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Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdürlüğünce açılan 
güreş kursunda, yeni 
Hüseyin Çokal’lar, Hamza 
Yerlikaya’lar yetişiyor.

Yaz spor okulları kapsamın-
ca Gençlik Hizmetleri Spor 
İl Müdürlüğünce açılan güreş 
kursuna 40 sporcu katıldı. 
Haftada beş gün düzenle-
nen kursa katılan sporcu-
lara güreşe özgü jimnastik, 
güreşe özgü duruş, tutuş, fizik 
kondüsyon çalışmaları ile 
kuvvetlendirme çalışmaları 
yaptıklarını ifade eden güreş 

antrenörü ve milli güreşçi 
Celal Pehlivan “Buldan’da 
güreş sporuna ilginin artması 
amacıyla bu kursu düzenle-
dik. Gerçekten de yoğun ilgi 
gördük. Toplam 40 sporcuyla 
başladığımız kursa yakın 
zamanda 40 sporcu daha ka-
tılacak. Ben sayının yüze ula-
şacağına inanıyorum.Yaz spor 
okulu olarak düzenlediğimiz 
kursumuzu kışın da devam 
etmek için gerekli çalışmalar 
yapıyoruz. 3 yıllık bir plan-
lama yapıyoruz. Daha önce 
ilçemizden yetişen Türkiye 

şampiyonu güreşçilerimiz Ali 
Semerci ve Ziya Karataş’tan 
sonra yeni güreşçilerimizin 
yetişeceğine inanıyorum. 
Alınan karar gereği Yatılı 
Bölge Okullarında güreş 
takımları açılacak. Ahmet 
Tuncay YİBO ‘da da güreş 
çalışmaları yapmayı planlı-
yoruz. Buldan’ın tekrar güreş 
sporuna ilgisinin olacağına, 
yeni pehlivanlar yetişeceğine 
inanıyorum.  Ata sporumuz 
gösterdikleri ilgiden dolayı 
sporcu çocuklarımızın ailele-
rine teşekkür ediyorum” dedi. 

Buldan Halk Eğitim Merke-
zince açılan satranç kursuna 16 
öğrenci katıldı.

Son zamanlarda artarak devam 
eden satranç sporuna ilgi büyü-
yor. Halk Eğitim Merkezi Müdür-
lüğünce açılan satranç kursuna 
katılan 16 öğrenci yaz tatillerini 
en iyi biçimde değerlendirmek 
amacıyla kursa katıldıklarını 
ifade etti. Ali Tunaboylu METEM 
Salonunda satranç eğitimi veren 
kurs eğitmeni Mehmet Aslan 
çocukların ve ailelerin satranç 
sporuna gösterdikleri ilgiden duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek 
“ Çocukların ve ailelerin kursu-
muza ilgisi bu sporun Buldan’da 
daha da artacağının ifadesidir. 
Satranç sporunun yaygınlaşma-
sı amacıyla açılan kursumuzda 
yetişen çocuklarımız yakın bir 

zamanda Buldan Belediyespor 
bünyesinde açılacak olan satranç 
takımımızın alt yapısını oluştu-
racaktır. Kursumuzda hazırlık ve 
gelişim eğitimini verdik. Çocuk-
larımızın lisanslı sporcu olma-
ları amacıyla gerekli işlemleri 
başlattık. Ben 
satranç sporuna 
ilgi duyan ço-
cuklarımız ve 
aileleri adına 
Belediye Baş-
kanımız Mus-
tafa Şevik’e ve 
Buldan Beledi-
yespor Kulübü 
Başkanı Nazım 
Özbay’a te-
şekkür ederim. 
Kendileri 
Buldan Bele-

diyespor bünyesinde kurulacak 
olan satranç takımımız için çok 
büyük çaba gösterdiler. Yakın bir 
zamanda kuracağımız takımımız-
la Denizli’de yapılacak müsaba-
kalarda Buldan’ı temsil edeceğiz” 
dedi.
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