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AVRUPA'YI T‹TRET‹YORUZ!
alonda tak›m sporlar› denince ilk akla gelen voleybol oluyor.
12 tak›m ile Avrupa kupalar›nda ülkemizi temsil eden tak›mlardan 9'u hala çeﬂitli kupalarda ﬂampiyonluk mücadelesi veriyor. Avrupa'n›n bir numaral› kupas› olan ﬁampiyonlar Ligi'nde
bayanlarda Eczac›baﬂ›, Vak›fbank ve Fenerbahçe, erkeklerde de
Halk Bankas› 6'l› finallerde, Erkekler CEV Kupas›'nda Fenerbahçe, bayanlarda Galatasaray Daikin, Erkekler Challenge Kupas›
4'lü finalde Galatasaray FXTCR ve M. Milli Piyango, bayanlarda
Bursa BﬁB. ﬂampiyonluk koval›yor.
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BASINDA TIK YOK..
Avrupa'da en fazla tak›mla ülkemizi temsil ediyoruz. Bu baﬂar› futbolda olsa san›r›m yer yerinden oynard›. Beﬂiktaﬂ Futbol Tak›m› Avrupa'n›n iki numaral› kupas› olan Avrupa Ligi'nde son
16'ya kald›. Bas›nda çok büyük bir gündem oluﬂtu. Yerlere göklere s›¤mad›. Görsel ve yaz›l› bas›nda günlerce yer ald›. Voleybolu-

ﬂar›lar yoktu. Ama yaz›l›yordu. ﬁimdi ne oldu da yaz›lm›yor. Voleybol Federasyon Baﬂkan› Özkan Mutlugil, “Avrupa'y› titretiyoruz
ama gündemde yokuz. Türk sporunun en baﬂar›l› branﬂ›n›n hangisi oldu¤unu kamuoyunun takdirine b›rak›yorum” diyerek sitemkar bir ç›k›ﬂ yapan Mutlugil, voleybolun baﬂar›lara ra¤men gerekli ilgiyi görememesinden ﬂikayet etti.

Salon Sporlar›
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muz ﬂu anda 4'lü ve 6'l› finalde bas›nda t›k yok. Maç günü 2 sat›rla yaz›l›p geçti. Ey yüce bas›n, biraz e¤ilin voleybola da bak›n.
Voleybolumuzun baﬂar›lar›n› lütfen göz ard› etmeyin. Gazetelerinizde voleybola da gereken yeri verirseniz, salonlar›m›z voleybol
severlerle dolacakt›r.
BASINA BÜYÜK ‹ﬁ DÜﬁÜYOR..
Bas›n›m›z›n de¤erli yöneticileri sizlere büyük iﬂ düﬂüyor. Geçmiﬂ y›llarda voleybol, hentbol, atletizm ve di¤er sporlar hemen
hemen her gün gazetelerde yer al›rd›. Panoramalar yap›l›rd›. Ba-

SAL‹H NATHUR ZOR DURUMDA..
‹stanbul Atletizmi ‹l Temsilcileri Selahattin Y›ld›z ve Necati
Çetinkaya ile baya¤› aﬂama yapm›ﬂt›. Rekorlar k›ran sporcular,
antrenörler ve hakemler yetiﬂmiﬂti. ﬁu andaki ‹l Temsilcisi Salih
Nathur ile de kald›¤› yerden devam ederken, son 2 y›lda hakem
komitesi Salih Nathur'u zor durumda b›rakmaya baﬂlad›. ‹stanbul'da 200 hakem var. Hakem komitesi her yar›ﬂa eﬂlerini, çocuklar›n› ve kendilerine yak›n hakemleri görevlendirmeleri di¤er
hakemlerin tepkisine yol aç›yor. Hakemler aras›nda k›rg›nl›k oluyor. Senede 2 görev alan hakem, hakemli¤i b›rak›yorlar. Salih Nathur'un ipleri eline almas› gerekiyor.

VOLEYBOL FEDERASYONU BAfiKANI ÖZKAN MUTLUG‹L...

nas›l yank› bulurdu acaba?" dedi.
"TÜRK TAKIMLARI
AVRUPA'YI SALLIYOR"
Eczac›baﬂ› Vitra, Fenerbahçe, Vak›fbank ve Halkbank'›n Avrupa'da
elde etti¤i baﬂar›larla gurur duyduklar›n› belirten Mutlugil sözlerini
ﬂöyle sürdürdü; "Son dört sezonun
üçünde Vak›fbank ve Fenerbahçe
Grundig tak›mlar› ﬁampiyonlar Ligi'nde zirveye ç›kmay› baﬂard›. Bu
sene de Eczac›baﬂ› Vitra ile birlikte
ﬂampiyonluk için en önemli adaylar
aras›nda yer al›yorlar. ﬁampiyonlar
Ligi statüsü müsaade etse Dörtlü Final'de üç Türk tak›m› yer alabilir
ama ne yaz›k ki statü gere¤i en fazla
iki tak›m bizi orada temsil edebile-
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Özgecan yakt›,
'Kartal' turu kapt›
encecik taptaze, yar›nlara umutla bakan bir k›zd› o. Üniversite okuyor, gelecekte insan sa¤l›¤›na hizmet verebilmek
için psikoloji e¤itimi al›yordu. Psikolog olacak, insanlar›n psikolojilerinin iyi olabilmesi ad›na hizmet verecekti. Ancak, geçti¤imiz günlerde üç psikolojisi bozuk yarat›k taraf›ndan, hayat›n›n
bahar›nda, feci bir ﬂekilde katledildi Özgecan. Asl›nda katledilen Özgecan de¤il; yak›l›p, katledilen insanl›kt› o ormanda...
Ne kelimelerin kifayet edebilece¤i, ne de anlat›labilmesi
kolay bir ﬂey hadiseyi dile getirebilmek. Küfretmek, lanetler
ya¤d›rmak daha pek çok ﬂey yapmak mümkün. Ancak bo¤az›ma dü¤ümleniyor fena oluyor, konuﬂam›yor, hissettiklerimi ifade edemiyorum gerçekten. Biliyorum Özgecan ne ilk, ne de son
olacak muhtemelen. ‹nsan denen varl›k bu denli h›rsl›, bu denli ac›mas›z ve bu denli egoist ve ilkel duygularla bezeli oldu¤u
sürece daha nice Özgecanlar yitip gidecek çevremizden.
Dilerim, de¤me hukuk ve kanun maddelerine ald›r›ﬂ etmeyecek yürekli bir yarg›ç taraf›ndan bu üç yarat›¤a ibretlik bir
ceza verilir. Gerçekten, bazen 'ﬁeriat Kanunlar›'n›n hiç de yabana at›lmamas› gerekti¤ini düﬂünmüyor de¤ilim...
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*** *** ***
Evet, hayat tüm ac›mas›zl›¤›yla ak›p gidedururken, biz de
mecburen asli görevimizi yap›p spora dönelim ve yukar›da karalad›¤›m›z olumsuzlu¤un hemen sonras›nda, biraz da olsa
yüzümüzü güldüren Beﬂiktaﬂ'a dair bir iki kelam edelim.
Liverpool gibi bir dünya devini, ‹ngiliz futbol firmas›n› UEFA Avrupa Ligi'nin d›ﬂ›na iten 'Kara Kartallar'a tarafl› tarafs›z
herkesin, en az›ndan bir teﬂekkür borçlu oldu¤unu düﬂünüyorum. Bize yaﬂatt›klar› bu güzelli¤in devam›nda, yolun sonunun final oldu¤unu da umuyorum.
Hayat›m›z›n bir parças› olan futbolun, 3 Temmuz süreciyle
birlikte anlam›n› yitirmesinin ard›ndan, yeniden bir umut ›ﬂ›¤› gibi geldi ﬂu Liverpool zaferi. Giderek, 'havas› kaçm›ﬂ gazoz' haline gelen futbolumuz ad›na heyecan duydum.
Tüm camiaya ve herkese hay›rl› olsun diyorum.
Ayr›ca Beﬂiktaﬂ'›n bu baﬂar›s›n›n, Avrupa s›ralamas›nda
çekiﬂti¤imiz Yunanistan'›n önünde kal›p, özellikle gelecek süreçte, ﬂampiyon tak›m›m›z›n bile, ön eleme oynamas›n› engelledi¤inin alt›n› çizmek gerek. Sadece bu nedenle bile, tüm
herkesin Beﬂiktaﬂ'a teﬂekkür borcu olmal›.
Bu arada camiadan söz etmiﬂken, baﬂar›y› spekülasyon, karalama, kavga edip birileriyle itiﬂip kak›ﬂman›n alt›nda arayan
baﬂkanlara inat, bir lider gibi davranan Beﬂiktaﬂ Baﬂkan› Fikret Orman'a da ayr›ca kocaman bir alk›ﬂ gönderiyorum.
Camias›na, gerçekten liderlik yapan, maçlar›n› baﬂka baﬂka statlarda oynay›p, yine de baﬂar›l› bir çizgiyi tutturan Orman bu alk›ﬂ› fazlas›yla hak ediyor.

“Türk sporunun en baﬂar›l› branﬂ›n›n hangisi oldu¤unu
kamuoyunun takdirine b›rak›yorum” diyerek sitemkar bir ç›k›ﬂ
yapan Voleybol Federasyonu Baﬂkan› Özkan Mutlugil, voleybolun
baﬂar›lara ra¤men gerekli ilgiyi görememesinden ﬂikayet etti.
VOLEYBOL Federasyonu Baﬂkan› Özkan Mutlugil, geçti¤imiz hafta
içerisinde Beﬂiktaﬂ'›n futbolda gördü¤ü kadar ilgiyi hakettiklerini belirterek, "Beﬂiktaﬂ Avrupa'n›n iki
numaral› kupas› olan Avrupa Ligi'nde son 16'ya kald› ve bu baﬂar›
ile çok büyük bir gündem oluﬂtu.
Voleybola bakacak olursak; Avrupa'n›n bir numaral› kupas› olan
ﬂampiyonlar ligi'nde bayanlarda ve
erkeklerde toplam dört tak›m›m›z
son alt›ya kald› ve ﬂampiyonlu¤un
en önemli adaylar› aras›ndalar. Ayn› ﬂekilde iki ve üç numaral› kupalar olan CEV Kupas› ve Challenge
Kupas›'nda da toplam dört tak›m›m›z son sekiz aras›na girmeyi baﬂard›. Bunlar futbolda olsa medyada
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cek. Vak›fBank da Fenerbahçe Grundig de Eczac›baﬂ› VitrA da ﬁampiyonlar Ligi'nde ﬂampiyon olabilecek
güçte. Bu üç tak›m›m›zdan biri Avrupa'n›n en büyük kupas›n› tekrar
Türkiye'ye getirecektir."
"SEY‹RC‹ SAYISI ARTMALI"
Polonya'da gerçekleﬂtirilen Erkekler Dünya Voleybol ﬁampiyonas›'n›n aç›l›ﬂ maç›n› 60 binin üzerinde insan›n seyretti¤ini vurgulayan
Mutlugil, her sporun seyirciyle
güzelleﬂti¤ini belirterek sözlerini
ﬂöyle tamamlad›; "Ülkemize büyük baﬂar›lar kazand›ran voleybolcular›m›za tüm sporseverlerin sahip ç›kmas›n› ve salonlar› doldurmas›n› bekliyoruz."

Bo¤az›n Sultanlar›'n›n Dayan›flma Gecesi
SARIYER Belediyesi Kad›n
Voleybol Tak›m› için düzenlenen dayan›flma gecesi, Sar›yer Belediyesi Kültür Merkezi
ve Evlendirme Dairesi'nde
gerçeklefltirildi.
Sunuculu¤unu tiyatro ve dizi oyuncusu Hakan Bilgin'in
yapt›¤› ve dünyaca ünlü sanatç› Leman Sam'›n sahne ald›¤›
gecenin aç›l›fl konuflmas›n› Sar›yer Belediye Baflkan Yard›mc›s› ve Sar›yer Belediyesi Spor
Kulübü Baflkan› Semra Kartal

yapt›. Kartal davetlilere hitaben
yapt›¤› konuflmada, “Dünya da
5 kad›n voleybol ligi var. Türkiye, ‹talya, Çin, Rusya ve Amerika Birleflik Devletleri. Bunlardan biri olan Türkiye'nin 1. Ligi'nde mücadele eden Sar›yer'in bir tak›m› var ve gerçekten baflar›l› bir tak›m›z” dedi.
Geceye ev sahipli¤i yapan
Semra Kartal'›n ard›ndan konuflma yapan Sar›yer Kad›n
Voleybol Tak›m› Antrenörü
Gökhan Edman, birlik ve bera-

berlik mesajlar› vererek, “Çok
k›ymetli bir ligde oynuyoruz,
bunun için çok gururluyuz.
Son maçlarda arka arkaya galibiyetler ald›k. Voleybol çok
özel bir spor dal›. Voleybolda
fliddet yok, arada file var. Biz
fliddet uygulamadan baflar›
nas›l kazan›l›r bunu voleybol
sayesinde ö¤rendik ve ö¤retmeye devam ediyoruz. Bu
yüzden etraf›m›zdaki herkesi
özellikle çocuklar›m›z› teflvik
etmeliyiz” diye konufltu.

VAKIFBANK

VAKIFBANK ve ECZACIBAfiI
DÖRTLÜ F‹NALDE...

2015 Avrupa Oyunlar›'nda
gruplar belli oldu

2015 CEV DenizBank Bayanlar fiampiyonlar Ligi'nde 6'l›
Play-Off Turu 12 Mart 2015 'de oynanan maçlarla sona erdi.
Turu atlayan Vak›fbank ile Eczac›bafl› Vitra Dörtlü Finale yükselen tak›mlar oldu.

12-28 Haziran 2015 tarihlerinde Azerbaycan'›n baflkenti Bakü'de düzenlenecek 2015 Avrupa Oyunlar›'nda Milli Tak›mlar›m›z›n mücadele edece¤i gruplar ve rakipleri belli oldu.
CEV'den (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) yap›lan aç›klamaya göre, A Bayan Milli Tak›m›m›z A
Grubu'nda Azerbaycan, Belçika, ‹talya, Polonya
ve Romanya ile mücadele edecek. B Grubu'nda ise Almanya, Bulgaristan, H›rvatistan,
Hollanda, Rusya ve S›rbistan yer alacak. A
Erkek Milli Tak›m›m›z›n A Grubu'ndaki rakipleri ise Azerbaycan, Finlandiya, Fransa, Polonya ve S›rbistan olacak. Almanya, Belçika,
Bulgaristan, ‹talya, Rusya ve Slovakya tak›mlar› ise B Grubu'nda karfl› karfl›ya gelecek.
2015 Avrupa Oyunlar›'nda tek devreli
lig usulüne göre oynanacak karfl›laflmalar›n ard›ndan gruplar›nda ilk dört s›ray› alan tak›mlar çeyrek finale yükselecek. Turnuvan›n maç takvimi daha sonra aç›klanacak.

VAKIFBANK ‹LK MAÇIN AVANTAJIYLA
F‹NALDE...
Fenerbahçe Grundig - Vak›fBank'› : 3-2 (2520, 25-20, 21-25, 15-25, 15-12) ma¤lup etti. Bu
sonuçun ard›ndan, 2015 CEV DenizBank Bayanlar fiampiyonlar Ligi 6'l› Play-Off Turu ilk
TAYYAR SÜMEN
maç›nda Fenerbahçe Grundig'i 3-1 ma¤lup
eden Vak›fBank, rövanfl karfl›laflmas›nda 3-2 ma¤lup olmas›na
ra¤men Dörtlü Final'e yükselen taraf oldu.

BAfiSA⁄LI⁄I
‹stanbul Gençlik Hizmetleri ve
Spor ‹l Müdürlü¤ü personelinden
Ahmet Bilgin'in Babas› Aslan Ali Bilgin
geçti¤imiz ay hakk›n rahmetine
kavuflmufltur. Spor Meydan› Ailesi
olarak Ahmet abimize baflsa¤l›¤›,
merhum Aslan Ali Bilgin'e Allah'tan
rahmet, kederli ailesine, yak›nlar›na
sab›r ve baflsa¤l›¤› dileriz.
SPOR MEYDANI GAZETES‹
ÇALIfiANLARI

ECZACIBAfiI ALTIN SETLE GÜLDÜ...
‹stanbul'da oynanan ilk maçta ‹sviçre tak›m› Volero Zürih'i 30 ma¤lup eden bir di¤er temsilcimiz Eczac›bafl› VitrA ise rövanfl
maç›nda 3-1 (25-23, 24-26, 29-27, 25-19) yenilince tur atlayan taraf oynanan alt›n set ile belli oldu. Alt›n seti 15-12'lik skorla kazanan Eczac›bafl› VitrA, Dörtlü Final'e yükselmeyi baflard›.
VAKIFBANK VE ECZACIBAfiI YARI F‹NALDE RAK‹P OLDULAR...
Vak›fBank ve Eczac›bafl› VitrA, 4-5 Nisan tarihleri aras›nda
Chemik Police tak›m›n›n ev sahipli¤inde Polonya'n›n Szczecin
kentinde düzenlenecek Dörtlü Finaller'de yar› finalde karfl› karfl›ya gelecek. Di¤er yar› finalde ise ev sahibi Chemik Police ile ‹talya temsilcisi Unendo Yamamay Busto Arsizio mücadele edecek.

ECZACIBAfiI

