5 yenerek yarý finale
kalmayý baþardý. Ýkinci gün ise yarý finalde Brezilya ile karþýlaþan milliler,
bu maçý 15-6 kaybederek final þansýný yitirdiler. Son gün (22 Temmuz)
Arjantin karþýsýnda bronz madalya maçý yapan sporcularýmýz müthiþ
bir mücadele vererek, 15-11 galip geldiler ve bronz madalyanýn sahibi
oldular.
Sevda finale kalamadý
Diðer yandan Volo Basamak disiplininde yarýþan Sevda Keklik ise,
elemelerde 25 sayýda kalýnca final þansýný yitirerek elendi.

Avrupa Petank
Þampiyonasýný
5. sýrada
tamamladýk

Ý l k k e z y a p ý l a n Av r u p a E r k e k l e r P e t a n k
Þampiyonasý'nda, çeyrek finalde Danimarka'ya yenilen
milli takýmýmýz 5. sýrada kaldý.
24-26 Temmuz tarihleri arasýnda Fransa'nýn Nice
kentinde yapýlan Avrupa Erkekler Petank
Þampiyonasý'nda ülkemizi temsilen; idareci - antrenör
Mutlu Türkmen ve Fransa'da yaþayan Türk sporcular
Selim Dedemoðlu, Mustafa Yýlmaz, Ramazan Ardýçlýk
ve Özcan Duman yer aldý. Fransa'nýn Nice þehrinde
yapýlan ve erkekler kategorisinde bir ilk olan Avrupa
Petank Þampiyonasýnda 36 takým yarýþtý. Bu yýl ilk
kez yapýlan Avrupa Þampiyonasý ayný zamanda Dünya
Þampiyonasý seçmesi niteliði de taþýdýðýndan,
þampiyonada rekor katýlým oldu.
Þampiyonada ilk gün sabah seansýnda Altýn Nokta
yarýþmalarý yapýldý. Bu oyunda ülkemizi temsil eden
Ramazan Ardýçlýk ilk turda kaydettiði 32 sayý ile 7.
sýrada yer aldý. Ýkinci turda 31 sayýda kalan sporcumuz
ilk 8'e giremeyerek, yarýþmayý 11. sýrada tamamladý.
Diðer yandan milli takýmýmýz, D Grubunda Ýspanya,
Lüksemburg, Slovakya ve Andora ile eþleþti. Ýlk gün
öðleden sonra baþlayan grup maçlarýnda takýmýmýz
ilk turda Slovakya'yý 13-7 geçerken, ikinci turda grubun
seri baþý olan Lüksemburg'u çok üstün bir maç
sonucunda 13-1 maðlup etti. Milliler günün son
maçýnda ise Ýspanya karþýsýnda 13-6 maðlup olmaktan
kurtulamadý.

Türkiye - Ýspanya
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Þampiyonanýn ikinci günü sabah seansýnda Andora
ile karþýlaþan milli takýmýmýz, grupta final niteliði taþýyan
ve oldukça zorlu geçen karþýlaþmayý 13-10 kazanarak
ilk 16'ya kalmayý baþardý. Daha sonra grubunda Fransa
1 ile eþleþen takýmýmýz, bu maçý 13-2 kaybetti. Grupta
Litvanya'yý 13-0 maðlup eden milliler, yine grupta final
niteliði taþýyan Ermenistan maçýný güzel bir oyun
sonucunda 13-8 geçerek çeyrek finale yükselmeyi
baþardýlar.

Þampiyonanýn üçüncü ve son gününde sabah
seansýnda Danimarka karþýsýnda madalya mücadelesi
veren milli takýmýmýz, çok iyi baþladýðý maçý 13-6
kaybederek derece þansýný yitirdi. Böylelikle takýmýmýz
Avrupa Þampiyonasýný 5. sýrada tamamlayarak, hem
2010 Dünya Þampiyonasýna katýlma hem de 2011
Avrupa Þampiyonasýnda seri baþý olma hakký elde
etti.
Altýn Nokta Finalinde Belçika'lý Weibel Fransýz
Quintas'ý geçti
Çeyrek finalde 55 sayý yaparak en yüksek sayýya
ulaþan Weibel, finalde de Quintas'ý maðlup ederek
Altýn madalyanýn sahibi oldu. Bronz madalyanýn
sahipleri ise Ýsviçre ve Ýsveç'li sporcular oldu.
Fransa 2 Ýlk Avrupa Þampiyonu
Diðer yandan Avrupa Þampiyonasý finalinde, yarýfinalde Fransa 1'i maðlup eden Fransa 2 takýmý,
Danimarka'yý maðlup ederek finale gelen Ýspanya'yý
zorlu bir karþýlaþma sonucunda yenmeyi baþararak
ilk Avrupa Þampiyonu oldu.

Türkiye Petank ve Volo Þampiyonasý
Dursunbey'de yapýldý
Petank çiftlerde dereceye girenlere ödüllerini belediye baþkaný verdi

Türkmenin
açýlýþ konuþmasý

Türkiye Petank ve Volo Þampiyonasý, Balýkesir'in
Dursunbey ilçesinde yapýldý. Þampiyonada baþarýlý
olan sporcular milli takýma seçildi.
Türkiye Gençler Petank Þampiyonasý ve Türkiye Volo
Þampiyonasý, 15-17 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda
Balýkesir'in Dursunbey ilçesinde yapýldý. Petank
branþýnda bayan - erkek karýþýk oynanan
müsabakalar, tekler ve çiftler olmak üzere iki
kategoride yapýldý. Diðer yandan Volo branþýnda ise
ümit erkeklerde Kombine yarýþmasý, erkekler açýk
kategoride ise Basamak yarýþmasý düzenlendi.
Dursunbey halkýnýn ve yerel yöneticilerin yakýn ilgi
gösterdiði þampiyona ayný zamanda milli takým seçme
niteliði taþýdýðýndan, üst düzey maçlara sahne oldu.
Özellikle Petank'ta yarýþan gençler sonuca
ulaþabilmek için 3 gün boyunca yoðun bir enerji
sarfettiler.
Petank'ta tekler kategorisinde milli sporcu Enes
Kofoðlu (Bursa), uzun maratonu galip tamamlayarak
þampiyonluða ulaþtý. Finalde Merve Öztürk'ü geçen
Kofoðlu, ikinci kez genç milli takýmda yarýþma hakký
elde etti. Teklerde üçüncü sýrayý ise Gafur Kedikoðlu
(Samsun) alýrken, dördüncü ise Ramazan Sandýkçý
(Bursa) oldu.
Petank çiftlerde ise zorlu bir maraton yaþandý. Ýlk gün
oynanan müsabakalarda elenerek ilk 8 dýþýnda kalan
takýmlar için, ikinci gün B turnuvasý yapýldý. B

Enes Kofoglu atýþ esnasýnda

Türkmen ilçe mülki amirleriyle petank maçý yaptý

turnuvasýnda finale kalan çiftlerin eklenmesiyle, 10
çift arasýnda grup maçlarý oynanarak yarý finalistler
belirlendi. Çiftlerde Hasanaða Toki Kulübü sporcularý,
Ýsmet-Ramazan, finalde yine ayný kulüpten SedaDoðukan'ý maðlup ederek þampiyonluða ulaþtýlar.
Çiftlerde üçüncülüðü Ýsa-Neslihan (Samsun) elde
ederken, dördüncülüðü ise Müsebbiha-Emre (Antalya)
kazandý.
Bu sonuçlarýn ardýndan Petank gençlerde, Enes
Kofoðlu, Doðukan Kaloðlu, Seda Geridönmez ve
Merve Öztürk milli takýmda yer alma hakký elde ettiler.
Volo Kombine oyununda sadece ümit erkekler yarýþtý.
Finalde uzatmalarda M. Yýmaz Duran'ý (Bursa)
yenmeyi baþaran Emre abar (Ankara) þampiyonluða
ulaþtý. Diðer yandan Güven Horuz (Rize) üçüncü,
Birkan Tülek (Ýstanbul) ise dördüncü sýrada yer aldý.
Basamak oyununda ise istikrarlý bir skor yakalayan
Gökhan Çelik (Ýzmir) birinci olurken, Yýlmaz Güzelocak
(Bursa) ikinci, Yunus Emre Yeþilyurt (Bursa) üçüncü
ve Rüstem Hamdi (Bursa) dördüncü oldu. Bu
sonuçlarýn ardýndan Emre Abar ve M. Yýlmaz Duran
ümitler kategorisinde, Rüstem Hamdi gençler
kategorisinde, Yýlmaz Güzelocak büyükler
kategorisinde ve Gökhan Çelik ise hem gençler hem
de büyükler kategorisinde Dünya Þampiyonasýnda
yarýþma hakký kazanmýþ oldu.

Basamakta dereceye girenlere
madalyalarýný kaymakam Küçük verdi

yapýlmasýna destek olma sözü verdi. Son olarak bir
konuþma yapan ilçe kaymakamý Ýbrahim Küçük ise,
sporun gençliðin iyi yetiþmesi açýsýndan en önemli
destek etkinliði olduðunu belirterek, "Kitleleri en iyi
yönlendiren araç spordur. Bu nedenle ulusal ölçekte
ilk þampiyonaya ev sahipliði yapmanýn onurunu
taþýyoruz. Ýlçemizde spor adýna her türlü desteði
saðlayacaðýz." dedi. Açýlýþ töreninde Türkmen,
desteklerinden ötürü sponsor firmalara, belediye
baþkanýna ve ilçe kaymakamýna birer þükran plaketi
takdim etti. Þampiyonanýn ödül töreninde ise ilçenin
bütün mülki yöneticileri hazýr bulundu. Dereceye giren
sporculara ödülleri Ýl Meclis üyeleri, garnizon komutaný,
ilçe milli eðitim müdürü, emniyet müdürü, ilçe
baþsavcýsý, belediye baþkaný ve ilçe kaymakamý
tarafýndan takdim edildi.
Petank teklerde dereceye girenler

Þampiyonanýn açýlýþ ve kapanýþ törenine Dursunbey
halký ve yerel yöneticiler büyük ilgi gösterdi. Açýlýþ
töreninde bir konuþma yapan federasyon baþkan
vekili Dr. Mutlu Türkmen, Bocce'nin 2009 yýlýnda
büyük bir sýçrama yaþadýðýný hatýrlatarak, bu baþarýnýn
Dursunbey gibi oldukça ilgili yeni yerlerin katýlýmýyla
daha da artacaðýný vurguladý. Türkmen'in ardýndan
konuþan Dursunbey Belediye Baþkaný Mehmet Ruhi
Yýlmaz ise önemli bir faaliyete ev sahipliði
yaptýklarýndan dolayý büyük bir memnuniyet
duyduðunu dile getirdi ve ilçede kalýcý Bocce tesisleri
Kombinede dereceye girenler madalyalarýný
ilçe savcýsýndan aldý

Turkmenin kaymakam Küçüke plaket takdimi
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Dart milli takýmýmýz,
Winmau World Masters
Turnuvasýnda yarýþtý
Dart Milli takýmýmýz Dünya'nýn en prestijli Dart organizasyonlarýndan olan Winmau Dünya
Ustalarý (World Masters) Turnuvasýna katýldý. Turnuva Ýngiltere'nin Bridlington kentinde yapýldý.
Mete Özdemirci yönetimindeki milli takýmda yer alan Emre Toros, Eser Tekin, Arman Uður,
Bahadýr Alev, Necmi Cebe, Neslihan Diniz ve Seçil Toros, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde Lakeside
World Professional turnuvasý için ön eleme mahiyetinde olan Lakeside Qualifiers Turnuvasýna,
ardýndan da 4 Eylül günü baþlayan WWM turnuvasýnda mücadele ettiler.
WWM turnuvasýnda oyuncularýmýzýn aldýðý sonuçlar;
Bahadýr Alev 0 -Ewan Hyslop 3 (Ýskoçya)
Emre Toros 0- Niels Jan Stuiver 3 (Hollanda)
Arman Uður 0 -Soren Behrendsen 3 (Danimarka)
Eser Tekin 3 - David Miklas 2 (Çek Cum.)
Eser Tekin 1 - Vladimir Andersen 3 (Danimarka)
Necmi Cebe 0- Ross Smith 3 (Ýngiltere)
Seçil Toros 0- Jane Stubbs 4 (Ýngiltere)
Neslihan Diniz 4- Anette Sand Andersen 2 (Danimarka)
Neslihan Diniz 4- Anne Griffen 0 (Ýrlanda)
Neslihan Diniz 4- Laura Tye 2 (Ýngiltere)
Neslihan Diniz 2- Anne Kirk 4 (Ýskoçya)
Turnuvada büyük bir baþarý yakalayan Neslihan Diniz, ilk 16'ya girmiþtir.
Diðer yandan kafile baþkan Mete Özdemirci, 4 Eylül'de yapýlan Avrupa Dart Konseyi(EDC)
toplantýsýna katýlarak, ülkemizde yapýlacak olan 2010 Avrupa Þampiyonasýnýn hazýrlýklarý
hakkýnda EDC üyelerine detaylý bilgi verdi.

Milli takýmlar çýkarma yapacak

Eylül ayýnýn son dilimi federasyonumuz branþlarýnýn her üçünde de
milli takýmlarýn önemli sýnavlarýna tanýk olacak. Bowling milli takýmýmýz
Yunanistan Girit'te Avrupa Þampiyonasý sýnavýna çýkarken, Dart
milli takýmýmýz ABD Charlotte'de Dünya Þampiyonasý sýnavý verecek.
Volo Genç-Ümit ve Büyük milli takýmlarýmýz ise Fransa'da madalya
arayýþýnda olacak. Bunlarýn hemen ardýndan Ekim baþýnda ise genç
Petankçýlarýmýz Tunus'ta Dünya Þampiyonasýnda ter dökecekler.
Raffa erkek milli takýmýmýz ise 13-18 Ekim tarihlerinde Ankara'da
yapýlacak olan Avrupa Erkek Takýmlar Bocce Þampiyonasý'nda ev
sahibi olmanýn da avantajýný kullanarak derece elde etmeye çalýþacak.
Önümüzdeki sürecin federasyonun yurtdýþý faaliyetleri açýsýndan
çok yoðun bir dönem olacaðýný kaydeden baþkan Ahmet Recep
Tekcan, "Ýstikrarlý bir biçimde çýta yükselttik. Önceden finallere
kalmayý baþarý kabul ediyorduk. Artýk bizim için baþarýnýn tek tarifi
kürsüde yer almak" dedi. Tekcan, milli sporcularýmýzýn yeni dereceler
elde edeceklerine de gönülden inandýðýný belirtti.
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Federasyonumuza sponsor ilgisi

Sponsorluktan
Anladýðýmýz ve
Gerçekler!
Murat SANCAR
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü
TSSB Proje Koordinatörü
Sihirli kelime: Sponsorluk
Son yýllarda özellikle spor sektöründe sýkça duyulan bir terimdir
'sponsorluk'. "Sporun önündeki finansal engellerin kaldýrýlmasý" ya da
"sporumuzun geliþmiþ ülkeler seviyesine gelebilmesi için." gibi cümleler
kurarken cümlenin bir köþesine mutlaka iliþtirilir 'sponsorluk' terimi. Sihirli
bir kelimedir aslýnda. Çünkü sporla azýcýk haþýr-neþir iseniz mutlaka fark
etmiþsinizdir finansal güç olmadan sporda neredeyse hiçbir þey
olmayacaðýný. Ýþte o finansýn kaynaðý, tüm dertlerin dermaný, tüm
sorunlarý tek bir kelimede halleden 'sponsorluk''tur.
"Ekonomik imkâným olmadýðý için maçlara gidemiyorum. Bir sponsorum
olsa, maçlara gidebilsem..."
"Yýl içerisinde 265 adet organizasyonumuz var. Bunlarý layýkýyla
gerçekleþtirebilmek için sponsora ihtiyacýmýz var."
"Bir sponsor bulsak da þu tesisi tamamlatsak."
Sponsorluk yanlýþ algýlanýyor
Sizi bilmem ama ben iþim gereði bu cümlelerle çok karþýlaþtým. Dýþardan
bakýldýðýnda çok masum duran bu serzeniþlerin altýnda aslýnda çokça
bilgisizlik, bir miktar cahillik ve bir miktar da atalet var. Zannederim
sponsorluk hiç bu kadar yanlýþ algýlanmamýþtý. Hiç bu kadar
yapabileceðinden fazla þey istenmemiþti kendisinden. Kazýn ayaðýnýn
göründüðü gibi olmadýðý sponsorluk arayýþýna giriþilince fark edilir
nedense. Çünkü iþ baþa düþmüþtür, tanýnmýþ büyük firmalarýn kapýsý
çalýnýr, sporun toplumumuzda ne kadar önemli bir yere sahip olduðu,
eðer destek verilirse Türk sporu adýna ne kadar büyük bir hayýrseverlik
yapmýþ olunacaðý belirtirler. Alýnan cevap çoðu zaman kibarca teþekkürdür.
(Not: Çok doðru hazýrlanmýþ sponsorluk görüþmelerinde baþarý oraný
onda birdir.)
Sponsora "neden" gerek

Federasyonumuz GSGM Sponsorluk þubesi tarafýndan hazýrlanan sponsorluk istatistiklerine
göre, birçok büyük federasyonun önüne geçti.
Hazýrlanan istatistiklere göre, en fazla sponsorluk sözleþmesi (44 adet) Türkiye Badminton
Federasyonu tarafýndan yapýlýrken, federasyonumuz ise 35 adet sözleþme ile ikinci sýrada yer
aldý.
Diðer yandan alýnan toplam sponsorluk miktarý sýralamasýný gösteren istatistiðe göre ise
federasyonumuz, Voleybol, Basketbol, Satranç, Binicilik, Atletizm ve Otomobil federasyonlarýnýn
ardýndan el ettiði 819 bin TL sponsor geliriyle altýncý sýrada yer aldý.
Ülkemizde çok yaygýn ve bilinen branþlar olmamasýna raðmen sponsorlukta alýnan önemli
mesafenin tamamýyla idari bir baþarý olduðunu vurgulayan federasyon baþkaný Ahmet Recep
Tekcan, "Bütçemiz oldukça sýnýrlý. 5 branþta ulusal ve uluslararasý yarýþmalar düzenlemek ve
bunlara katýlmak zorundayýz. Bir çok faaliyetimizi tamamýyla sponsor marifetiyle yürütüyoruz"
dedi.

Ekim ayýnda ülkemizde 3
önemli organizasyon yapýlacak
Federasyonumuzun 2009 yýlý faaliyet
programýnda yer alan Avrupa Erkekler Bocce
Þampiyonasý Ankara'da, Uluslararasý Open
Dart ve Uluslararasý Open Petank Turnuvalarý
ise Antalya Kemer'de yapýlacak.

13-18 Ekim tarihleri arasýnda Ankara Kazan Bocce Spor Salonu'nda
yapýlacak olan Avrupa Erkek Takýmlar Bocce - Raffa Þampiyonasýna yaklaþýk 16 ülkeden 64
sporcunun katýlmasý bekleniyor. Þampiyona ülkemizde Raffa disiplininde yapýlan ilk uluslararasý
organizasyon olacak.
Diðer yandan Dünya Dart Federasyonunun da puan verdiði Kemer Open Dart Turnuvasý ise,
19-25 Ekim tarihleri arasýnda Kemer'de yapýlacak. Bu turnuvaya da çeþitli ülkelerden iki yüzü
aþkýn sporcunun katýlmasý bekleniyor.
Kemer'de yapýlacak olan bir diðer etkinlik ise bu yýl ilki düzenlenecek olan Uluslararasý Türkiye
Açýk Petank Turnuvasý olacak. 28 Ekim- 2 Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak turnuvada, çift
erkek, çift bayan, karýþýk çiftler, açýk üçler ve altýn nokta disiplinlerinde yarýþmalar yapýlacak.
Turnuvanýn üçlü takýmlar yarýþmasý ödüllü olacak. Dünya Petank Federasyonu Baþkaný Claude
Azema da turnuvayý takip etmek üzere ülkemize gelecek.

Kibarca ifade edilen bu teþekkür karþýsýnda deðiþik kiþi ve kurumlar
çoðu zaman þöyle tepkiler gösteriler. Bir federasyon baþkaný çok utanýr,
küçük düþtüðünü hisseder. Sponsorun karþýsýna devletin aðýrlýðý ile
gitmiþtir. 'Hayýr' cevabýný almak yerin dibine sokmuþtur baþkanýmýzý.
Çünkü bu güne kadar devletin himayesinde yaþamak, az da olsa devletin
verdiði ile geçinmek, temel amacý kâr elde etmek olan bir firmadan para
istemekten daha onurlu bir davranýþtýr. Bu sebeple "Devlet bizleri bu
þirketlere muhtaç etmeyecek kadar yýllýk bütçe vermelidir" diye düþünür.
Bir daha böyle utanç verici durumlarla karþýlaþmamak için sponsorluk
görüþmelerine gidilmeyecektir. Öte yandan bir sporcu falanca müsabakaya
gitmek için sponsora ihtiyacý olduðunu belirtir. "Peki firma sana sponsor
olmakla ne elde edebilir?" diye sorulduðunda cevabý birçok sporcuyla
benzerlik gösterir; spora destek, Türk sporunun daha ileriye götürülmesi.
Bu örnekleri çoðaltmak mümkün. Yukarýdaki örnekleri hiçbir kiþi ya da
müesseseyi kýrmak, küçük düþürmek için vermedim. Bunlar bizim
baþarýsýzlýklarýmýzdýr, kabul edelim. Ve iþin aslýna gelelim.
Kendimizi sponsorun yerine koymalýyýz
Sponsorluðun baðýþ mý yoksa reklâm mý olduðunun tartýþýldýðý toplantýlara
çokça katýldým. Geldiðimiz nokta itibari ile sponsorluðun ne baðýþ ne de
reklâm olmadýðý söylenir olmuþ, bu sevindirici bir durumdur. Öncelikle
sponsorluðun ticari bir 'ortaklýk' olduðunu kabul etmemiz gerekiyor.
Ortaklýk TDK tarifine göre "Ýki veya daha çok kimsenin iþ yaparak kazanç
elde etmek için birleþmeleri". Madem bir ortaklýk söz konusu sponsorluk
görüþmelerine gitmeden önce hazýrlamamýz gereken 'sponsorluk dosyasý'
ve 'hedef kitle analizi' yapacaðýmýz ortaklýðýn ne kadar kârlý ve gerçekçi
olduðunu temenni ve vaatlerle deðil, rakamlarla belirtmelidir. Olaya
tersinden bakacak olursak þöyle bir iddiada bulunmak abartý sayýlmaz
sanýrým: "Sponsor arayan kiþiler ya da kurumlar kendilerini sponsor
olmalarýný istedikleri þirketlerin yerine koyarlarsa hiçbirisi sponsor olmaz!"
Olmazlar çünkü bizim istediðimiz ortaklýk deðil resmen baðýþtýr. Emin
olun ülkemizde baðýþta bulunulabilecek ve spordan çok daha öncelikli
birçok alan var. O halde kendimizi karþýmýzdaki þirketin yerine koyalým
ve bize sponsor olduklarýnda neler kazanabileceklerini düþünelim. Bir
þeyler bulabiliyorsak ne ala, bulamýyorsak, ya teklifi götürdüðümüz þirket
bizimle ortak olamayacak kadar alakasýz bir alanda hizmet veriyor ya
da bizim ürünümüz onun ilgileneceði kadar deðerli deðil.
Pazarlama bilmek þart
Buraya kadar anlatmak istediklerimi layýkýyla anlatabildiysem son olarak
neden sponsorluðu her derdin dermaný, ya da finansal engellerin
kalkmasýnýn en önemli aracý olarak görmememiz gerektiðini açýklayayým.
Sponsorluk; pazarlamanýn 4P'si dediðimiz Price (Fiyat), Product (ürün),
Place (yer-daðýtým kanallarý) ve Promotion (tutundurma) elemanlarýn
tutundurma bölümündeki araçlardan (Reklam, halkla iliþkiler, satýþ
promosyonu, doðrudan pazarlama, sponsorluk, .) bir tanesidir. (Yukarýda
belirttiklerim çok temel kavramlardýr. Bunlarýn yanýnda pazarlama bizler
deðiþtikçe, teknoloji ilerledikçe deðiþen, geliþen bir olgudur. Bu sebeple
bu yeni yaklaþýmlarý takip etmeli ve alanýmýza uygulamalýyýz.) Bu
konularýn arasýndan tabiri caizse sponsorluðu cýmbýzla çekerek ona
layýðýndan fazla anlamlar yüklemek, sponsorluðun hayat bulduðu ortamý,
diðer pazarlama araçlarýný görmezden gelmek doðru deðildir. Yazýmý,
elinizdeki bu derginin varoluþ sebeplerinden birisi ile sonlandýrmak
isterim. "Sponsorluðu doðru anlayabilmek ve beklentilerimizi
karþýlatabilmemiz için 'pazarlama' bilmemiz þart."
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Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný
Casarini ülkemizi ziyaret etti

Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Bruno Casarini ve Teknik Kurul Baþkaný Dino Amado, Ankara'ya 2 günlük bir ziyarette bulundu.
olduðunu söyleyen Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Casarini, Bocceye vermiþ
olduðu destekten dolayý Akgül'e teþekkür etti.
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Kýzýlay Ek Hizmet Binasý'nda gerçekleþen
kabulde Genel Müdür Akgül daha sonra Casarini ve Amado'ya birer plaket verdi.
Heyet ikinci gün Kazan'da inceleme ve görüþmelerde bulundu
Heyet ziyaretin ikinci gününde, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Ceylan'ý makamýnda
ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Baþkan Vekili
Dr. Mutlu Türkmen ve Kazan Gençlik Spor Ýlçe Müdürü Ýbrahim Türe de hazýr
bulundu.
Oldukça samimi ve esprili bir ortamda geçen ziyarette Belediye Baþkan Vekili
Ahmet Ceylan, Boccenin farklý isimler altýnda Anadolu'da zaten yüzyýllardýr
oynandýðýný hatýrlatarak, Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Bruno Casarini'ye,
antrenmaný Ýtalya'da, ilk maçý da Kazan'da Bocce salonunun açýlýþýnda yapma
teklifinde bulundu.
Genel Müdür Akgül Casariniyi kabul etti

4-5 Aðustos tarihlerinde Ankara'ya gelerek, bir dizi görüþme yapan Casarini ve
Amado, ayný zamanda Kazan'da yapýlan Bocce Salonu inþaatýnda incelemelerde
bulunarak, salonda yapýlacak Avrupa Erkekler Raffa Þampiyonasý ile ilgili çalýþmalar
yaptýlar.
Ziyaretin ilk gününde federasyon bürosunu ziyaret eden iki yetkili, federasyon
baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen'den çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra
federasyon baþkaný Ahmet Recep Tekcan'ý makamýnda ziyaret eden yetkililer,
federasyon ve büyükþehir belediyesi ile ilgili görüþmelerde bulundu. Görüþmenin
ardýndan Tekcan, Casarini'ye büyükþehir belediye baþkaný Melih Gökçek adýna
bir plaket takdim etti.

Ceylan, ''Þimdiden söylüyorum maçý kesinlikle ben alýrým. Sonuçta Bocce bizim
ata sporumuz'' diyerek Casarini'ye meydan okudu. Bunun üzerine teklifi kabul
eden Casarini, Belediye Baþkan Vekili Ahmet Ceylan'ý Ýtalya'ya davet etti.
Heyet daha sonra inþaatý süren Kazan Belediyesi Spor Kompleksini gezerek
çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.
Avrupa Bocce Federasyonu Baþkaný Bruno Casarini çalýþmalarýn Ekim ayýna
kadar tamamlanmasý halinde Avrupa Erkekler Bocce Þampiyonasý'nýn Kazan'da
yapýlacaðýný söyledi. Baþkan Vekili Ahmet Ceylan da þampiyonanýn Kazan'da
yapýlmasýný arzu etiklerini belirterek, Türkiye'nin ilk müstakil Bocce salonunun
þampiyonadan önce tamamlanacaðýný ve örnek teþkil edeceðini söyledi.

Öðleden sonra heyet Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül tarafýndan
kabul edildi. Federasyon Baþkaný Ahmet Recep Tekcan ve Baþkan Vekili Mutlu
Türkmen'in de hazýr bulunduðu kabulde Genel Müdür Yunus Akgül, Boccenin
Türkiye'de sürekli geliþme gösteren bir spor olduðunu belirtti.
Akgül, 16. Akdeniz Oyunlarý'nda Türkiye'nin Boccede 5 madalya kazandýðýna
dikkat çekerek "Akdeniz Oyunlarý'nda Bocce milli takýmýmýz büyük bir baþarý
gösterdi. Bu baþarýnýn devam etmesi için Bocceye her türlü desteði vermeye
devam edeceðiz. Önümüzde 14-18 Ekim tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlacak
olan Avrupa Erkekler Bocce Þampiyonasý var. Bu þampiyonadan hem organizasyon
anlamýnda, hem de sportif anlamda baþarýyla çýkacaðýz" dedi.
16. Akdeniz Oyunlarý'nda elde edilen baþarýnýn Türkiye için bir dönüm noktasý

Salon inþaatýnda inceleme

Bowling'de
36 yeni antrenör
Ankara'da yapýlan 1. Kademe Antrenör kursuna katýlan 36 aday kursu
baþarýyla tamamlayarak Bowling Antrenörü oldu.
24-30 Aðustos 2009 tarihleri arasýnda Ankara Rolling Ball Bowling Salonunda
düzenlenen 1. Kademe Yardýmcý Antrenör Kursuna katýlan 36 aday kursu
baþarýyla tamamlayarak, Bowling yardýmcý antrenör unvaný aldýlar.

Kursta uygulamalarý milli sporcu Habib Doðan gösterdi

Kursun temel eðitim bölümünde dersler Prof. Dr. Erdal Zorba ve Doç. Dr.
Metin Yaman tarafýndan verilirken, uygulama dersleri ise Orhan Tola
tarafýndan verildi. Temel eðitim programý ile baþlayan kurs, uygulama
bölümünün tamamlanmasýyla sona erdi. Kursa Ankara dýþýndan çeþitli
illerden gelen kursiyerler de katýldý.
Kursun uygulama bölümü sýrasýnda GSGM Genel Müdür Yardýmcýsý
Mehmet Kocatepe salona gelerek, kurs yöneticisi Dr. Mutlu Türkmen'den
kurs hakkýnda bilgi aldý. Türkmen, kursa olan ilgiden memnuniyet duyduðunu
ifade ederek, "Uzun süre Bowling branþýnda kurs açamadýk. Bu kursa
olan ilgi, il dýþýndan gelen çok sayýda kursiyer, diðer illerde de kurs açmamýz
gerekeceðini gösteriyor" dedi. Türkmen, kursun yapýlmasýna destek
saðlayan Rolling Ball iþletmesine ve Fikret Gök'e de katkýlarýndan ötürü
teþekkür etti.
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