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REKORTMENLE SOHBET‹M
Sevgili Spor Meydan› Gazetesinin de¤erli okurlar› 2015 y›l› tüm spor camiam›za bol madalyalar getirsin.
aletli yüzme yar›ﬂlar› için Çanakkale'ye gitmiﬂtim, antrenörümüz, “hocam sporcular›m›z Dünya rekortmeni
Cenk Devrim Ulusoy'la tan›ﬂmak istiyorlar” dedi. Bende
kendisini arad›m, sporcular›m›n kendisiyle tan›ﬂmak istediklerini söyledim. Büyük bir memnuniyetle gelece¤ini söyledi.
Akﬂam kald›¤›m›z otele geldi ve bir sohbet toplant›s› düzenledik. Genç sporcular kendisini büyük bir heyecanla dinlediler.
Baﬂar›ya giden yolda neler yaﬂad›¤›n› ayr›nt›lar› ile anlatt›.
Ben kendisini yüzme ve paletli yüzme yapt›¤› y›llardan tan›r›m. Sporcular›ma hep örnek gösterirdim. Hem baﬂar›l› hem
sportmen bir sporcu idi. 2002 y›l›nda bana geldi, “hocam paletli yüzmeyi b›rak›yorum, çünkü vücudumda dövme oldu¤u
için federasyon beni Milli Tak›ma alm›yor” dedi. “Çanakkale'ye yerleﬂece¤im, serbest dal›ﬂ yapaca¤›m sen ne dersin?”
diye sordu¤unda; “git ve oradaki gençlere örnek ol yeni bir
dünya kur” demiﬂtim.
Teﬂekkür etti ve gitti. Hep baﬂar›lar›n› art›rarak ilerledi.
600’den fazla madalya, 40 Türkiye rekoru, 10 dünya rekoru ve
birçok ﬂampiyonluk. O kadar baﬂar› sayd› ki baz›lar›n› ben not
alamad›m. Tek nefeste 81 metre paletsiz dald›¤›n›, bir nefesle suda 9 dakika durabildi¤ini söyledi.
Hedefinin ise Çanakkale'nin 100.cü y›l›nda 100 metreye
paletsiz dalmak oldu¤unu söyledi.
Rekorlar Rekortmeni bu sporcumuzun da sponsor bulamad›¤›n› söylesem inan›r m›s›n›z? Evet maalesef bu çok özel
dal›ﬂ için hala sponsor bulamad›¤›n›, sponsor olmasa bu projeyi iptal edece¤ini söyledi.
Bende kendisini kald›¤›m›z otelin sahibi ve Çanakkale'nin
önde gelen iﬂ adam› Kemal Karakaﬂ’la tan›ﬂt›rd›m ve sorunlar›n› anlatmas›na vesile oldum. Kemal beyde kendisine yard›mc› olaca¤›n› söyledi.
Böyle bir de¤erin sponsor peﬂinde koﬂmas› hepimizin ay›b›. ‹ﬂ yerine haciz gitmesine ise diyecek söz bulam›yorum.
Gelin; sporcular›m›za, ﬂampiyonlar›m›za sahip ç›kal›m.
Bunlar bizim de¤erlerimiz de¤erlerini bilelim.
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Osman Tural TTF
Baflkanl›¤›n› b›rakt›
TÜRK‹YE Tenis Federasyonu (TTF) Baflkan› Osman Tural,
görevi b›rakt›¤›n› aç›klad›. Türkiye Ekonomi Bankas›
(TEB) deste¤iyle federasyon taraf›ndan bir AVM önünde düzenlenen TEB Sokak Tenisi etkinli¤inde bulunan Tural, yapt›¤› aç›klamada, "TEB ile yap›lm›fl bir sponsorluk anlaflmam›z
bulunuyor. Tenisin yayg›nlaflt›r›lmas› için her ilde bu organizasyon gerçeklefltiriliyor. Bugün de Ankara'day›z" dedi.
Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan hafta bafl›nda Dan›fltay üyeli¤ine atand›¤›n› hat›rlatan Tural, "Dan›fltay
üyeli¤imizle ba¤daflmayan Tenis Federasyonu Baflkanl›¤›,
iptal edilmesi gereken bir
konum oldu. Dolay›s›yla biz
de görevimizden ayr›lm›fl olduk. Bugün buraya misafir
olarak geldik" diye konufltu.
Tenis Federasyonu Baflkanl›¤›n›, vekaleten Asbaflkan Cengiz Durmufl yürütecek. Federasyon, yeni baflkan›n›
seçmek için 3 ay içerisinde seçime gidecek.

DÜNYA Güreﬂ Birli¤i'nin (UWW)
madalya istatistikleri baz al›narak oluﬂturulan s›ralamaya göre, 2014 y›l›nda
y›ld›zlar, gençler, büyükler kategorilerinde serbest ve grekoromen stilde düzenlenen Avrupa ve dünya ﬂampiyonalar› ile uluslararas› özel turnuvalarda
ülkemizi temsil eden milli güreﬂçilerimiz, 52 alt›n, 75 gümüﬂ ve 149 bronz
madalya kazanarak 277 kez kürsüde
yer ald›.

101 y›ll›k tarihi
boyunca uluslararas›
platformlarda
kazand›¤› madalya
say›s› ile Türk
sporunun zirvesinde
yer alan Türk güreﬂi,
Asr›n Güreﬂçisi
Hamza Yerlikaya'n›n
göreve gelmesi ile
birlikte son iki
y›ldaki madalya
say›s›nda % 58'lik
art›ﬂ yakalad›.

YERL‹KAYA: “2015 YILINDA
REKORLARI ALT ÜST EDECE⁄‹Z”
22 Ekim 2012 tarihinde görev geldi¤ini hat›rlatan Türkiye Güreﬂ Federasyonu Baﬂkan› Hamza Yerlikaya, o sene
içerisinde uluslararas› ﬂampiyonalarda 175 madalya kazan›ld›¤›n› belirterek, “Baﬂkanl›k koltu¤una oturmam ile
master plan haz›rlamam bir oldu. Günü de¤il, gelece¤i kurtarmak ad›na
baﬂlatt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n karﬂ›l›¤›n›
k›sa sürede almaya baﬂlad›k. 2013 y›l›nda üst düzey performans sergileyen
sporcular›m›z seneyi 201 madalya ile
tamamlad›. Bu sene mücadele ettikleri
ﬂampiyonalarda ay y›ld›zl› mayoyu
gururla taﬂ›yan milli güreﬂçilerimiz,
277 madalya kazanarak son iki y›lda
% 58'lik bir yükseliﬂ sa¤lad›. Yapt›¤›m›z planlar çerçevesinde 2020 Tokyo
Olimpiyatlar›'na kadar bu say› düzenli
olarak artacakt›r. 2015 y›l›nda rekorlar› alt üst etmek için dü¤meye bast›k.”
ifadelerini kulland›.

TAHA AKGÜL

SPOR & Spor medya kurumu taraf›ndan 2014
y›l›n›n en baﬂar›l› sporcusu seçilen Avrupa ve
Dünya ﬁampiyonu Milli Güreﬂçi Taha Akgül,
ödülünü Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç'›n elinden ald›. Ankara'da gerçekleﬂtirilen “Sporun
Devleri Buluﬂuyor” ödül törenine Gençlik ve
Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç, Bakanl›k Müsteﬂar› Faruk Özçelik, Spor Genel Müdürü Mehmet
Baykan, Türkiye Güreﬂ Federasyonu Baﬂkan›
Hamza Yerlikaya, milletvekilleri ve çok say›da
federasyon baﬂkan› iﬂtirak etti.
Nisan ay›nda Finlandiya'da yap›lan Avrupa
ﬂampiyonas›nda ve Eylül ay›nda Özbekistan'da
düzenlenen dünya ﬂampiyonas›nda alt›n madalya kazanarak Dünya Güreﬂ Birli¤i (UWW) taraf›ndan serbest stil 125 kiloda dünyan›n en iyi güreﬂçisi seçilen Taha Akgül'e ödülünü Bakan K›l›ç
takdim etti. Milli Güreﬂçi Akgül'ü ilk tebrik eden
isim, Asr›n Güreﬂçisi Hamza Yerlikaya oldu.
Böyle bir ödüle lay›k görüldü¤ü için son derece mutlu oldu¤unu dile getiren Dünya ﬁampiyonu Milli Güreﬂçi Taha Akgül, 2016 Rio
Olimpiyatlar› yolunda çal›ﬂmalar›na h›z verdi¤ini ve kendisine inanan kiﬂileri mahçup etmeyece¤ini söyledi.

Tenis Sporunu Yayg›nlaflt›rma
Etkinlikleri gerçekleflti
‹STANBUL Büyükﬂehir Belediyesi (‹BB) Spor A.ﬁ. Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nde 2028 Aral›k tarihleri aras›nda düzenlenen ''Tenis Sporunu Yayg›nlaﬂt›rma Etkinlikleri'' final karﬂ›laﬂmalar›n›n ard›ndan düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
‹BB Spor A.ﬁ. Genel Müdürü
Sn. ‹smail Özbayraktar'›n evsahipli¤inde gerçekleﬂtirilen ödül
törenine; AK Parti ‹stanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti ‹stanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Silivri ‹lçe Baﬂkan›
Dilek Demiral, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Meclis Üyeleri R›fat Kutlu ve Tamer ﬁiﬂman, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür Yard›mc›s›
Seyda Dursun, Silivri Jandarma
Bölük Komutan› Hakan Karaarslan, Silivri Gençlik Hizmetleri ve

Spor Bölge Müdürü Sinan Büyükparmaks›z kat›ld›.
12 kategoride 200 sporcunun
kat›ld›¤› ''Tenis Sporunu Yayg›nlaﬂt›rma Etkinlikleri'' organizasyonunda dereceye giren isimler
kupa ve madalyalar›n› düzenlenen ödül töreninde ald›lar. Ayr›ca törende Temmuz ay›nda Siliv-

ri Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'nde düzenlenen Tenis Ligi'nde
dereceye giren isimler de kupalar›n› ald›lar. Törenin ard›ndan
‹BB ve Spor A.ﬁ. taraf›ndan ö¤rencilere tenis raketleri ve çeﬂitli
hediyeler takdim edildi. Ödül töreni çektirilen toplu hat›ra foto¤raf› ile sona erdi.
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Salonda ‘befl rekor’ ç›kt›

ATLET‹ZM Federasyonu'nca düzenlenen 2014 y›l›n›n
son yar›flfl›› Rekor Deneme yar›flflllar› 27-28 Aral›k 2014
tarihlerinde ‹stanbul Asl› Çak›r Alptekin
Atletizm Salonunda yap›ld›.
Heptatlon, Pentatlon, y›ld›z, genç, büyük bayan ve erkekler kategorilerinde
iki gün süren yar›flflm
malarda rekorlar
alt, üst olurken 5 rekor birden k›r›ld›.
Bayanlarda 99 ve erkeklerde de 215
olmak üzere toplamda 314 sporcunun
TAYYAR SÜMEN
kat›ld›¤› ilk gün yap›lan 60 Metre Genç
Erkekler yar›flflm
mas›nda 6.83 derecesiyle Furkan fifieen'e ait
olan Türkiye rekorunu, Antalya Bölgesinden Aykut
Ay
6.76'l›k derecesiyle yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
‹kinci gün yap›lan karflfl››laflflm
malarda
da 4 rekor birden geldi. Günün ilk
rekoru 23 Yaflflaalt›'nda Gülle At ma'da geldi. Murat Gündüz önce 17.55 m ile rekor k›rarken,
sonra ki at›flfl››nda daha da geliflflttirerek 17.95 m'lik derecesi
ile 23 Yaflflaalt›'nda salon yeni
Türkiye Rekorunun sahibi oldu.
Eski rekor 17.18'lik derece ile Ercüment Olgundeniz'e aitti.
S›r›kla Atlama'da ise iki ayr› rekor k›r›ld›. Y›ld›zlarda
Mustafa Tilki önce 4.65 m ile yeni Türkiye Rekoru k›rar
ken
daha sonra ki atlay›flfl››nda ise 4.80 m ile y›ld›zlar yeni sa
lon
rekorunun sahibi oldu. Eski rekor 4.60 metrelik derece
ile
Ümit Sungur'a aitti. Yine s›r›kla atlama 23 Yaflflaalt›'nda
23
y›ld›r k›r›lamayan 5.05 metrelik Ruhan ‹flfliim'e ait re
kor,
Ümit Sungur taraf›ndan k›r›ld›, Ümit Sungur 5.15 m lik
de recesi ile 23 Yaflflaalt› yeni salon rekorunun sahibi oldu.
Günün son rekoru ise 23 Yaflflaalt› heptatlon yar›flfl››nda k› r›ld›. 4830 puanla Yunus Pehlevan'a ait olan rekoru, a
¤bi si Yusuf Pehlevan 4877 puanla geliflflttirerek yeni Türk
iye
rekorunun sahibi oldu.
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Canavar Arabalar
Geliyor!
AMER‹KA’DA büyük
ilgi gören ve 7'den
70'e tüm yafl grubunun
ilgisini çeken Canavar
Arabalar, 31 Ocak-01 fiubat 2015 tarihlerinde ilk
kez özel showlar eflli¤inde
Türkiye'de olacak...
Motosiklet akrobasi showlar›,
özel ›fl›k ve ses showlar›, dans Showlar› ve
Ece Seçkin konseri ile renklenecek etkinlik serisi, ‹stanbul Bak›rköy'de yer alan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçeklefltirilecek. Canavar Arabalar, 31 Ocak Cumartesi akflam› 19:00'da,
01 fiubat Pazar günü ise 14:00 ve 19:00'da olmak üzere 3 ayr›
seansta nefes kesen gösterilerle izleyici karfl›s›nda olacak.
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹ ve GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY (altaymedya@gmail.com)
YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU

(muzafferbatumlu@gmail.com)

HABER ED‹TÖRÜ
TANSEL ÖZBEK
HABER MERKEZ‹
SAB‹T CAN BATUMLU
ERCAN KUTLU
BARBAROS ÖZSOY

KUZEY OTOMOT‹V
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ULAfi CAN
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SELÇUK TUNA
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AHMET B‹LG‹N
GÖRSEL YÖNETMEN
MEHMET KAMIfi
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