
BAŞKANDAN

“Göller nehirler ve denizler kanocularla dolacak, doğa ve çevre temiz kalacak”

Değerli Sporseverler,

Öncelikle ülkemizin spor tarihi içinde ilk defa 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda kano dalında temsil edilecek olmasının heyecan 
ve mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim.  2014 Ekim ayında 
başlattığımız ve hiç ara vermeden günümüze  kadar sürdürdüğü-
müz olimpik kadro eğitim ve antrenmanlarının yavaş yavaş mey-
velerini toplamaya başladığımız 2015 yılında sporcularımız ulus-
lararası yarışmalarda üst sıraları zorlayarak oldukça başarılı bir 
dönem geçirmiştir. Bu yılda sporcularımız Dünya Kupası 5.liği, Av-
rupa Şampiyonası 5.liği ve 8.liği gibi önemli dereceleri almalarının 
yanısıra   hemen hemen girdikleri bütün uluslararası yarışma ve 
şampiyonalarda elemeleri geçerek B ve A finallere yükselerek ilk 
18 içine girmişlerdir. Sporcularımız 2015 yılında girmiş oldukları 
uluslararası yarışmalarda 13 altın, 8 gümüş, 7 altın olmak üzere 
toplam 28 madalya almışlardır.

Yaşadığımız  diğer heyecan ve mutluluk 2015 Eylül ayında ya-
yın hayatına başlattığımız Kanofed Dergisi’nin 2. sayısının çıkması 
ile sürekliliğinin devamının sağlanması olmuştur. Dergimizin bu 
sayısından itibaren akademisyen hakem kurulunun denetiminde 
Spor Eğitim  ve Bilim Köşesi oluşturup; Başta kano sporu olmak 
üzere  spor bilimlerinde yapılan bilimsel çalışmaları, yayınları ve 
haberleri bu köşede yayınlayarak antrenörlerimize, spor yönetici-
lerimize ve sporcularımıza daha verimli bir spor yaşamı sürdür-
melerine katkı yapmayı, spor ve sporcu gelişiminde faydalı olmayı 
amaçlıyoruz.

Günümüzde evrensel kültürün vazgeçilmez bir eğitim aracı ve 
ulusların uygarlaşma düzeyinin bir göstergesi olan sporun ülke-
mizde hızlı gelişimine, spor federasyonlarına verdiği desteklerle  
ile büyük ivme kazandıran Spor Genel Müdürlüğü’nün federas-
yonumuza gösterdiği ilgi, federasyonumuzu hedeflediği olimpiyat 
madalyasına adım adım yaklaştırmaktadır.

Bu bağlamda olimpik kadromuz ara vermeden en iyi şartlarda 
antrenmanlarına devam etmektedir. 2016 Mayıs ayında yapılacak 
olan Avrupa Kıtası Olimpiyat Seçmelerinde olimpiyat kotamızın 
arttırılması için sporcularımız  antrenörlerimiz ve idarecilerimiz 
büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Dergimizin yayınlanmasında tüm emeği geçenlere en içten te-
şekkürlerimi sunarken 2016 yılının tüm külüplerimiz, sporcu, ant-
renör, hakem, yöneticilerimiz ve tüm spor camiasına başarılarla 
dolu hayırlı, uğurlu barış ve huzur içinde bir yıl olmasını dilerim.

Prof. Dr. Sami Mengütay
Türkiye Kano Federasyonu 

Başkanı
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4 ayda bir yayınlanır. 

Yerel süreli bir yayındır. Yayınlanan 
makaleler kişilerin kendi yorumunu 
içermektedir. KONOFED Dergisi 
yayını, Basın Ahlak Kanunu’nu kabul 
etmektedir. KANOFED Dergisi’nde 
yayınlanan yazı ve görseller izinsiz 
kulllanılamaz. 2016 KANOFED Der-
gisi tüm hakları saklıdır.
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2016 Rio 
Olimpiyatları’na 
resmen gidiyoruz
Sporcumuz Lasma Liepa’nın 2016 Rio Olimpiyat 
oyunlarında Türkiye adına yarışabileceği Ulus-
lararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından 
resmen açıklandı.
Uluslararası Olimpiyat Komi-
tesi (IOC) Şubat ayı sonunda 
yapmış olduğu yönetim kurulu 
toplantısında sporcumuz Las-
ma Liepa’nın Türkiye adına 
yarışabileceği onaylana-
rak Türkiye Milli Olimpi-
yat Komitesi (TMOK)’ne 
resmen bildirildi. 

Böylece Milli Takım 
sporcumuz Lasma 
Liepa’nın 2016 Rio 
Olimpiyatlarında yarışması 
resmi olarak da tescillenmiş 
oldu.

Lasma  Liepa, 19-23 Ağustos 
2015 tarihlerinde İtalya’nın 

Milano kentinde yapılan Dur-
gunsu Kano Büyükler Dünya 
Şampiyonası’nın son gününde 

Bayanlar K1-200m.

B Finalde 3. olarak 
kota için gerekli olan 
ilk 8 kadın sporcu 
arasına girmeye 
başardı ve 2016 Rio 
Olimpiyatları’nda 
yarışmaya hak ka-

zandım.

Böylece Kano Türk Milli 
Takımı 2016 Rio Olimpiyat 

Oyunlarında da, ilk defa altın 
madalya için mücadele vermiş 
olacak.

Milli Takım 
sporcumuz 
Lasma Liepa

3 KANOFED
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Olimpik Milli Takım Kampı 

Ülkemizden, Rio Olimpiyatları’na 
kano branşında kota alarak K200 
m. dalında yarışma hakkı elde eden 
milli sporcumuz Lasma Lieapa’nın 
yanı sıra 17-18 Mayıs 2016 tarihle-
rinde Almanya’nın Duisburg şehrin-
de yapılacak Avrupa Kıtası Olimpiyat 
Elemeleri’nde kota alabilmek için 
sporcularımız çalışmalarını Ekim 
2015’ten bu yana aralıksız sürdü-
rüyor. Sporcularımızdan Mustafa 
Gülbahar, Çağrıbey Yıldırım K2 200 
M. Gabor Bozsik K 1000 M., Adnan 
Aliev-Mykola (Mathuuck) C2 1000 M. 
Hilal Svcı-Buse Yıldırım K2 500 M.’de 

kota alma yarışlarına katılacak. En-
gin Erkan, Öztürk Kunu Borislav 
(Lazsic) Mustafa Özmen ve Yavuz Se-
lim K 200 M. ve K2 1000 M.’de takıma 
girmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Antrenörlerimizden Dragan Plavsic 
K1 tekne sınıfında Gabor Bozsik C2 
tekne sınıfında Adnan Ali ve Mykola 
Matviichuk sporcularımızı hazırlar-
ken, antrenörlerimizden Mehmet 
Topal, Ufuk Özcan milli takım antre-
nör yardımcılığı görevlerini başarı ile 
sürdürüyor. 

Sporcularımızın performans testle-

ri spor hekimi tarafından yapılarak 
teknik ekibe raporlanıyor, beslenme 
uzmanlığı ve psikolojik yardım konu-
larında destek veriliyor.

Milli takım, mevsimsel döneme uy-
gun olarak yoğunluk ve kapsam 
bakımından sıkı bir çalışma planı 
yürütülüyor. Haftanın 6 günü, gün-
de 3 antrenman ile 25 sporcu per-
formanslarını yukarıya çekerek, 
özellikle 2016 ve sonraki yıllarda ya-
pılacak olan müsabakalara hız kes-
meden çalışıyor. 

Milli takım sporcularımıza beslen-
me, ergojenik yardım, 
otel, masör, antrenman 
için tekne ve uygun ant-
renman yeri olanakları 
sağlanıyor. Bunun ya-
nında sporcuların ara 
dönemlerde kamp içe-
risinde ve teknik kurul 
tarafından planlanarak 
yapılan testler ile per-
formans durumları ta-
kip ediliyor. 

Ayrıca bu testler kayıt 
altına alınarak sporcu-
ların yıldan yıla gelişim-
leri de değerlendiriliyor.

2015 Ağustos ayında İtalya’nın Milano şehrinde yapılan Dünya Şampiyonası’nda 
kano dalında kota alarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Federasyonu-
muz, ülkemizin kano dalında daha fazla sporcu ile yarışabilmesi için çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor.

HABERLER
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Gabor Bozsık

Engin Erkan

Serkan Kakkaç - Fahri Ayvaz Öztürk Kuru

Çağrıbey Yıldırım - Mustafa Gülbahar

Borislav Lazic



KANOFED6

HABERLER

Lasma Liepa Adnan Aliev

KISA KISA  KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 

KISA KISA  KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 
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İnönü Üniversitesi Kalegöl 
Su Sporları Merkezi’nde 
Türkiye Kano Federasyonu 
ile ortaklaşa yerel, ulusal 
ve uluslararası organi-
zasyonlar yapmak, İnönü 
Üniversitesi’nde kürek su 
sporları altyapısının oluş-
turulması ve yaygınlaştırıl-
ması amacı ile Kano Fede-
rasyonu Başkanı Prof. Dr. 
Sami Mengütay, İnönü Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. 
Cemil Çelik’i makamında 

ziyaret etti.
Görüşmede Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Davut Özbağ, 
Spor Yöneticiliği Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Cemal 
Gündoğdu, Sağlık Kültür ve 
Spor Daire Başkanı Ömer 
Çelik de hazır bulundu. Gö-
rüşmede Kalegöl Su Spor-
ları Merkezi’nde Türkiye 
Kano Federasyonu ile ortak 
çalışmalar yapılması konu-
sunda görüş birliğine varıl-
dı.

Kano Federasyonu 
Başkanı Mengütay’dan 
Rektör Çelik’e ziyaret

Sağlık Bakanlığı e-nabız
sistemi devrede

Kano Federasyon Başkanı Prof. Dr. Sami Mengütay, İnönü Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’i makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tara-
fından www.enabiz.gov.tr adresinden girişi yapılan e-nabız proje-
si hayata geçirildi.

KISA KISA  KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 

KISA KISA  KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 

Bu projede akılcı ilaç kulla-
nımı, ilaç veya ilaç olmayan 
yardımcı ürünlerle alınan 
maddelerin doping etkisi 
hakkında bilgilerin ülkemiz 
sporcularına özel olarak 
sunulması planlanıyor. Uy-
gulama, Dünya Anti-Doping 
Ajansı’nın (WADA) yasak 
olan maddelerin listesini 
de içerecek. 

Dünyaca kabul görmüş 
kaynaklardan alınan veri-

lerle güncellenecek sis-
tem, ilaç, besin veya başka 
maddelerin birlikte alınma-
sının dopingle olabilecek 
bağlantısını kullanıcılara 
sunacak.

Bu kapsamda tüm ant-
renör ve sporcularımızın 
konu hakkında ayrıntılı bilgi 
sahibi olmaları için www.
enabiz.gov.tr adresini ziya-
ret etmeleri gerekiyor.

Türkiye Kano Federasyonu 7
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“C” Bayanlar Gelişim Kampı
Sakarya Gençlik Hiz-
metleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’ne ait Sa-
panca Gölü kenarındaki 
kayıkhane mevkiinde ça-
lışmalarını yapan bayan 
sporcularımız bir haftalık 
yoğun bir çalışma kampı 
geçirdiler.

Antrenörlerimiz Barış 
Öztürk, Emin Erden ve 
Raif Kırmacı nezaretinde 
çalışmalarını tamamla-
yan bayan sporcularımız, 
bu kamp döneminde aynı 
zamanda ilk kez C2 kate-
gorisinde çalışma fırsatı 
buldular.

Federasyon başkanımız 
Prof. Dr. Sami Mengütay 
da kampı ziyaret ederek 
çalışmaları yakından ta-
kip etti.

Federasyonumuzun, durgunsu kano branşında C kategorisin-
de yarışan bayan sporcular için düzenlemiş olduğu “C Kate-
gorisi Bayanlar Gelişim Kampı” 27 Haziran-4 Temmuz 2015 
tarihleri arasında Sakarya’da yapıldı.

8 KANOFED
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FAALİYET RAPORU
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“Akarsu Slalom Türkiye 
Kupası”nın 3. etabı 5-6 Haziran 
2015 tarihlerinde Rize’de yapıldı. 
Artvin, Trabzon ve Rize bölgele-
rinden, 7 kulüpten yaklaşık 35 
sporcunun yarıştığı Türkiye Kupa-
sı 3. etap yarışları Rize Ardeşen’de 
bulunan Akarsu Slalom Yapay 
parkurunda gerçekleşti.

Baştan sona çekişmeli geçen yarışların so-
nunda genç erkek ve bayan ile büyük erkek 
ve bayan olmak üzere 4 kategoride, K1 ve C1 
tekne sınıflarında dereceye giren sporculara 
madalyaları verildi.

Böylelikle sezon başında 4 etap yarış ve 1 
etap da final yarışı olmak üzere toplam 5 etap 
şeklinde planlanan Akarsu Slalom Türkiye 
Kupası yarışlarının 3. etabı da sona ermiş oldu.

Türkiye Kupası 3. etabı 
Ardeşen’de gerçekleşti
Türkiye Kupası 3. etabı 
Ardeşen’de gerçekleşti

HABERLER
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Akarsu Slalom 
Türkiye Kupası 4. Etap 
Rize’de yapıldı
Akarsu Slalom Türkiye Kupası 4. etap ya-
rışları 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde Rize’nin 
Ardeşen ilçesinde Akarsu Slalom yapay par-
kurunda tamamlandı. 7 klüpten 39 sporcu 
müsabakalarda yer aldı. Dereceye giren spor-
cular ödüllerini aldı.

HABERLER

10 KANOFED
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TOHM’da kayıtlı bulunan ve yeni kayıt olmak isteyen tüm spor-
cular 02 Ekim 2015 Cuma günü saat 09:00’da Salarha Sporcu 
Kamp Eğitim Merkezi’nde toplandı. Oradan Yenişehir Spor 
Salonuna geçildi ve burada tüm sporculara fiziksel ve fizyolojik 
testler uygulandı.

Daha sonra sporcuların 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde Ardeşen’de 
yapılan Türkiye Kupası yarışlarındaki performansları da değer-
lendirildi.

Seçmelere katılan sporcuların performans değerlendirmeleri 
yapıldıktan sonra, böylece olimpik merkezlerde yer alacak 
sporcuların durumları da yeniden değerlendirilmiş oldu.

Akarsu TOHM 
seçmeleri 
Akarsu Slalom TOHM’da kayıtlı bulunan ve 
yeni kayıt olmak isteyen tüm sporcular için 
2-4 Ekim 2015 tarihleri arasında Rize’de fiz-
yolojik testler ve seçme yarışları yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonu 11
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Organizasyona katılan şirket çalı-
şanları her yıl sabırsızlıkla Dragon 
Festivali’ni beklerken, eğlenceli ya-
rışmaların stratejisi, şirketlerde ve-
rimliliğin de artırılmasını sağlıyor. 
Organizasyonda ekipler oluşturulu-
yor, takım ruhu canlanıyor, potansi-
yeller keşfediliyor, motivasyon patla-
ması yaşanıyor.

Organizasyonun ana sahnesinde bit-
mek tükenmek bilmeyen interaktif 
eğlenceler katılımcıların dans edip 
şarkı söylemelerini sağlıyor. Oluşan 
rekabetle limitler zorlanıyor, müca-
dele ruhu canlanıyor.

Bütün bunların yanısıra çimlere 
uzanmak, güneşin tadını çıkarmak, 
gökyüzünü izleyerek ruhu dinlendir-
mek de cabası…

Takımlar Nasıl Kurulur?
Dragon Festivali’nde takımlar, 16 

kürekçi ve 1 davulcu olmak üzere 
17 kişiden oluşuyor. Takımın en az 
dördü kadın olmak zorunda. Kilo, 
boy ve yaş önemli değil. Önemli olan 
takımın senkron içerisinde kürek 
çekmesi. Yarışlar ve antrenmanlar 
esnasında takımlarda, organizasyon 
tarafından sağlanacak birer profes-
yonel dümenci görev alıyor. Yarış sı-
rasında her teknede davulcu bulun-
mak zorunda.

Yarış Kuralları 
1: Takımlar 16 kürekçi ve 1 davulcu-
dan oluşur.

2: Yarış için suya inen her takımda 
en az 4 kadın bulunmalıdır.

3: Her takım için 5 yedek kürekçi 
hakkı tanınmıştır.

4: Yarışlara katılabilmek için takım-
larda minimum 12 kürekçi ve 1 da-

vulcu yer almalıdır.

5: Takımların tek tip t-shirt giymeleri 
zorunludur. Şort ve alt eşofmanlarda 
bütünlük aranmaz.

6: Takımların dümencileri organi-
zasyon tarafından sağlanır. Kendi 
dümencisi ile yarışmak isteyen ta-
kımların organizasyon komitesinin 
onayını almaları gerekir. Yarış sıra-
sında parkur ihlali halinde dümenci 
organizasyon tarafından sağlanan 
dümenci ise yarış tekrarı gerçekleş-
tirilir. Takımın kendi dümencisinin 
parkur ihlaline sebebiyet vermesi 
durumunda yarış tekrar edilemeden 
ilgili takım diskalifiye edilir.

7: Yarışmalar sırasında can yeleği 
kullanımı zorunludur.

8: Yarışmalarda organizasyon tara-
fından tahsis edilen Dragon tekneleri 
kullanılır. Harici tekne kullanılamaz.

Şirketler arasındaki 
rekabet su üzerinde!
          34 farklı sektörden yüzlerce kurumun katılımıyla 
gerçekleştirilen, Türkiye’nin en geniş katılımlı spor, 
eğlence, motivasyon ve tanıtım organizasyonu olan 
Dragon Festivali 8. yılını kutladı. Takım ruhu, birlikte-
lik, eğlence ve tanıtım fırsatlarına yönelik alternatifsiz 
organizasyon 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Haliç 
İmrahor Parkı’nda gerçekleştirildi.
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9: Her takım organizasyon komite-
sinden onay almak koşulu ile kendi 
can yeleği ve kürekleriyle yarışabilir.

10: Takımlar kendilerine bildirilecek 
yarışma saatinden 15 dakika önce 
hazır bir şekilde suya iniş alanında 
bulunmalıdır.

11: Yarış ile ilgili itirazlar sadece ta-
kım kaptanları tarafından itiraz ma-
sasına yazılı olarak yapılabilir.

Yarış Mekaniği
1: Yarışmalar 250 metrelik düz bir 
parkurda 11’erli seriler halinde ya-
pılır.

2: Her takım günde en az iki sefer 
yarışır.

3: Yarışmalarda ilk gün kategori be-
lirleme yarışları, ikinci gün final ya-
rışları yapılır.

4: İlk gün yarışlarında ekipler zama-
na karşı yarışır, derecelerine göre 4 
kategoriye ayrılır, ikinci gün bu kate-
gorilerde final yarışları yapılır.

5: Takımlar profesyonel dümen-
cilerin eşliğinde start noktasına gi-
der ve sabit sıralayıcılar tarafından 
sabitlenirler.

6: Tüm takımlar kulvarlarına gir-
dikten sonra başlangıç hakeminin 
komutu ile yarış başlar ve finiş çiz-
gisindeki foto finish sistemi ve finish 
hakemleri yarışın sonucuna karar 
verirler.

7: Kategoriler “Sport”, “Fun Sport”, 
“Fun” ve “FunFun” olarak belirlen-
miştir. (Kategoriler katılım durumu-

na ve bölgelere göre değişiklik gös-
terebilir.)

8: Her kategorinin ilk üç ekibine ma-
dalya verilir.

9: “Sport” kategorisi birincisi, Ulus-
lararası federasyon takviminde yer 
alan Dragon Festivali’ne katılmaya 
hak kazanır.

10: Yarışma mekaniği, kategoriler, 
yarış sayıları bölgelere ve yarışmacı 
takım sayısına göre değişiklik göste-
rebilir.

Kostüm Yarışması     
Kuralları
Davulcular çılgın fikirlerle ve hayal 
gücü sonucunda ortaya çıkan muh-
teşem kostümleri sergiliyor. Eğlen-
ce ve görsellik için hazırlanan bu 
yarışmada kostümler sudaki yarış 
güvenliğini tehlikeye atmayacak ve 
can yeleği giymeye engel olmayacak 

şekilde tasarlanmalıdır.

Kategoriler;
- Yaratıcı tasarımlar

- Elemeği göz nuru uygulamalar

- En iyi kostüm hikayeleri

Dans Yarışması Kuralları
Herkese açık olan bu bölümde ama-
tör dansçılar ilk 5’e kalmak için bü-
tün hünerlerini sergiliyorlar. Jürinin 
belirlemiş olduğu kategori birincile-
ri, sertifika ve sürpriz hediyeler ka-
zanıyor.

Yapılması gereken hemen takım  
kurmak (Her bir takım için 17 kişi – 
her bir takımda en az 4 bayan olmak 
zorunda.) Takım ismini belirlemek 
ve IK yöneticisine bildirmek.
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Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet 
programında yer alan “Durgunsu 
Kano Olimpik Umutlar Yarışları” 12-
13 Eylül 2015 tarihlerinde Adana’da, 
Çukurova Üniversitesi Kano-Kürek 
Tesisleri’nde gerçekleşti. Yarışlara 
Adana, Antalya, İstanbul, Kocae-
li, Sakarya, Samsun ve Van olmak 
üzere 7 ilden 13 kulüp ve yaklaşık 90 
sporcu katıldı.

Gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde yapılan 
yarışlarda ilk gün 1000 m., ikinci gün 500 m. yarışları 
yapıldı.

Oldukça çekişmeli geçen yarışları Federasyon Başka-
nımız Prof. Dr. Sami Mengütay ve bazı yönetim kuru-
lu üyeleri de yerinde izledi.

Yarışların sonunda yapılan madalya töreninde ise 
sporcularımız kürsüye ellerinde Türkiye bayrakları 
ile çıkarak yaşanan terör saldırılarında yaşamlarını 
yitiren şehitleri andılar. Sporcularımız, şehitlerimizin 
acısını yaşadıklarını belirttiler ve ayrıca terörü lanet-
leyerek milli birlik ve beraberlik çağrısında bulun-
mak istediklerini dile getirdiler.

Olimpik Umutlar umut verdi...

14
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Çeşitli illerden 28 antrenör 
adayının katıldığı kursun te-
orik dersleri Edirne Gençlik 
Hizmetleri bünyesinde bu-
lunan konferans salonunda, 
uygulama dersleri ise yine 
il müdürlüğüne bağlı yüzme 
havuzunda gerçekleşti.

Antrenörlük kursu programı 
sonrasında açıklama yapan 
federasyon başkanımız Prof. 
Dr. Sami Mengütay, “Göreve 
geldiğimiz günden bu yana 
eğitim faaliyetlerinin önemini 
hep vurgulamışızdır. Spor-
cu yetiştirme ve başarı elde 
etme anlamında en önemli 
kişilerin de antrenörler ol-
duğu düşünülürse, antre-

nör yetiştirme konusunda 
federasyon olarak her türlü 
imkanları sunmaya hazır ol-
duğumuzu bir kez daha gös-
termiş olduk. Talep konu-
sunda çoğunluk sağlandığı 
ve fiziki olanaklar da uygun 
olduğu takdirde ülkemizin 
her bölgesinde bu kursla-
rı açmaya hazırız. Edirne’de 
bu ilk oldu, bundan sonra bu 
ilimizde de kano sporunun 
harekete geçmesi için engel 
kalmadı. Burada kursa katı-
lan tüm antrenör adaylarına 
bundan sonraki çalışmala-
rında ve antrenörlük hayat-
larında başarılar diliyorum” 
dedi.

Federasyonumuzun 2015 yılı eğitim faaliyet-
leri kapsamında yer alan “Durgunsu Kano 1. 
Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu” 1-12 
Aralık 2015 tarihleri arasında Edirne’de ger-
çekleştirildi.

Antrenörlük 
Kursu tamamlandı

15
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen ve Hüda-
vendigar Kent Parkı içerisinde yer 
alan kano parkurunda yapılan ya-
rışlara, İstanbul, İzmir ve Bursa’dan 
8 kulüp katıldı.

Birçok sporseverin ilgi ile takip et-
tiği yarışlar, deniz kanosu K1 ve Mix 
(500 m.), durgunsu kano K1 ve C1 
(200 m.) kategorilerinde gerçekleş-
ti. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Nilüfer Çayı üzerinde yapmış oldu-

ğu ve Türkiye’de bir ilk olan kanal 
parkurda yapılan yarışların ödül 
töreninde konuşan federasyon baş-
kanımız Prof. Dr. Sami Mengütay, 
“Bursa halkı için yapılmış olan hari-
ka bir tesiste kano yarışlarına şahit-
lik etmenin heyecanı ve mutluluğu-
nu duyuyorum. 

Tesisteki bazı eksikliklerin de gi-
derilmesinin ardından Kano Fede-
rasyonu olarak burada uluslarara-
sı düzeyde de yarışlara ev sahipliği 
yapmak için her türlü çalışmayı ya-
pacağız. Burada geleceğe yönelik 

olimpik sporcuların da yetiştirilme-
sini ayrıca ümit ediyorum. Bu tesi-
si hem Bursa’ya hem de ülkemi-
ze kazandıran Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Recep 
Altepe’ye kano ailemiz adına teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi.

Federasyon başkanımız, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’ye 
kano sporuna yapmış olduğu des-
teklerden dolayı teşekkür plaketi 
sunarken, kendisine de Başkan Al-
tepe tarafından plaket verildi.

Bursa’da kano yarışı heyecanı
 Federasyonumuzun durgunsu kano branşındaki sezonun son yarışı olan 
“Cumhuriyet Bayramı Kano Yarışları” 30 Ekim 2015 tarihinde Bursa’da yapıldı.

HABERLER
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Durgunsu Kano Türkiye 
Şampiyonası sona erdi
 İstanbul Büyük-

şehir Belediyesi Destek 
Hizmetleri Daire Başkan-

lığı Gençlik ve Spor Mü-
dürlüğü ile Türkiye Kano 
Federasyonu işbirliğiyle 

düzenlenen Durgunsu 
Kano Türkiye Şampiyona-

sı tamamlandı. İBB Mal-
tepe Spor ve Kültür Parkı 
yarışma parkurunda ger-
çekleşen şampiyonaya 11 
ilden 20 kulüp ve yaklaşık 

300 sporcu katıldı.  aaea

Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler 
ve mini minikler kategorilerinde ya-
pılan yarışlarda ilk gün 1000 m., ikin-
ci gün 500 m. ve üçüncü gün 200 m. 
yarışları yapıldı. Baştan sona çekiş-
meli geçen yarışları İBB Gençlik ve 
Spor Müdürü Ayhan Kep ile Türkiye 
Kano Federasyonu Başkanı  Prof. Dr. 
Sami Mengütay, sporcu yakınları ve 
çok sayıda vatandaş yerinde izledi.

300 sporcu birincilik 
için yarıştı
Türkiye Kano Federasyonu’nun 2015 
yılı faaliyet takviminde de yer alan 
şampiyona 28 Ağustos’ta başladı ve 
30 Ağustos’ta sona erdi. İBB Malte-
pe Spor ve Kültür Parkı alanındaki 
su sporları parkurunda gerçekleşen 
şampiyonaya 11 ilden 20 kulüp ve 
yaklaşık 300 sporcu katıldı.

Birinciliğe ulaşan 
kulüpler
Yarışların sonunda büyük erkekler 
kategorisinde Adana Gençlik ve Spor 
Kulübü, büyük bayanlar kategorisin-
de Rize Gençlik ve Spor Kulübü, genç 
erkekler kategorisinde Sakarya Bü-
yükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve 
genç bayanlar kategorisinde Gökku-
şağı Gençlik ve Spor Kulübü şampi-
yonluğa ulaşan ekipler oldu.

Su sporları için yeni 
projeler devam ediyor
Daha önce Sakarya’daki Sapanca 
Gölü’nde gerçekleştirilen Durgunsu 
Kano Türkiye Şampiyonası İBB Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleri 
ile ilk kez İstanbul’da ve yine ilk kez 
denizde gerçekleştirildi. Su sporla-

18 KANOFED
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rında İstanbul’u dünyanın merkezi 
haline getirmeyi amaçlayan İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Kartal Or-
hantepe, Kadıköy, Küçükçekmece ve 
Haliçle ilgili su sporları projeleri de 
ayrıca devam ediyor.

İBB Maltepe Spor ve 
Kültür Parkı Türk sporuna 
hizmet edecek
Yarışların düzenlendiği İBB Malte-
pe Spor ve Kültür Parkı’nda ise su 
sporlarının dışında 1 adet futbol ant-
renman ve müsabaka sahası, 2 adet 
halı saha, 5 adet tenis kortu, 4 adet 
basketbol sahası, 2 adet voleybol 
sahası ve 2 adet idari bina ile İstan-
bul ve Türk sporuna hizmet edilmesi 
planlanıyor. 

Durgunsu Kano Türkiye Şampiyona-

sı’ nda Genel Kupa sıralaması ise şu 
şekilde oluştu:

Büyük Erkekler
1-Adana Gençlik ve Spor Kulübü

2-Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü

3-Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü

Büyük Bayanlar
1-Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2-Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü

3-Gündoğdu Su Sporları Kulübü

Genç Erkekler
1-Sakarya Büyükşehir Belediyesi 
Spor Kulübü

2-Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü

3-Şişecam Çayırova Spor Kulübü

GençBayanlar
1-Gökkuşağı Gençlik ve Spor Kulübü

2-Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü

3-Şişecam Çayırova Spor Kulübü
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Sapanca’da Türkiye 
Kupası heyecanı

Büyükler, gençler, yıldızlar, minikler ve mini minikler 
kategorilerinde yapılan yarışlarda ilk gün 1000 m., ikinci 
gün 500 m. ve üçüncü gün 200 m. yarışları yapıldı.

Baştan sona çekişmeli geçen yarışları Federasyon Baş-
kanımız Prof. Dr. Sami Mengütay ve yönetim kurulu üye-
leri de yerinde izledi.

Yarışların sonunda büyük ve genç erkekler kategorisin-
de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, büyük 
bayanlar kategorisinde Rize Gençlik ve Spor Kulübü ve 
genç bayanlar kategorisinde de Sakarya Gençlik Merke-
zi Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluğa ulaşan ekipler 
oldu.

Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet 
programında yer alan “Durgunsu Kano 
Türkiye Kupası Yarışları” 31 Temmuz-2 
Ağustos 2015 tarihleri arasında Sakarya 
Sapanca Gölü’nde gerçekleşti, yarışlara 
11 ilden 22 kulüp ve yaklaşık 250 sporcu 
katıldı.
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K4 yarişlarından görüntü

Genel kupa sıralaması ise şu şekilde oluştu;

Büyük Erkekler
1-Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2-Adana Gençlik ve Spor Kulübü

3-Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü

Büyük Bayanlar
1-Rize Gençlik ve Spor Kulübü

2-Antalya Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü

3-Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü

Genç Erkekler
1-Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2-Gündoğdu Su Sporları Kulübü

3-Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü

Genç Bayanlar
1-Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü

2-Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü

3-Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
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Marmaris’e bağlı Turunç Mahalle-
si’ nde gerçekleştirilen şampiyona-
da İstanbul, İzmir, Bursa, Sakarya, 
Rize, Karabük ve Muğla illerinden 
18 kulüpten 60 sporcu mücadele 
etti. İki gün süren şampiyonanın son 
gününde finallere kalan takımlar bi-
rincilik elde etmek için kıyasıya mü-
cadele etti. Final müsabakaları so-
nunda birinciliği Şişecam, ikinciliği 
Rize, üçüncülüğü ise İstanbul Teknik 
Üniversitesi takımı elde etti.

“FEDERASYON OLARAK 
BU YARIŞMALARA ÖNEM 
VERİYORUZ”
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı 
Prof. Dr. Sami Mengütay, gazeteci-
lere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
ilk defa kano sporunda Rio 2016 
Olimpiyatları’nda temsil edileceğini 
duyurdu. Mengütay açıklamasında 
şöyle dedi:

“Tabii bizim federasyonumuz faa-
liyetleri içerisinde birçok yarışma 

disiplini var. Bunlardan bir tane-
si de deniz kanosu. Özellikle kano 
branşında farkındalığı oluşturmak. 
Kanonun gelişmesi ve yaygınlaşma-
sı anlamında gençleri ve kulüpleri, 
her yaştan insanları kanoya yönlen-
dirmek bakımından bu yarışmalara 
biz federasyon olarak önem veriyo-

ruz. Şimdi buraya Türkiye’nin çeşit-
li bölgelerinden kulüpler geldi. 18 
tane kulüp yaklaşık, 60 sporcu bu-
rada yarışıyorlar. Tabii bizim hede-
fimiz bu yarışmaları sadece senede 
2 defa 3 defa yapılan değil dafa fazla 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde or-
ganize ederek insanlarımızı su ile 
tanıştırmak ve su kültürünü onlara 
tanıtmak. Türkiye Kano Federasyo-
nu olarak biz Türk spor tarihinde bir 
ilki gerçekleştirdik. O da Türkiye Rio 
2016 Olimpiyatlarında kano dalında 
temsil edilecek. Kano sporcularımız 

Deniz Kanosu’nda Türkiye 
Şampiyonu Şişecam

22

HABERLER

KANOFED



Türkiye Kano Federasyonu 23

HABERLER

2016 olimpiyatlarında yarışma hakkını aldılar.Bu tabii bi-
zim için son derece övünç kaynağı, gurur kaynağı oldu.”

BAKUT takımının sporcusu Asya İkisivri ise, “1,5 yıldır 
bu sporu yapıyorum. K1 branşında yarışıyorum. Benim 
açımdan çok iyi geçti zaten takım olarak da iyi bir başarı 
yakaladık. Çoğu sporcumuz finale kaldı. Ben finalde de 
ikinci oldum. Şimdi 2 bin metre finaline çıkacağız. Yorucu 
oldu ama güzeldi” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Adem Ergül ise, 
“Şu an K1 ve K2 branşında yarışıyorum. Takım arkada-
şımla birlikte birazdan K2 yarışına çıkacağız. Orada ele-
melerde yarışacağız. Hedefimiz birinci olmak ve Bursa’ya 
kupa ve madalya ile dönmek” dedi.
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Durgunsu Kano milli takımımızın da mücadele ettiği 
kano sprint yarışları ise 15-16 Haziran 2015 tarihlerinde 
Azerbaycan Mingechevir’de tamamlandı.

3 bayan 3 erkek olmak üzere toplam 6 sporcu ile müca-
dele eden milli takımımızda;

K1 1000 m. Gabor Bozsik A2 eleme grubunda 3:38.071’lik 
derecesi ile ikinci sırayı alarak yarı finale yükseldi. Yarı 
finalde ise 3:26.322’lik derecesi ile dördüncü sırada 
yer alarak B finalde yarışma hakkı elde etti. B Finalde 
3:37.402 derecesi ile 7. sırayı alarak yarışları genel sıra-
lamada 16. olarak tamamladı.

K1 200 m. Lasma Liepa A2 eleme grubunda 42.080’lik 
derecesi ile altıncı sırayı alarak yarı final şansı elde etti. 
İlk yarı final grubunda yarışan sporcumuz 42.000’lık de-
recesi ile yedinci sırada yer alarak B finalde yarışma 
hakkı elde etti. B finalde 43.800 derecesi ile 6. sırada 
kalan sporcumuz yarışları genel sıralamada 15. olarak 
tamamladı.

K1 500 m. Lasma Liepa A1 eleme grubunda 1:56.486’lık 
derecesi ile yedinci sırayı alarak yarı final şansı elde etti. 
İkinci yarıfinal grubunda yarışan sporcumuz 1:56.007’lık 
derecesi ile yine yedinci sırada yer aldı ve B finalde ya-
rışma hakkı kazandı. B finalde 2:16.028 derecesi ile 8. 
sırayı alarak yarışları genel sıralamada 17. olarak 
tamamladı.

C1 200 m. Kerim Tenha A3 eleme grubunda 
46.840’lık derecesi ile altıncı sırayı alarak yarı 
finalde yarışma şansı elde etti. İlk yarı final 
grubunda yarışan sporcumuz 46.760’lık dere-

cesi ile son sırayı alarak finalde yarışma şansını kaybet-
miş oldu.

K2 200 m. Lasma Liepa & Ines Esteves A1 eleme gru-
bunda 40.184’lik derecesi ile yedinci sırayı alarak yarı fi-
nalde yarışma hakkı elde etmiş oldu. Yarı final grubunda 
yarışan ekibimiz 38.347’lik derecesi ile beşinci sırada yer 
almalarına rağmen finalde yarışma şansını kaybetmiş 
oldular.

K1 200 m. Mustafa Gülbahar ilk eleme grubunda 
36.916.’lık derecesi ile yedinci sırayı alarak yarı final 
şansı kazandı. Yarı finalde ise 35.969.’lık derecesi ile al-
tıncı sırada yer alarak B finalde yarışma hakkı elde etti. 
B finalde ise 37.204 derecesi ile 5. sırayı alarak yarışları 
genel sıralamada 14. olarak tamamladı.

K2 500 m. Elizabeth Bates & Ines Eseteves A2 eleme 
grubunda 1:47.593’lük derecesi ile yedinci sırayı alarak 
yarı finalde yarışma hakkı elde etmiş oldu. Yarı final gru-
bunda yarışan ekibimiz 1:46.903’lük derecesi ile son sı-
rada yer alan ekibimiz finalde yarışma şansını kaybetmiş 
oldular.

Bakü 2015 1. Avrupa 
Oyunları’nda hedefe ulaşamadık

50 ülkeden yaklaşık 6000 sporcunun 20 ayrı branşta yarıştığı “Bakü 2015 1. Avrupa 
Oyunları” 12-28 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan’da  gerçekleştirildi.
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Bakü 2015 1. Avrupa 
Oyunları’nda hedefe ulaşamadık

Dragon tekne yarışlarından bir görüntü
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Federasyonumuzun 2015 
yılı faaliyet programında 
yer alan “Deniz Kanosu 
Bahar Kupası Yarışları” 
tamamlandı.

Yarışlar öncesinde 1 Mayıs Cuma 
günü saat 14:00’de başlayan Deniz 
Kanosu Eğitim semineri de Köln 
Spor Akademisi Su Sporları eski 
Bölüm Başkanı Peter Voight tara-
fından verildi. Seminere, yarışmaya 
gelen tüm antrenör, sporcu ve ha-
kemler katıldı.

İlk gün teorik derslerin sonunda 
suda da eğitim veren Voight, deniz 
kanosu hakkında antrenör ve spor-
culara önemli bilgiler aktardı.

2 Mayıs Cumartesi günü saat 
13:00’de bahar kupası yarışları baş-
ladı. Bodrum Gümbet’te yer alan 
İsis Otel Su Sporları sahilinde yapı-
lan yarışlara 20 kulüpten yaklaşık 
80 sporcu katıldı. Cumartesi günü 
erkek, bayan ve mix. olmak üzere 
3 kategoride 2000 m. yarışları yapı-
lırken, yarışlar sonucunda madalya 
alan sporculara akşam saatlerinde 
İSİS Otel ev sahipliğinde madalyaları 
verildi.

3 Mayıs Pazar günü ise aynı katego-
rilerde 1000 m. yarışları yapıldı. Baş-
tan sona çekişmeli geçen yarışlar, 
renkli görüntülere sahne olurken, 
basın mensuplarının da yarışlara il-
gisi büyük oldu. 

Yarışları yerinde takip eden Fede-
rasyon başkanımız Prof. Dr. Sami 
Mengütay, “Kano sporunun gelişti-

rilmesi ve tanıtılması adına bu tip ya-
rışlar federasyonumuz adına büyük 
önem arz etmektedir. Her sene yap-
mış olduğumuz deniz kanosu yarış-
larının bu yılki ayağını da Bodrum’da 
yapmış olduk. Bu sefer Almanya’dan 
misafirimiz olarak gelen ve deniz 
kanosu hakkında sporcu ve antre-
nörlerimize seminer veren ve özgeç-
mişi bu konuda üst düzey olan Peter 
Voight da bizlerle birlikte oldu. Ken-
disine de bu anlamda teşekkür edi-
yorum. Bu güzel organizasyonda biz-
lere baştan sona mükemmel bir ev 
sahipliği yapan İsis otel yetkililerine, 
başta genel müdür Melih Alemdar’a 
ve bizler için her türlü desteği sağla-
yan satış pazarlama müdürü Gonca 
Alemdar’a ve tüm İsis Otel çalışan-
larına kano ailemiz adına canı gönül-
den teşekkür ediyorum. Umarım çok 
daha güzel organizasyonları tekrar 
birlikte yapma imkanı buluruz” dedi.

Federasyon başkanımız Prof .Dr. 

Sami Mengütay, İSİS otel yetkilile-

rine yarışlar sonrasında teşekkür 

plaketi verdi. İki gün boyunca süren 

yarışlar sonucunda kulüpler sırala-

masında Şişecam Çayırova Spor Ku-

lübü birinci olurken, ikinciliği Tuzla 

Deniz Yıldızı Spor Kulübü, üçüncü-

lüğü ise 222 Gençlik ve Spor Kulübü 

elde etti.
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1-3 Mayıs 2015 tarihinde Muğla Bodrum İSİS otelde yapılan Deniz Kanosu Bahar 
Kupası Yarışları ödül töreni sonrası Prof. Dr. Sami Mengütay, Peter Voight, Otel 
Müdürü Melih Alemdar ve eşi Satış ve Pazaralama Müdürü Gonca Alemdar.

Türkiye Kano Federasyonu

Deniz Kanosu Yarışları tamamlandı
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HAKEMLERİMİZ

          Federasyonumuz 
bünyesinde ilk olarak 10 
Ekim 2003 tarihinde Anka-
ra Gölbaşı’nda açılan Dur-
gunsu Kano Aday Hakem 
Kursu ile ilk hakemlerimiz 
Durgunsu Kano müsaba-
kalarında görev almaya 
başladılar. Sporumuzun 
gelişmesiyle birlikte var 
olan hakemlerimiz sayıca 
yetersiz kalmaya baş-
ladı ve hakem ailemize 
yeni arkadaşlar eklemek 
için 2010 yılında Muğla-
Köyceğiz’de, 2011 yılında 
Adana’da, 2013 yılında 
İstanbul’da, 2014 yılında 
İstanbul ve Trabzon’da, 
2015 yılında İstanbul’da 
aday hakem kursları dü-
zenlendi.

Uluslararası Kano Federasyonu 
(ICF) tarafından yapılan değişiklikle-
rin değerlendirilmesi ve yarışmalar-
da en yüksek verimin elde edilmesi 
adına her sene başında hakem vize 
gelişim seminerleri düzenleniyor ve 
hakemlerimizin bilgilerinin güncel 
kalması sağlanıyor. Düzenlenen vize 
seminerine katılmayan hakemlerin o 
sene içerisinde yapılacak organizas-
yonlarda görev almaları mümkün 
olmuyor. Bunun yanında yürürlükte 
olan hakem talimatnamesi gereği 
hakemlikte görev yaptığı süre göz 
önünde bulundurulup görev perfor-
mansı yüksek olan hakemler terfi sı-
navlarına katılma hakkı elde ediyor. 
Terfi sınavları sonucunda başarılı 
olan hakemlerimiz bir üst kategoriye 
geçiş yapabiliyor.

2013 yılında ulusal durgunsu kano 
hakemlerimizden Fatih Demirci 
ve İlhan Şerif Aykaç Romanya’nın 
Bascov kentinde düzenlenen Ulus-
lararası Durgunsu Kano Hakemliği 
Semineri’ne katılıp başarı göste-
rerek uluslararası müsabakalarda 
görev almaya hak kazandılar. Ha-
kemlerimiz 2013 yılından günümü-
ze kadar düzenlenen çeşitli Avrupa 

Şampiyonaları, Dünya Şampiyonala-
rı ve Gençlik Olimpiyatlarında ulus-
lararası hakem olarak görev alarak 
yurdumuzu başarı ile temsil ettiler.

2015 yılı sonu itibariyle 79 aday ha-
kem,  14 bölge hakemi, 15 ulusal 
hakem ve 2 uluslararası hakem ol-
mak üzere toplam 110 hakem Fe-
derasyonumuz bünyesinde görev 
yapıyor. Merkez hakem kurulumuz 
Fatih Demirci (Başkan – Uluslarara-
sı Hakem), Beyhan Yunak (Hakem-
lerden Sorumlu Genel Koordinatör), 
İlhan Şerif Aykaç (Uluslararası Ha-
kem), Ahmet Cinaz (Ulusal Hakem) 
ve Dündar KESKİN’ den (Ulusal Ha-
kem) oluşmaktadır.

Durgunsu kano hakemleri olarak, 
müsabakalarda tüm sporcular için 
eşit şartların oluşmasını sağlayarak 
en adil yönetimi göstermeyi amaç 
edinmiş durumdayız. Ülkemizde 
sporumuzun geliştiği ölçüde hakem 
camiamızın da gelişmesi için çalış-
maktayız.  Zaman zaman karşılaş-
tığımız zorluklara, kısıtlı imkânlara 
rağmen elimizden geldiğince çaba 
göstererek sporumuzun gelişmesi 
için çaba göstermekteyiz ve göste-
receğiz. 

Hakemlerimiz, başarıdan 
başarıya koşuyor

Fatih DEMİRCİ / MHK Başkanı/Uluslararası Hakem
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Üst: Mustafa Elik, Garip Şişli, Fulya Emine Okuyucu, Barış Özdal, Dündar Keskin, Zeki Çotur, Hüseyin Gürbüz
Yıldız Çay, Emel Merve Çekici, Sami Mengütay, Fatih Demirci, Beyhan Yunak, Yağmur Paçalı, Serkan Paçalı, Eşref Gökalp

Fatih Demirci, Risto Lehtinen (Uluslararası Kano Sprint 
Komite Üyesi), İlhan Şerif Aykaç

Fatih Demirci, Fikret Aslan, Ahmet Cinaz, 
Beyhan Yunak, Tuğçe Handan Demirel

Fatih Demirci, Beyhan Yunak
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Akarsu Grup

Beyhan Yunak, Fatih Demirci

Yıldız Çay, Şafak Ak

Erdoğan Yılmaz, 

Mehmet Başköylü, Şafak Ak, Semiha Kaya,

Beyhan Yunak, Erdoğan Yılmaz
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Dündar Keskin, Hanife Albayrak

Akarsu Grup

Bülent Aksoy, Diren İslamoğlu

Recep Tunç

Yıldız Çay, Bülent Aksoy, Ömer Kösoğlu, 
Turgay Okumuş

Recep Avcı, Cevdet Duru,
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HAKEMLERİMİZ

DündarKeskin, Necdet Kaya, Murat Başol, 
Yıldız Çay, Hanife Albayrak

Damla Küçükoğlu, Önder Özbilen, Yıldız Çay, Garip Şişli, Emel Merve 
Çeliktopuz, Cem Akkaya, Mustafa Elik, Canberk Koçer, Pınar Bulmuş

Yağmur Paçalı, Emel Merve Çeliktopuz

Yağmur Şahin, Cem Akkaya, Nükte İdil, 
Barış Özdal, Yıldız Çay, Pınar Bulmuş, 

Damla Küçükoğlu, Fatih Demirci, 
Beyhan Yunak, Önder Özbilen, Canberk Koçer

Zeynep Öz, Beyhan Yunak, Fikret Aslan, Ahmet Cinaz, 
Fatih Demirci, Ömür Uysal, Serdar Ceylan, Yağmur Paçalı, 

Serkan Paçalı, Tolga Turan, Şenol Özmen

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altape, Beyhan Yunak
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Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 
Sayın Burhanettin Hacıcaferoğlu ve milli takım 

antrenörümüz Dragan Dragonovic ile birlikte milli 
takım kampında sporcularımızın performans 

testlerini birlikte izledik

Durgunsu Merkez 
Hakem Kurulu 

Fatih DEMİRCİ (Başkan)

Beyhan YUNAK ( Hakem Koordinatörü)

İlhan Şerif AYKAÇ

Ahmet CİNAZ

Dündar KESKİN

Milli takım kampında 
sporculara ziyaret

Federasyonumuzda
iki atama
Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreterliği’ne 
Sevban Yıldırım atanmıştır. Ayrıca, Zeren Tümer-
kan da federasyonumuz basın yayın, halkla ilişkiler 
ve itibar koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. 
Sayın Yıldırım ve Türmerkan’a görevlerine başarı-
lar dileriz.

Sevhan Yıldırım Zeren Tümerkan

Beyoğlu Belediye 
Başkanlığı’nı ziyaret

Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Yasin Balcı 
Bey ile Türkiye Kano Federasyonu ile yapılacak ortak 
faliyetler için bir araya geldik. Beyoğlu ilçesi gençlerine 
katkı Sağlamak için el ele verdik. Haydi Bismillah!!!.

Fatih Demirci
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KULÜPLER

TUZLA DENİZ YILDIZI 
SPOR KULÜBÜ
Kulübümüz 2006 yılında İTÜ Öğretim Görevlisi Mustafa Yılmaz ve 
Antrenör Adnan İlhan tarafından İTÜ Denizcilik Fakültesi içinde 
kurulmuştur ve halen aktivitelerine burada devam etmektedir. 
Kulübümüzün başkanlığını Melih Yıldız, Kano Şube Kaptanlığını 
Hakan Aydoğmuş, Antrenörlüğünü Emre Uzbek yapmaktadır.

Kulübümüz kurulduğu yıldan itibaren 
onlarca ödül almış büyük erkeklerde 
aralıksız 8 yıl Türkiye Şampiyonu ol-
muştur. Kulübümüzde yetişen onlarca 
sporcu ülkemizi yurt dışında başarıyla 
temsil etmiş, hepimizin gurur duyduğu 
madalyaları kazanarak kulübümüze de 

haklı bir gurur kaynağı olmuşlardır.

Kulübümüz kano (durgun su ve sea 
kayak) dışında kürek (deniz küreği ve 
durgun su), yelken, triatlon ve serbest 
dalış branşlarında da başarıyla faaliyet 
göstermekte olup başarılarına her gün 
bir yenisini eklemektedir.
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SAMSUN ÇARŞAMBA
BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

CANİK GENÇLİK VE 
SPOR KULÜBÜ

1924 yılında Mustafa Kemal Paşa Samsun’a yaptığı bir gezide 
Çarşamba’ya da uğramıştır. Bu gezi sırasında o zamanın jandar-
ma yüzbaşı Sabri Altıner’e bir spor kulübü kurulması için talimat 
verir. 
Aynı yılın Kasım ayında, ilçedeki Halk 
Fırkası binasında yapılan ilk toplantı 
ile birlikte Çarşamba Yeşilırmak Genç-
lik Kulübü adıyla kulüp kurulmuştur. 
Ancak, cumhuriyetin ilanı ile kulübü 
özdeşleştirmek isteyen Çarşambalılar 
kuruluş yılını 1923 olarak tescil ettir-
mişlerdir.
Kulüp sonraki yıllarda Çarşamba Genç-
lik Kulübü, Çarşamba Spor Kulübü ve 
Çarşamba Belediyespor Kulübü olarak 
isim değiştirmiştir. 
İki kulübümüzü de 2011 yılında antrenö-

rümüz ve il temsilcimiz olan Süleyman 
Şişli ile birlikte faal olarak çalışmalarına 
devam etmektedir. 
Antrenmanlarımız, Çarşamba Su Spor-
ları ve ferdi spor salonunda ve yeni 
faaliyete açılan Ayvacık Su Sporları 
Merkezi’nde yapılmaktadır. Sporcula-
rımızla yapılan çalışmalar sonucunda 
yapılan müsabakalarda güzel başarılara 
imza attık. Bu başarıların sonucunda iki 
milli sporcuyu ülkemize kazandırmanın 
gururunu taşıyoruz.

Canik Gençlik ve Spor Kulübü, 2009 yı-
lında Canik ilçesinde kurulmuş, Sam-
sun ili genelinde faaliyetlerini yürüten 
bir spor kulübüdür. 8 branşta 300 üze-

rinde lisanslı sporcusu bulunan spor 
kulübü. Birçok branşta bünyesinde milli 
sporcular yetiştirmiştir. Kulüp başkanı 
Üzeyir Kodan’dır.
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SAKARYA OLİMPİK SU 
SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ KULÜBÜ

Erkut Oğultürk’ın başkanlığını yaptı-
ğı kulüp, 2013 yılında Küçükçekmece 
Su Sporları Kulübü ismi ile kuruldu. 
2015 yılında GSB, SGM,TURKAF ve Sa-
karya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü’nün Sakarya ilinde yürüt-
mekte olduğu Sporcu Eğitim Merkezi ve 
Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (SEM 
ve TOHM) projelerine destek vermek 
amacıyla Sakarya iline nakil işlemi ger-
çekleşmiş ve tüzük değişikliği yaparak 
Sakarya Olimpik Su Sporları Kulübü is-
mini almıştır.

Kulüp faaliyetlerine kano ve kürek 
branşlarında devam etmektedir. Yüzme 
branşının başlaması için ise çalışmalar 
yapılıyor.

2012 yılında kuruldu ve kano branşı fa-
aliyete geçirildi. 2013 yılında Gençler 
Türkiye Şampiyonluğu elde etti. 2014 
yılında da hem gençler, hem büyük-
ler kategorisinde Türkiye şampiyonu 
oldu.2015 yılında yine Gençler Türkiye 
Şampiyonluğu’nu kazandı.

Milli takıma sayısız sporcu vermiş olan 
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü’nün başkanlığını Orhan Bayrak-
tar yapmaktadır.  Kano branşı sorumlu-
muz Yusuf Ertuğrul Erdem’dir. Erdem 
aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Bele-
diyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü 
görevini de yapmaktadır.

KULÜPLER
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SAKARYA OLİMPİK SU 
SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ

KULÜPLER

İTÜ (YDO) KÜREK KULÜBÜ
Tarihi Denizatı Kürek Kulübü’ne dayanan İTÜ (YDO) Kürek Kulübü 
faaliyetlerine Denizatı Kürek Kulübü’nün faaliyetlerini durdurdu-
ğu yıl olan 2005’de başladı. Kulüp, İTÜ’yü kano ve kürek sporu dal-
larında en iyi şekilde temsil etme gayreti içindedir.

Çalışmalarını uzun süre Hamit Naci an-
fisi yanında bulunan ve halen kullanıl-
makta olan kayıkhaneye bitişik şu anki 
gemi maket atölyesinde sürdürmekte 
olan kulüp, 2009 yılında sahil kısmında 
bulunan yeni binasına taşındı.

Yapılan programlar neticesinde kara ve 
su antremanlarını haftada 3 gün olacak 
şekilde devam ettiren kulüp haftasonu 
çalışmalarında teknelerin bakım-onarı-
mıyla da ilgileniyor. Kulüp başkanlığını 
halen Doğukan Ulusoy yapıyor.

KULÜPLER
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ GENÇLİK VE 
SPOR KULÜBÜ 
İzmir Büyükşehir, çalışmanın meyvesini kısa sürede aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü’nün branşları arasına kano 
sporunu da eklemesiyle birlikte İzmir’de 
başlayan faliyetler meyvelerini vermeye 
başladı.

Çalışmaya başladığı ilk senesini takı-
mın hazırlanmasıyla geçiren kulübümüz 
ikinci senesinde  2015 yılının 2. yarışı 
olan ve Marmaris Turunç’ta düzenle-

nen Deniz Kanosu Türkiye kupası yarış-
larında ilk madalyalarını almayı başardı.

Çalışmalarına İnciraltı’ndaki İzmir ka-
yıkları tesisinde devam eden takımımız 
sene sonu itibariyle durgunsu kanosun-
da faliyete geçerek önümüzdeki sezon-
da akredite olduğu iki kano branşında  
da müsabakalara katılmayı hedefle-
mektedir.

KULÜPLER
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RÖPORTAJ

-Sayın Voigt, bize kısaca kendinizi 
tanıtabilir misiniz?

-1944 senesinde doğdum. 8 sene 
kürek yarışmalarına yarışma-
cı olarak katıldım. Bir çok başa-
rı elde ettim. Ardından 18 ay Al-
man Deniz Kuvvetleri’nde görev 
yaptım. Eğitimimi Almanya Köln 
Spor Akademisi’nde ve ardın-
dan Köln Üniversitesi Coğrafya 
Fakültesi’nde tamamladım. Me-
zun olduktan sonra 10 sene kadar 
lisede beden eğitimi öğretmenliği 
yaptım. Bunun yanı sıra coğrafya 
derslerine de girdim. Bu arada kü-
rek antrenörlüğü yaparak milli ve 
uluslararası yarışmalarda takımı-
mı temsil ettim.

1980 senesinden, emekli olana ka-
dar Köln Spor Akademisi’nde su 
sporları üzerine akademisyenlik 
yaptım özellikle kürek, kano, yel-
ken sporlarına ağırlık verdim.

1985 senesinde sosyoloji üzerine 
doktora yaptım ve tezimi cezaevin-
deki gençlerin davranışları, vücut 
şekilleri ve sporun onlara yaptığı 

etkiler üzerine verdim.

1990’dan 2006 senesine kadar 
Köln Spor Akademisi ile Marmara 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksek Okulu arasında düzenle-
nen ortak değişim programlarının 
sorumluluğunu yürüttüm. İki üni-
versitenin eğitim şekilleri arasında 
bağlar kurarak bir çok öğrenci ve 
akademisyenin değişim progra-
mını yürüttüm. Bu ortak çalışma 
kapsamında kültür bağları kurarak 
bilim alanında bilgi paylaşımının 
yanı sıra bir çok seminer ve kurs 
düzenleyerek iki okulun birbiriy-
le kaynaşmasını sağladım. Her iki 
üniversiteye de bu program saye-

sinde katkılar sağladık.

Kano Federasyonu başkanı-
nız Prof. Dr. Sami Mengütay 

bey de bu çalışmanın Marmara 
Üniversitesi ayağını yürüterek 

bizlere çok katkı sağladı.

Ne mutlu bizlere ki gençlere bu 
sayede iki ülke kültürünü spor 
kapsamlı tanıtma fırsatı bulduk.

-Su sporlarında en çok kano ile 
ilgili olduğunuzu görüyoruz. Peki 
kano ile tanışmanız nasıl oldu?

-Üniversite yıllarında kano sporu-
na gönül verdim. Yani çok eskiye 
dayalı…

-Kano Federasyonu başkanımız 

Prof. Dr. Sami Mengütay bey ile 
çok yakın dost olduğunuzu göz-
lemledik. Bu dostluğunuz kano 
sayesinde mi başladı?

-Kısmen… Kano dostluğumuzu 
pekiştiren ve ilerleten bir etmen 
oldu… 1991 senesinin mayıs ayıydı. 
Köln Spor Akademisi’nden bir grup 
öğrencimle Marmara Beden Eğiti-
mi ve Spor Yüksek Okulu’nu, baş-
kanınız Sayın Mengütay’ın resmi 
daveti ile ziyaret ettik. Bu ziyarette 
Köln Spor Akademisi ve Marmara 
Spor Akademisi’nin değişim prog-

     Türkiye Kano Fede-
rasyonu’ nun Marmaris 
Turunç’da düzenlediği 

yarışta  Almanya’ dan bir 
misafirimiz vardı: 

Dr. Peter Voigt… Hayatını 
spora adamış  biri o…  

Sayın Voigt, Türkiye kano 
camiasının yakından ta-
nıdığı bir isim… Spora ve 
sporculara kattığı hizmet 

anlatmakla bitmez. 
Kendisini yakalamışken siz 
değerli okuyucularımızın 
da tanıması için kısa bir 

söyleşi yaptık.
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ramı ortaklığını oluşturduk. O 
günden bu güne spor sayesin-
de dostluk ve kültürel bağlar 
kurduk. Her iki üniversitenin 
kürek takımlarını kaynaştırıp 
yarışlar düzenledik. Akabinde 
1992 senesi temmuz ayında 
Başkanınız Prof. Dr. Mengütay 
ve yine federasyonunuzun yet-
kilisi, Sayın Fatih Sani Bey, ken-
disi o zamanlar Marmara Spor 
Akademisi’nde kürek hocasıydı, 
bizi iade-i ziyarete geldiler.

Bu sayede Köln Spor 
Akademisi’nde, Marmara Üni-
versitesi öğrencileri benim aç-
mış olduğum kano eğitim kur-
suna katıldılar.

Prof. Dr. Sami Mengütay Bey de 
Marmara Üniversitesi resmi so-
rumlusu olarak bu program ve 

kurslara eşlik etti. 
Birlikte çok güzel iş-
lere imza attık.

- Peki Sayın Voigt, 
Türkiye’de kano spo-
runun temelleri bu 
sayede mi atıldı?

-Evet, burada Sayın 
Mengütay’ın çabaları 
büyük. Benim de katkı-
larımla Türkiye’de kano 
sporunun temelleri atıl-
dı.

-Türkiye’de kano sporu-
nun ilerlemesi hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir!
-Bence Türkiye çok iyi ve 
doğru yolda hızla ilerliyor. 
Bunun en açık göstergesi, 
Türkiyenin kano sporunda 
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Rio’da yapılacak olan olimpiyatlarda yer alacak olması ve sporcula-
rın olimpiyat kotasına girmesidir.

-Türk kano sporcularına başarı elde etmeleri için daha neler tavsi-
ye edersiniz?

-Bence izledikleri yolda hızla devam etmeleri gerekiyor. Tüm kano 
kategorilerinde tam ve eksiksizsiniz. Aynen çalışmaya devam de-
rim. Bu arada beni de sık sık davet etmelisiniz, sizin tüm bu 
ilerlemlerde yanınızda olmak isterim.

-Turunç’taki yarışta siz de kano çektiniz, neler hissettiniz?

-Çok güzel bir yarış oldu. Çok iyi hazırlanmışlardı. Ama 
bendeniz genç ve dinamik bir adam olarak onlara beni 
geçmeleri için müsaade ettim.

-Peki Sayın Voigt esprili yaklaşımlarınız ve bize kat-
tığınız her şey için size eski bir öğrenciniz olarak 
teşekkür ederim.

-Ne demek efendim, ben her zaman yanınızda 
olmaktan mutluluk duydum. Her zaman yanı-
nızda olmaya devam edeceğim. Ben teşek-
kür ederim…
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TOHM Projesi Sakarya Merkezi’nin 
Sorumlu Antrenörü Hüseyin Kaya 
ile proje kapsamındaki eğitimle-
ri, sporcuların performanslarını 
konuştuk. Kano sporunda daha iyi 
sonuçlar alınması için neler gere-
kiyor? İşte sorularımız ve Kaya’nın 
yanıtları:

-Eğitimle spor bir arada yürütülü-
yor mu?

-Evet, okul ve spor bir arada yü-
rütülüyor. Yürütülmek zorunda, 
çünkü eğitim ve spor ayrılmaz bir 
bütünün iki parçası… TOHM proje-
sinde antrenman planlamaları da 
sporcuların okul durumlarına göre 
yapılmakta ve uygulanmaktadır.

-Sosyal aktiviteye ne kadar zaman 
ayırıyorsunuz?

-Mümkün olduğu kadar sporculara 
kendilerini dinlendirecek, kafaları-
nı rahatlatacak sinema gezi vb et-
kinlikler yapılmaktadır.

-Merkezde geleceğin olimpik spor-
cularının akademik, sosyal ve kişi-

sel gelişimlerine katkıları var mı?

-TOHM projelerinde çalışma sis-
teminin olimpiyatlar hedef alına-
rak yapıldığından üniversitelerden 
(BESYO) destek alınmaktadır. Bu-
rada psikolojik danışman, akade-
mik danışman ve sporcularla dü-
zenli toplantı ve bilgilendirmeler 
yapılmakta ayrıca sporculara ile-
riye dönük hedef belirleme konu-
sunda üniversite hocalarımız katkı 
sağlamaktadır.

-TOHM projesi ile sporcular ken-
dilerini farklı alanlarda geliştire-
biliyor mu?

-Sosyal etkinliklerde sporcu kendi 
ilgi duyduğu alanda etkinlik yapa-
biliyor.  Bu tamamen sporcunun 
isteği ile alakalı bir durum. İsteyen 
her sporcuya imkânlar dâhilinde 
katkı sağlanmaktadır.

-Aileler TOHM projesinden mem-
nun mu?

-Ailelerimiz bize ve çocuklarına 
bu projede destek vermektedir-
ler. Zaten bu seviyede spor yapan 

sporcunun ailesi de spor anlamın-
da hedefleri olan ve evladının spor 
alanında başarılı olmasını istiyor 
demektir.

-Antrenman sistemi nasıl? Kaç 
gün, kaç saat antrenman yapıl-
maktadır?

-Kano gibi performansa dayalı bir 
spor olduğu için haftada 10-11 ant-
renman yapılmakta. Bu da kış dö-
neminde kuvvet çalışması, koşu, 
su antrenmanları, yüzme, ergo 
antrenmanları yapılmakta. Ortala-
ma bir antrenman 1,30-2 saat sür-
mektedir.

-Siz projenin gidişatından mem-
nun musunuz?

-Böyle ciddi ve güzel bir projenin 
içinde olmaktan çok mutluyum in-
şallah kano sporuna çok katkı sağ-
layacağımı düşünüyorum.

-Biraz da sizi tanıyalım…

-Sakarya Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü’nde kano antrenörü 
olarak görev yapmaktayım. Sakar-
ya Üniversitesi BESYO mezunuyum 
3. kademe kano antrenörüyüm. 
2008-2013 yılları arasında milli ta-
kım antrenörlüğü ve teknik kurul 
üyeliği görevlerinde bulundum. 
Kano sporuna hizmet ve ülkemi-
zin bayrağını göndere çektirmek, 
şampiyonlar yetiştirmek en büyük 
hedefim. Allahın izni ile bu hedefe 
doğru çalışmalarıma devam ede-
ceğim.

-Daha fazla başarı elde edebilmek 
için ne yapılmalı?

-Burada biraz klasik konuşacağım 
ama en önemlisi, sporcu sayısı-

“TOHM’ların 80 kişilik kontenjanı 
boş bırakılmasın”

Sakarya TOHM sorumlu antrenörü Hüseyin Kaya’nın önerisi var:

Röportaj: Deniz KORKMAZ
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nı artırmaktan geçiyor. Çünkü ne 
kadar çok kişi kano sporu yaparsa 
o kadar rekabet ve kaliteli sporcu 
ve seçenekler ortaya çıkacaktır. 
Tabii burada kulüplerin imkânları 
doğrultusunda sporcu sayılarını 
artırması yine federasyonun bence 
gelişim kamplarına ağırlık vererek 
aktif spor yapan sporcuların kalite-

sini yukarı çekmesi ile de olabilir.

-Tohm projesi nasıl daha aktif 
hale getirilebilir?

-Burada TOHM projeleri çok iyi 
şekilde değerlendirilebilir. TOHM 
projelerinde 20 erkek 20 kadın 
sporcu kontenjanı var ve Sakarya 
ile Adana ilinde toplam 40 erkek 40 
kadın. Bu da 80 sporcu eder. Şu an 

toplamda 25 sporcu bu projelerde 
yer almaktadır. Federasyonumuz 
bu boş kontenjanları doldurup 80 
sporcuya çıkılabilirse ve dönem 
dönem testler yaparak performans 
değerlendirmesi sonucunda eleme 
yapmalı. Açılacak kontenjanlara 
hemen yeni sporcular ekleyip 80 
kişilik sayı daima dolu olmalı ki, 
bunlar arasında oluşacak rekabet 
ortamından da daha iyi sonuçlar 
alınsın. Ayrıca bu projenin finans-
manını tamamen Spor Genel Mü-
dürlüğü tarafından karşılandığı 
için federasyona hiçbir maliyeti ol-
mayacaktır.

-Kano sporu ile nasıl tanıştınız?

-Aslında benim ilk branşım kürek-
tir. Bilenler bilir. Kano ve kürek 
aynı ortamlarda yapılan benzer 
spor dallarıdır. Ben hem üniversi-
tede okuyor hem de kürek antre-
nörlüğü yapıyordum. 2002 yılında 
Kano Federasyonu’nun kurulma-
sıyla Sakarya ilimizin de kürek spo-
runun merkezi olmasından dolayı 
Kano Federasyonu ilimizde gelişim 
kampı düzenledi. Üniversiteler de 
bunu öğrencilere kamplar yaparak 
sporu tanıtmaya başladı. Ben de 
2002 yılında bu kamplara katılarak 
kano sporuyla tanışmış oldum.

Daha sonraları yine Sakarya ve An-
kara’daki gelişim kamplarına katı-
larak sporu daha yakından öğren-
me fırsatım oldu. Hatta Ankara’da 
yapılan ilk kano yarışlarında K-1 ve 
K-2 yarışlarına katıldım. 

2007 yılından beri de aktif olarak 
kano antrenörü olarak çalışmak-
tayım.

Gürhan Salman, Hüseyin Kaya, Deniz Korkmaz, Emre Şimşek.



KANOFED42

SPOR EĞİTİM VE BİLİM KÖŞESİ

Turizm sektörü küresel eko-
nomi içerisinde hızla ge-
lişmektedir. Artan rekabet 
ortamında destinasyonlar 
daha fazla turist çekebilmek, 
turizm sezonunu zamana 
ve mekâna yayabilmek için 
farklı stratejiler geliştirmek-
tedirler. Bu stratejiler doğ-
rultusunda kendine özgü te-

mel kaynaklarını kullanarak, 
çekim güçlerini artırmayı 
hedeflemektedirler. Bu açı-
dan her destinasyon marka 
değerini yükseltecek yeni tu-
ristik ürünler sunmak duru-
mundadır. Spor turizmi son 
yıllarda gelişme potansiyeli 
yüksek bir turistik ürün ola-
rak destinasyonların ilgisini 

Manavgat destinasyon 
yönetimi ve 

markalaştırmasında 
doğa sporları ve 

su sporlarınınrolü: 
kano sporu örneği

Günümüzde yaşamın bir parçası haline ge-
len, geniş bir alana yayılan ve birçok bilim 
alanı ile multidisipliner bir bilim alanı olan 
sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, 
korunmasında ve devamlılığında çok önem-
li bir yerinin olmasının yanı sıra, spora olan 
ilgi bu alanlarda yetişmiş, donanımlı insan 
gücüne olan ihtiyacı baş döndürücü bir hız-
da arttırmaktadır.

Gerek uluslararası yarışmalarda gerekse 
olimpiyatlarda insan performansının maksi-
mum düzeye çıkartılmasında, spor bilimleri 
alanlarında yapılan akademik çalışmalar ve 
teknolojik gelişmeler günümüzde bu bilim 
alanının önemini ortaya koymaktadır. Bu-
gün üzerinde en çok araştıma yapılan bilim 
alanlarının başında spor bilimleri gelmek-
te olup.bu alanda optimum verime yönelik 
sağlanan teknolojik gelişmeler dünya en-
düstrisinde de çok önemli bir paya sahiptir

Son zamanlarda yapılan araştırmalar spor 
yapan ve fiziksel aktivite düzeyi yüksek olan 
insanların hastalıklara karşı daha dirençli, 
daha az stresli olduklarını, yaşamlarını daha 
verimli ve enerjik olarak sağlıklı bir şekilde 
sürdürdüklerini göstermiştir. 

Ülkemizde sporun gelişmesi, sporcu sağlığı 
ve performanslarının arttırılması konuların-
da spor sektörünün ihtiyaç duyduğu alan-
larda istihdama yönelik kaliteli eleman ye-
tiştirilmesi, yöntem ve teknikler geliştirmek 
üzere sağlık ve sosyal bilimler çerçevesin-
de insan etmeninin en uygun kullanımının 
sağlanması için spor bilimleri öğretiminin 
optimum seviyede uygulanması büyük bir 
öneme sahiptir. 

Federasyonumuzun 2015 yılında yayın haya-
tına başlattığı KanoFed Dergisi ülkemizde ve 
dünyada kano sporuna ilişkin güncel olaylar 
ve bu spor dalı ile ilgili yapılan faaliyetler 
hakkında kano ve spor camiasını bilgilen-
dirmeyi amaçlamaktadır. Dergimiz 2. sayı-
sından itibaren Spor Eğitim ve Bilim Köşesi 
adı altında gerek kano sporu gerekse spor 
bilimlerinin diğer alanlarında yapılan bi-
limsel çalışmaları, yayınları ve haberleri bu 
köşede yayınlayarak antrenörlerimize, spor 
yöneticilerimize ve sporcularımıza daha ve-
rimli bir spor yaşamı sürdürmelerine katkı 
yapmayı hedeflemektedir. Emeği geçenlere 
en içten teşekkürlerimi sunarım

Prof. Dr. Kutsarp YENER
Prof. Dr. Aysel PEHLİVANLI
Doç. Dr. Vedat AYAN
Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. İlhan ODABAŞ
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Fikri ERALP
Yrd. Doç. Dr. İrfan GÜLMEZ
Yrd. Doç. Dr. Hanefi ÜZÜM
Yrd. Doç. Turgay TURAN
Öğr. Gör. Çiğdem BULGAN

BİLİM KURULU
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çekmektedir. Bu bağlamda araş-
tırma konusu olarak, bir alternatif 
turizm türü olan spor turizminin alt 
dallarından kano spor turizmi seçil-
miştir.  

Araştırma alanı kano sporuna çok 
uygun doğasıyla Manavgat desti-
nasyonudur.  Manavgat deniz-kum-
güneş turizmini öncelikli olarak kul-
lanmaktadır. Araştırma genel olarak 
Manavgat destinasyonunun kendine 
özgü potansiyelini açığa çıkartarak 
sezonluk turizm kıskacından kur-
tulmasını ve diğer yandan bölgenin 
potansiyelini harekete geçirerek 
destinasyonun yeni bir marka olarak 
değerlendirilmesini amaçlamakta-
dır. Manavgat’ın doğa zenginliği ve 
özellikle su kaynakları destinasyo-
nun marka kimliğinin ana bileşenleri 
olarak tanımlanabilir. 

Araştırmada hem doğa sporu hem 
de su sporu olan kano sporu ele alı-
narak, kano sporunun Manavgat’ın 
marka kimliğinin yeniden oluşturul-
masındaki rolü belirlenmeye çalışıl-
mış, bu amaçla destinasyonun nasıl 
bir strateji izlemesi gerektiği vur-
gulanmıştır. Araştırma bölgede ilk 
defa ele alınmış olmasından dolayı 
keşfedici ve betimleyici bir yapıya sa-
hiptir. Konu ile ilgili katılımlı gözlem 
ve yüz yüze mülakatlar yapılmış, bu-
nun yanında alternatif turizm çeşit-
lerinde temel unsur olan yerel halk 
incelenmiş, yerel halkın kano sporu 
üzerine katılım kısıtları araştırılmış-

tır. İnsanlar yoğun çalışma temposu, 
artan teknoloji kullanımı, olumsuz 
yaşam koşulları, nüfus kalabalığı, 
gürültü ve çevre kirliliği gibi farklı 
stres kaynaklarından dolayı fiziksel 
ve duygusal yıpranmalara karşı, rek-
reasyon faaliyetlerini ihtiyaç olarak 
görmeye başlayarak doğaya yönel-
mektedirler. 

Sürdürülebilir rekabetçi bir konuma 
sahip turizm destinasyonu geliştir-
mek için yerel kültüre ait unsurla-
rın ve özgün değerlerin kullanılarak 
güçlü bir turizm ağının oluşturulma-
sı gerekmektedir. Bu değerler aynı 

zamanda destinasyonun güçlü ve 
kopyalanamaz yönleridir. Manavgat 
destinasyonunun sahip olduğu de-
ğerlerin en önemlileri bölgede bulu-
nan doğa ve su kaynaklarıdır. Deniz, 
akarsu, göl ve şelale olmak üzere 
zengin su kaynakları mevcuttur. 

Bunun yanı sıra dağlar ve orman-
lar bu su kaynakları ile iç içe girmiş 
durumdadır. Bu açıdan destinas-
yon doğa sporları ve su sporları için 
çok elverişlidir. Doğa sporları ve su 
sporları özelinde yapılacak çalışma-
lar kano sporu odaklı şekillendirilir-
se başarıya ulaşması daha mümkün 
olabilir. 

Manavgat’ta Titreyengöl-Sorgun 
bölgesi bu sporun yapılabilmesi ba-
kımından uygun coğrafi koşullara 
sahiptir. Bölgede yaklaşık 30 000 
yatak kapasitesi ve 30 adet 5 yıldız-
lı otel bulunmaktadır. Bu kapasite 
Ekim-Nisan ayları arasında turiz-
min mevsimsellik özelliğinden do-
layı kullanılamamaktadır. Bu aylar 
doğa sporları ve su sporları için çok 
elverişlidir. Bu amaçla destinasyo-
nun eşsiz doğası ve su kaynakları 
spor turizmi amacıyla geliştirilebilir. 
Bu şekilde diğer destinasyonlardan 
farklı bir yönünü de ortaya koymuş 
olacağından yeni turistik ürünler sa-
yesinde turizm daha geniş zamana 
ve mekâna yayılmış olacaktır. 
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Bu araştırmanın amacı, 200m dur-
gunsu sprint kayak branşında uy-
gulanan kürek çekme (paddling) 
tekniğin üç boyutlu hareket analizini 
yaparak, ergometre performansları-
nın başlangıcında ve sonunda uygu-
ladıkları çekiş tekniklerinin kinema-
tik farklılıklarını belirlemek ve çekiş 
performanslarıyla olan ilişkisini in-
celemektir. 

Araştırmaya, Türkiye Kano Mil-
li Takımı’nı, durgunsu sprint kayak 
branşında temsil eden 9 erkek (yaş 
ortalamaları 20±3,6 yıl; boy ortala-
maları, 178,5± 4,6cm; kütle orta-
lamaları; 78±9,06kg ve antrenman 
yaşı ortalamaları, 6,3±2.7yıl) ve 3 ka-
dın (yaş ortalamaları, 18±1,7yıl; boy 
ortalamaları, 169,3± 9,07cm; kütle 
ortalamaları; 57,9±12,4kg ve antren-
man yaşı ortalamaları, 2,3±0.7yıl) ol-

mak üzere toplam 12 sporcu gönül-
lü olarak katılmıştır. Sporculardan 
kayak ergometresi üzerinde 200m 
maksimal performans düzeyinde 
kürek çekmeleri istenmiş ve test 
öncesinde, sporculara uygun ısın-
ma zamanı verildikten sonra eklem 
noktalarına deri işaretleri (marker) 
yerleştirilmiştir. Ayrıca kalibrasyon 
kafesi oluşturarak alan tanımlaması 
yapılmış ve sporcular hazır oldukla-
rında kameralar aracılığıyla perfor-
manslarının kaydedilmesi sağlan-
mıştır. 

Her sporcu için 200m sprint kayak 
performans kayıtlarının başlangıç 
anındaki ilk üç dairesel kürek çekiş 
tekniği ile bitiş anındaki son üç da-
iresel kürek çekiş tekniğinin ortala-
ma verileri değerlendirmeye alınmış 
ve 200m sprint performansları sıra-

sında ergometre ekranı üzerinden 
elde edilen çekiş temposu değerleri 
de kaydedilerek, sporcuların çekiş 
süreleri ile teknikleri, arasındaki 
ilişkiler incelenmiştir. Sporcuların 
kayak çekişlerinin analizi için Kocae-
li Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu laboratuvarında bu-

lunan SIMI Reality Motion Systems 
GmbH (Version 8.5.7) hareket analiz 
programı kullanılmıştır. Çalışmada 
aşağıdaki hareket fazları değerlen-
dirmeye alınmıştır.

Yakalama Fazı- Başlangıç: Palanın 
çekilmeye başlandığı an (Resim 1)

Yakalama Fazı- Çekiş: palanın verti-

kal pozsyonu (Resim 2)

Yakalama Fazı- Bitiriş: Palanın çeki-
lişinin bittiği an (Resim 3)

Havada süzülme Fazı: Palanın yu-
karda olduğu an (Resim 4)

Elde edilen kinematik veri değerle-
ri, palanın yakalama fazı ve havada 
süzülme/itiş fazı olarak 200m baş-
langıcında ve bitişinde, X-Y-Z ek-
senlerine bağlı olarak doğrusal ve 
açısal olarak SPSS 18.0 (SPSS Inc., 
Chicago, IL, USA) programında de-
ğerlendirilmiştir. 200m başlangıç ve 
bitirişteki teknikler arası farklılıkla-
rın belirlenmesinde Wilcoxon testi 
uygulanmış ve p£0.05 anlamlılık dü-
zeyi kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Ayrıca kayak çekiş süreleri ve çekiş 
temposu, kinematik parametrelerle 
olan ilişkisi içinde Pearson Correla-
tion testi yapılmıştır. 

Araştırmanın bulgularında, erkek 
sporcuların ergometre üzerinde 
uyguladıkları 200m kayak çekiş sü-
resi ortalama 57.55±5.15s olarak 
tespit edilirken, ortalama tempo, 
119.88±5.9 çekiş/dk olarak kay-
dedilmiştir. Kadın sporcuların ise 
ergometre üzerinde uyguladıkları 
200m kayak çekiş süresi ortalama 
64.55±6.4s olarak tespit edilirken, 
ortalama tempo, 121.66±11.59 çekiş/
dk olarak kaydedilmiştir. Literatürle 
karşılaştırıldığında sporcularımıza 
ait çekiş süreleri ve hızlarının düşük 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu düşük-
lüğün sebebi; literatürdeki spor-
cuların olimpiyat düzeyinde olmuş 
olması ve daha fazla antrenman de-
neyimlerinin olmuş olmasından kay-
naklanmış olabileceği düşünülmek-
tedir. Ayrıca ergometre üzerinde 
yapılan çalışmalarla gerçek alandaki 

Durgunsu sprint kayak tekniğinin 
3 boyutlu kinematik analizi

SPOR EĞİTİM VE BİLİM KÖŞESİ

Resim 1: Yakalama Fazı- Başlangıç Resim 2: Yakalama Fazı- Çekiş

Resim 3: Yakalama Fazı- Bitiriş Resim 4: Havada süzülme Fazı

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bulgan* 
*Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul 
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uygulanan çalışmalar arasında olu-
şabilecek kayıpların sporcularımızı 
da etkilediği düşünülmektedir.

Ayrıca çekişin başlangıcında ve so-
nundaki üst ekstremite kinematikle-
rinde anlamlı artışlar gözlemlenmiş 
ve alt ekstremite kinematiklerinde 
de incelenen eksenlere bağlı olarak 
hemen hemen tüm fazlara yakın so-
nuçlarda anlamlı farklılıklar olduğu 
tespit edilmiştir (p<0.05). Palanında 
çekişinin bitirilip, havaya çıkarılma-
sıyla kalça Z ekseninde hem yukarı, 
hem de öne-geriye hareketlenmiş 
ve dizdeki yer değiştirmede de ar-
tış gerçekleşmiştir. Ayak bileğinin 
kinematik parametrelerinde kalça 
ve diz hareketlerine göre azalmalar 
gözlemlenmiştir ki bu durum ayak-
ların dayandığı destekten daha fazla 
güç alındığının bir göstergesi olabi-
lir. Kalçanın ileri geri doğru hare-
keti çekiş döngüsü içinde beklenen 
bir durumdur fakat kalçanın 200m 
sonundaki yukarı hareketlenmesi 
yorgunlukla beraber temponun art-
tırılmaya çalışılmasıyla gözlemlenen 
bir harekettir. Bu durumda kalça 
döngüsündeki değişiklikler özellikle 
üst ekstremitenin yorulmasına bağlı 

teknik bir hata olarak değerlendiri-
lebilir. 

Alt ekstremite hareketliliğinin ya-
rışma sonlarına doğru artış göster-
mesi ergometre üzerinde yapılan 
çalışmalarda çok fazla bir sorun 
(ritm bozukluğu, hız düşmesi, den-
ge bozukluğu vb.) yaratmazken; su 
üzerindeyken teknede osilasyona 
(salınım) ve buna bağlı olarakta hızın 
düşmesine neden olmaktadır. Ya-
rışma esnasında uygulanan hızdaki 
dalgalanmaların kontrol edilmesi ve 
her iki taraftan gerçekleşen çekişle-
rin ortalama kayak hızını etkileyebi-
leceği unutulmamalıdır

Yapılan bu çalışmada ayrıca kine-
matik tanımlandırmaların, sporcu-
ların uyguladıkları ortalama kayak 
hızına ve çekiş temposuna etki eden 
önemli bir performans kriteri olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca araştırmalar-
da, yarışın toplam süresiyle ve tepe 
(peak) kuvvetiyle palanınn itişi ara-
sında güçlü bir korelasyon bulunur-
ken (Baker, 1998; Baker 2012), daha 
başarılı kayakçılar, çekiş tekniğinde 
palayı daha ileriye doğru ve longitu-
dinal (uzunlamasına) eksene daha 

yakın tutanlar; palayı kayaktan late-
ral olarak daha uzun mesafede ya-
kalayanlar olarak belirlenmişlerdir 
(Kendal ve Sanders, 1992).  

Sonuç olarak, çekiş anından tek-
neyi hızlandıran önemli hareketler, 
yoğun şekilde vücudun üst ekstre-
mitelerinde gerçekleşiyormuş gibi 
gözükse de alt ekstremitelerin ya-
rattığı bir zincir hareketinin olduğu 
unutulmamalıdır ve bunun iyi uygu-
lanabilmesi için kayak tekniği sıra-
sında gerçekleşebilecek değişken ve 
tutarsız hareketlerden uzak durmalı 
ve mümkün olan en ekonomik şekil-
de çekiş sırasındaki vücut postürle-
rini sabit tutmaya çalışmalıdırlar. 

Bu çalışma, Ankara Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden 
Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda 
Doktora Tezi olarak Kabul edilmiş-
tir. Çalışmanın gerçekleşmesi için 
desteğini esirgemeyen Kocaeli Üni-
versitesi, Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’na; Türkiye Kano Fe-
derasyonu Milli Takım sporcularına 
ve Federasyon Başkanı Sn.Prof.Dr. 
Sami Mengütay’a teşekkürlerimi bir 
borç bilirim. 

Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet programında 
yer alan “Durgunsu Kano Avrupa Kupası Test Ya-
rışları” 10-11 Ekim 2015 tarihlerinde Bulgaristan’ın 
Plovdiv kentinde yapıldı.

Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Slovenya ve Lit-
vanya olmak üzere toplam 5 ülkeden yaklaşık 96 
sporcunun mücadele ettiği yarışlarda 3 sporcu-
muz madalya kazandı.

C1 200 m. Genç Bayanlar kategorisinde yarışan 
milli sporcumuz Elif Uzar Altın madalyaya uzanır-
ken, K1 Genç Erkekler kategorisinde yarışan Ah-
met Hakan Başoğlu 200 m.’ de,  İsmet Tunahan 
Zeki ise 1000 m.’ de bronz madalya kazanan isim-
ler oldular.

Baştan sona oldukça çekişmeli mücadelelere sah-
ne olan yarışları 3 madalya ile tamamlayan milli 
takımımız 12 Ekim 2015’de yurda döndü.

Plovdiv’de 3 madalya 

SPOR EĞİTİM VE BİLİM KÖŞESİ
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DURGUNSU KANO FAALİYETLERİ
Türkiye Kano Federasyonu 2016 Yılı Faaliyet Programı

YURTİÇİ VE ULUSLARARASI FAALİYETLERİ  YERİ  TARİHİ
Olimpik ve Genç Aday Milli Takım Kampı 6 Antalya 03-22.01. 2016
Aday Milli Takım Seçme Testleri I*(Açık Test) Antalya 23-24.01.2016
TOHM Seçme ve Performans Değerlendirme Yarışları II** Antalya 23.24.01.2016
Olimpik ve Genç Aday Milli Takım Güç Geliştirme Kampı II (İkili Kamp-Sırbistan&Ukranya) Antalya 25.01-26.02.2016
Gelecek Vaad Eden Sporcular Gelişim Kampı II Antalya 25.01-07.02.2016
Uluslararası Uzun Mesafe Durgunsu Kano Yarışları Belek/Antalya 27-28.02.2016
Olimpik ve Genç Aday Milli Takım Kampı 7 (İkili Kamp-Sırbistan&Ukranya) Antalya 29.02-10.03.2016
Olimpik ve Genç Milli Takım Seçme Yarışları* Köyceğiz/Muğla 11-13.03.2016
TOHM Performans Değerlendirme Yarışları I** Köyceğiz/Muğla 1-13.03.2016
Uluslararası Mingechevir Başkanlık Kupası Yarışları Kampı Antalya 14.03-31.03.2016
Uluslararası Mingechevir Başkanlık Kupası Yarışları Mingechevir/ Azerbaycan 01-03.04.2016
Olimpik Milli Takım Yüksek Performans Gelişim Kampı (C Kategorisi) Antalya&Rusya 14.03-08.04.2016
Uluslararası Des Pas DeCalais Yarışları Kampı Antalya 14.03-08.04.2016
Uluslararası Des Pas DeCalais Yarışları Boulogne Sur Mer/ Fransa 09-10.04.2016
Üniversitelerarası Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Köyceğiz/Muğla 15.04.2016
Durgunsu Kano Bahar Kupası Yarışları** Köyceğiz/Muğla 16-17.04.2016
Sırbistan Kupası Açık Yarışları Kampı Köyceğiz&Sırbistan 11-28.04.2016
Sırbistan Kupası Açık Yarışları Belgrad/Sırbistan 29-30.04.2016
Avrupa Kıtası Olimpiyat Seçme Yarışları ve 1. Dünya Kupası Kupası Kampı (C Kategorisi) Rusya&Bulgaristan 11.04-17.05.2016
Avrupa Kıtası Olimpiyat Seçme Yarışları ve 1. Dünya Kupası Kampı (K Kategorisi) Macaristan&Bulgaristan 11.04-17.05.2016
Avrupa Kıtası Olimpiyat Seçme Yarışları Duisburg/Almanya 18-19.05.2016
1. Dünya Kupası Durgunsu Kano Yarışları Duisburg/Almanya 20-22.05.2016
Uluslararası Piestany Yarışları (Gençler ve 23 Yaş Altı) Kampı Sakarya&Slovakya 18.04-26.05.2016
Uluslararası Piestany Yarışları(Gençler ve 23 Yaş Altı) Piestany/Slovakya 27-29.05.2016
Okullar Arası Durgunsu Kano Türkiye Birinciliği** Adana 28-29.05.2016
2. Dünya Kupası Durgunsu Kano Yarışları Kampı Racice/Çek Cumhuriyeti 23-26.05.2016
2. Dünya Kupası Durgunsu Kano Yarışları Racice/Çek Cumhuriyeti 27-29.05.2016
3. Dünya Kupası Durgunsu Kano Yarışları Kampı Montemor O Velho/ Portekiz 30.05-04.06.2016
3. Dünya Kupası Durgunsu Kano Yarışları Montemor O Velho /Portekiz 03-05.06.2016
Uluslararası Bascov Yarışları Kampı(Gençler ve 23 Yaş Altı) Sakarya&Romanya 30.05-09.06.2016
Uluslararası Bascov Yarışları(Gençler ve 23 Yaş Altı) Bascov/Romanya 10-12.06.2016
Uluslararası Kano (C Kategorisi) Kadınlar Kupası Yarışları Kampı Sakarya&Fransa 30.05-10.06.2016
Uluslararası Kano(C Kategorisi)Kadınlar Kupası Yarışları Boulogne Sur Mer/ Fransa 11-12.06.2016
Büyükler Avrupa Şampiyonası Kampı(C Kategorisi) Bulgaristan&Rusya 06-23.06.2016
Büyükler Avrupa Şampiyonası Kampı(K Kategorisi) Macaristan& Bulgaristan 06-23.06.2016
Büyükler Avrupa Şampiyonası Moskova/Rusya 24-26.06.2016
Durgunsu Kano Türkiye Kupası** Maltepe/İstanbul 01-03.07.2016
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Kampı Sakarya&Macaristan &Bulgaristan 13.06-13.07.2016
Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Plovdiv/Bulgaristan 14-17.07.2016
Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Kampı Bulgaristan & Macaristan 18-27.07.2016
Gençler ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Minsk/Beyaz Rusya 28-31.07.2016
Olimpiyat Oyunları Durgunsu Kano Yarışları Kampı Bulgaristan& Macaristan 27.06-29.07.2016
Olimpiyat Oyunları Durgunsu Kano Yarışları Kampı Brezilya 30.07-14.08.2016
Olimpiyat Oyunları Durgunsu Kano Yarışları Lagoa Stadium Copacabana/Brazilya 15-20.08.2016
Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası** Maltepe/İstanbul 26-28.08.2016
Olimpik Umutlar Yarışları (TOHM Seçmesi) Sapanca Gölü/Sakarya 03-04.09.2016
Uluslararası Olimpik Umutlar Yarışları Kampı Sakarya&Bulgaristan 05.09-22.09.2016
Uluslararası Olimpik Umutlar Yarışları Szeged/Macaristan 23-25.09.2016
Uluslararası Trakia Yarışları Kampı Köyceğiz/Muğla Eylül-Ekim 2016
Uluslararası Trakia Yarışları Plovdiv/Bulgaristan Ekim 2016
2017 Yılı Aday Milli Takım Seçme Yarışları* Köyceğiz/Muğla 08-09.10.2016
2017 Yılı TOHM Performans Değerlendirme Testleri I** Köyceğiz/Muğla 08-09.10.2016
2017 Yılı Aday Milli Takım Kampı I Köyceğiz/Muğla 10.10-11.11.2016
Gelecek Vaad Eden Sporcular Gelişim Kampı III Köyceğiz/Muğla 10-30.10.2016
2017 Yılı Aday Milli Takım Testleri I* Köyceğiz/Muğla 12.11.2016
Kano Kapalı Salon( Ergometre) Yarışları Antalya 19.11.2016
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AKARSU KANO FAALİYETLERİ

2017 Yılı Aday Milli Takım Güç Geliştirme Kampı I Antalya 13.11-04.12.2016
2017 Yılı Aday Milli Takım Kampı II Antalya 05-30.12.2016
Performans Denetleme Testleri II*(Açık Test) Antalya 24-25.12.2016
2017 Yılı TOHM Performans Değerlendirme Testleri II** Antalya 24-25.12.2016
Porsuk Çayı Durgunsu Kano Maraton Yarışları Eskişehir Muhtelif
Gençlik Kupası Durgunsu Kano Yarışları Adana Muhtelif
Güneydoğu Anadolu Durgunsu Kano Yarışları Muhtelif Muhtelif
Mavi Haliç Durgunsu Kano Yarışları Haliç/İstanbul Muhtelif
Anadolu Kupası Durgunsu Kano Yarışları Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Maraton Yarışları Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Teşvik Yarışları I Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Teşvik Yarışları II Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Sürat Yarışları Muhtelif Muhtelif

KURS,SEMİNER,EĞİTİM VE DİĞER KAMP FAALİYETLERİ  YERİ  TARİHİ
Kano Federasyonu Genişletilmiş Toplantısı Muhtelif Muhtelif
Uluslararası Antrenör Kursu/Semineri Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano 1. Kademe Antrenör Kursu Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano 2. Kademe Antrenör Kursu Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Antrenör Gelişim Semineri I (vize) Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Antrenör Gelişim SemineriII (vize) Muhtelif Muhtelif
Uluslararası Hakem Kursu/Semineri Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Hakem Semineri I (vize) Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Hakem Semineri II (vize) Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Hakem Kursu I Muhtelif Muhtelif
Durgunsu Kano Hakem Kursu II Muhtelif Muhtelif
Sporcu ve Antrenör Bilgilendirme Semineri Muhtelif Muhtelif
Kulüplerarası Koordinasyon Toplantısı Muhtelif Muhtelif
Alt Kurulların Değerlendirme Toplantısı Muhtelif Muhtelif

YURTİÇİ VE ULUSLARARASI FAALİYETLERİ YERİ TARİHİ
Akarsu Slalom Türkiye Kupası 1.EtapYarışları Rize/Ardeşen 06-07 Şubat 2016
Uluslararası Solkan Akarsu Kano Slalom Yarışları Slovenya/Solkan 25-26 Mart 2016
Uluslararası İlindenski Ikas Akarsu Slalom Yarışları Makedonya 09-10 Nisan 2016
Akarsu Slalom Türkiye Kupası 2.EtapYarışları Muhtelif 23-24 Nisan 2016
Akarsu Slalom Büyükler Avrupa Şampiyonası Slovakya 12-15 Mayıs 2016
Akarsu Slalom Dünya Kupası 1.Etap Yarışları İtalya 03-05 Haziran 2016
Akarsu Slalom Teşvik Yarışları Türkiye Şampiyonası Muhtelif Haziran 2016
Akarsu Slalom Dünya Kupası 2.Etap Yarışları İspanya 10-12 Haziran 2016
Akarsu Slalom Dünya Kupası 3.Etap Yarışları Fransa 17-19 Haziran 2016
Akarsu Slalom U23 ve Gençler Dünya Şampiyonası Polonya-Krakow 13-17 Temmuz 2016
Akarsu Slalom Türkiye Kupası 3.Etap Yarışları Muhtelif 30-31 Temmuz 2016
Akarsu Slalom U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonası Slovenya/Solkan 25-28 Ağustos 2016
Akarsu Slalom Dünya Kupası 4.Etap Yarışları Çek Cumhuriyeti 02-04 Eylül 2016
Akarsu Slalom Dünya Kupası Final Yarışları Slovenya 09-11 Eylül 2016
Akarsu Slalom Türkiye Kupası 4.Etap Yarışları Rize/Ardeşen 17-18 Eylül 2016
Akarsu Slalom Türkiye Kupası Final Yarışları Artvin/Yusufeli 15-16 Ekim 2016
MİLLİ TAKIM VE HAZIRLIK KAMPLARI YERİ TARİHİ
Milli Takım Aday Gelişim Kampı Rize/Ardeşen 08-18 Şubat 2016
Uluslararası Solkan Akarsu Kano Slalom Kampı Slovenya 19-24 Mart 2016
Uluslararası İlindenski Ikas Akarsu Slalom Kampı Makedonya 03-08 Nisan 2016
Akarsu Slalom Büyükler Avrupa Şampiyonası Kampı Slovakya 26 Nisan-11 Mayıs 16
Akarsu Slalom Dünya Kupası 1.Etap Kampı Muhtelif Muhtelif
Akarsu Slalom Dünya Kupası 2.Etap Kampı Muhtelif Muhtelif
Akarsu Slalom Dünya Kupası 3.Etap Kampı Muhtelif Muhtelif
Akarsu Slalom Dünya Kupası 4.Etap Kampı Muhtelif Muhtelif
Akarsu Slalom U23 ve Gençler Dünya Şampiyonası Kampı Muhtelif Muhtellif
Akarsu Slalom U23 ve Gençler Avrupa Şampiyonası Kampı Muhtelif Muhtelif
Akarsu Slalom Dünya Kupası Final Yarışları Kampı Tacen/Slovenya 01-08 Eylül 2016
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Akarsu Slalom Temel Eğitim ve Gelişim Kampı Muhtelif Nisan 2016
Akarsu Slalom Temel Eğitim ve Gelişim Kampı Muhtelif Mayıs 2016
Akarsu Slalom Temel Eğitim ve Gelişim Kampı Muhtelif Haziran 2016
Akarsu Slalom Temel Eğitim ve Gelişim Kampı Muhtelif Temmuz 2016
Akarsu Slalom Temel Eğitim ve Gelişim Kampı Muhtelif Ağustos 2016

DENİZ KANOSU VE DRAGON TEKNE FAALİYETLERİ
YURTİÇİ VE ULUSLARARASI FAALİYETLERİ YERİ TARİHİ 
Etaplı Deniz Kanosu Yarışları Muhtelif Muhtelif
Deniz Kanosu Türkiye Kupası* Sinop Muhtelif
Deniz Kanosu Bahar Kupası Yarışları Bodrum Muhtelif
Deniz Kanosu Üniversite Yarışları Muhtelif Muhtelif
Deniz Kanosu Federasyon Yarışları İzmir Muhtelif
Deniz Kanosu Türkiye Şampiyonası* Turunç-Muğla Ekim
Deniz Kanosu Akdeniz Kupası Yarışları Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne Yarışları Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne Türkiye Kupası* Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne Federasyon Kupası Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne Türkiye Şampiyonası* İstanbul Muhtelif
Deniz Kanosu Sürat Yarışları Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne Festival Yarışları Samsun

Muhtelif ULUSLARARASI FAALİYETLERİ YERİ TARİHİ
Dragon Boat Dünya Şampiyonası Rusya Muhtelif 

KURS,SEMİNER,EĞİTİM VE DİĞER KAMP FAALİYETLERİ YERİ TARİHİ
Deniz Kanosu Sporcu/Antrenör Eğitim Semineri I Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne Sporcu/Antrenör Eğitim Semineri I Muhtelif Muhtelif
Dragon Tekne 1. Kademe Antrenör Eğitim Kursu Muhtelif Muhtelif
Cankurtarma ve İlk Yardım Eğitimi Kursu Muhtelif Muhtelif
Yurtiçi Toplantı ve Seminerler Muhtelif Muhtelif
Alt Kurulların Değerlendirme Toplantısı I Muhtelif Muhtelif
Federasyon Bünyesinde Yer Alan Diğer Kano Alt Branşlarının Tanıtım Semineri Muhtelif Muhtelif

NOT: Yanında (*) işareti bulunan yarışmalar aynı zamanda Milli Takım seçmesi, testler ise Milli Takım Kampında yer alan 
sporcuların değerlendirmesi niteliğindedir. “Açık Test” ibaresi bulunan testlere Milli Takım Kampında yer almayan Milli Takıma 
aday olan diğer kulüp sporcuları da katılabilir. Yanında (**) işareti bulunan yarışmalar ve testler ise TOHM larda yeralan 
sporcularının ve/veya TOHM lara girmeye aday sporcuların katılması zorunlu olan faaliyetlerdir (Faaliyetler esnasında Milli 
Takım kampında bulunan sporcular Teknik Kurulun görüşleri doğrultusunda bu kapsamın dışında tutulabilir).


