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eniste sporcular›m›zdan arka arkaya güzel haberler gelmeye
devam ediyor.
Elemelerden itibaren yer ald›¤› ATP 500 Dubai turnuvas›nda,
iki eleme turu geçtikten sonra ana tabloda ilk turda Zverev, ikinci turda ise dünya 13 numaras› Lopez'i yenen temsilcimiz Marsel
‹lhan, turnuvada çeyrek finale yükselerek tarihi bir baﬂar›ya imza atm›ﬂt›. Çeyrek finalde dünya 1 numaras› Novak Djokovic ile
eﬂleﬂen ve tüm ülkeye büyük heyecan yaﬂatan milli tenisçimiz,
mücadeleyi kaybetmesine ra¤men ilk iki turda toplad›¤› puanlarla ilk 80 oyuncu aras›na girmeyi garantilemiﬂti.
Aç›klanan yeni dünya s›ralamas›nda 77. basamakta yer alan Marsel ‹lhan, kariyer rekoru k›rarak, ayn› zamanda bir Türk tenisçinin yer ald›¤› en
yüksek dereceyi görmüﬂ oldu.
Novak Djokovic ile oynad›¤› karﬂ›laﬂman›n kendisine büyük deneyim kazand›rd›¤›n› belirten Marsel ‹lhan, “Maçtan sonra
kendime 'Bu kadar heyecanlanmama ra¤men gayet iyi mücadele verdim' dedim. Karﬂ›laﬂmay› kaybettim ancak ileride bu tür güçlü rakiplere karﬂ› daha iyi sonuçlar alaca¤›ma
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ÖZGECAN ‹Ç‹N YÜZDÜK
-22 ﬁubat tarihlerinde Mersin'de Paletli Yüzme Gençler
ﬂampiyonas› yap›ld›. Bizde kulüp olarak bu ﬂampiyonaya
kat›ld›k. Müsabakan›n ilk günü k›z sporcular›m geldi hocam biz
Özgecan için yüzmek istiyoruz dediklerinde gözlerim doldu. Çok
etkilendim. Hatta bizim kald›¤›m›z yerin 2 sokak ilerisinde imiﬂ
evi, hep beraber ziyaret edelim ailesini dediler. Bende ailenin her
gün ac›s›n› tazelememek ad›na do¤ru olmaz ama yar›ﬂ› bu düﬂünce ile yapmalar›n›n çok asil davran›ﬂ oldu¤unun, onlarla gurur duydu¤umu söyledim. Sporcular›m kürsüye Özgecan tiﬂörtü
ile ç›kt›lar. Madalyalar›n› ve kupalar›n› ald›lar. Hocam bu ﬂampiyonluk kupas›n›n Özgecan'a ithaf ediyoruz dediler.
Tüm ülke olarak aya¤a kalkt›¤›m›z bu olay dilerim kad›na
ﬂiddet konusunda hasta ruhlu insanlar için cayd›r›c› olur.
Kad›nlar›m›z bizim her ﬂeyimiz onlara karﬂ› b›rak›n olumsuz davran›ﬂ›, konuﬂurken bile çok dikkat etmeliyiz. Bizleri çok
küçük düﬂüren ve maalesef günlük konuﬂmalar›m›za içine
yerleﬂtirdi¤imiz; kar› gibi konuﬂma, k›z gibi erkek ve benzeri
sözleri kullanmaktan kesinlikle kaç›nmal›y›z.
Ateﬂ düﬂtü¤ü yeri yakar der bir ata sözümüz ama bu ateﬂ
tüm ülkeyi yakt›. Kendimizi sorgulamam›z› sa¤lad›. Nerelerde
yanl›ﬂ yap›yoruz da bu tür hasta insanlar türüyor içimizde diye. Bu kadar büyük ac›ya ra¤men itidal ça¤r›s› yapan babay›
ise ülke olarak ayakta alk›ﬂlad›k.
Özgecan biz seni koruyamad›k, dilerim baﬂka Özgecanlar olmamas› için gerekli önlemleri toplum olarak al›r›z. Her olayda oldu¤u gibi üç gün sonra unutup muﬂ gibi, miﬂ gibi davranmaya
devam etmeyiz. Bu asil davran›ﬂlar› için sporcular›m› tekrar kutluyor, Özgecan'a Allahtan rahmet, ailesine baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
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gönülden inan›yorum” diye konuﬂtu.
Marsel ‹lhan “ﬁu anda en büyük hedefim, dünya s›ralamas›nda
ilk 50'de yer almak” derken, “Haziran'a kadar ilk 50'ye ulaﬂ›p sürekli orada kalmak istiyorum. Kendime art›k daha fazla güveniyorum.
Dubai'de Lopez'e karﬂ› oynad›¤›m maçtan sonra bunu daha net ﬂekilde hissettim. Oradaki turnuvada iyi bir oyuncu oldu¤umu herkese
gösterdi¤imi düﬂüyorum” ﬂeklinde konuﬂtu.
Marsel ‹lhan, dünyaca ünlü y›ld›z
Roger Federer'in TEB BNP Paribas ‹stanbul Open için
Türkiye'ye gelecek olmas›n› ise “heyecan verici”
olarak nitelendirdi. ‹stanbul'da 27 Nisan-3
May›s tarihlerinde düzenlenecek turnuvada ana tabloda mücadele edece¤ini kayde-

den ‹lhan, “Umar›m ilerleyen turlarda dünyan›n iki numaras›yla
karﬂ›laﬂ›r›m. Bu durum gerçekleﬂirse, kariyerimin en önemli eﬂik
noktalar›ndan birini daha aﬂm›ﬂ olaca¤›m” dedi.
Bayanlardaki temsilcilerimiz Ça¤la Büyükakçay ve ‹pek Soylu'nun bu y›l elde ettikleri büyük baﬂar›lara da de¤inen Marsel
‹lhan, “2015, Türkiye'de tenisin y›l› olacak. Hem Büyükakçay
hem de Soylu, WTA dünya s›ralamas›nda büyük aﬂamalar kaydediyor. Uluslararas› alanda ülkemizi temsil eden bütün arkadaﬂlar›m›za baﬂar›lar diliyorum.” dedi.
WTA Dubai turnuvas›nda wild card ile ana tabloda yer alma
hakk› kazanan ve ilk turu da geçmeyi baﬂaran milli tenisçimiz
Ça¤la Büyükakçay, ikinci turda Alize Cornet'e elenmesine ra¤men 60 puan›n sahibi olmuﬂtu.
2014 y›l›n› dünya s›ralamas›nda 141. basamakta bitiren ve
2015'e üst üste baﬂar›l› sonuçlarla girerek s›ralamada h›zla ilerleyen Büyükakçay, elde etti¤i puanlarla 108. s›raya yükseldi ve kariyerinin en iyi
noktas›n› görmüﬂ oldu.
Gerek 14 yaﬂ k›z milli tak›m›m›z›n Avrupa üçüncülü¤ü, gerek oyuncular›m›z›n kariyer zirvesi, gerek Nisan sonunda ‹stanbul'da düzenlenecek TEB BNP Paribas ‹stanbul Open heyecan› derken, tenis, spor tarihinde yer almad›¤› kadar ön planda olmaya
baﬂlam›ﬂ durumda.

‹TO ESK‹ BAfiKANI MURAT YALÇINTAfi...

Spor kaç yaﬂ›nda oldu¤unla ne zaman baﬂlad›¤›nla
ve ne yap›yor oldu¤unla ilgilenmez, sen yeter ki
iste. Bu ayki konu¤umuz eski ‹TO Baﬂkan› Murat
Yalç›ntaﬂ ile spor hayat› üzerine sohbet ettik.
Okuyan herkese ilham vermesi dile¤iyle...

Billardo Millli Taak›m›, Dünya
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Röportaj: Bahar Sayg›l›

Eski ‹TO Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ, “Koﬂmaya
48 yaﬂ›nda baﬂlad›m. Uzun mesafe
koﬂtu¤umdan, yavaﬂ ama uzun, benim için
çok zor olmad›. Bu yüzden herkesin hayat›nda,
az ama çok, mutlaka spora yer olmal›.”

Murat Yalç›ntaﬂ kimdir?
- 1965 Istanbul do¤umluyum.
Liseyi Kad›köy'de St Joseph Frans›z erkek lisesinde bitirdim. Sonra Bo¤aziçi Üniversitesi Makine
Fakültesinde lisans ve de Boston
Universitesi Brüksel kampüsünde
yüksek lisans derecemi ald›m.
Doktoram› Istanbul Üniversitesinde ‹ﬂletme Fakültesinde bitirdim.
Kendim iﬂadam›y›m. ‹stanbul Ticaret Odas› baﬂkanl›¤›, TOBB
baﬂkan yard›mc›l›¤› ve Akdeniz
Odalar Birli¤i baﬂkanl›¤› yapt›m.
ﬁu anda iﬂadaml›¤›m›n yan› s›ra
üniversitede ders veriyorum, ö¤retim görevlisiyim.
Sporcu Murat Yalç›ntaﬂ ilk
olarak medyada Avrasya Maratonun'da 42 km koﬂarak yard›m
koﬂusu yapacak ﬂeklinde yer ald›
ve pek çok kiﬂi sizin sportif yönünüzü bu ﬂekilde tan›d›. Biz biliyoruz ki öncesi var bunun. Nedir
spor geçmiﬂiniz ?
- Ben hayat›m boyunca hep
sporla iç içe oldum. Gençlik y›llar›mda savunma sporlar›na merakl›yd›m. Judo, Kick Box ve taekwondo yapt›m. Daha sonra kayak,
snow board ve tenis oynad›m.
ﬁimdi de maraton koﬂuyorum. ‹lk
olarak geçen y›l da, Alanya'da triatlon dünya kupas›na kat›ld›m ve
sprint triatlon yapt›m.
Pek çok sporla ilgilenmiﬂsiniz
ve yaﬂam›n›z›n pek çok döne-

minde hayat›n›z›n bir parças›
olmuﬂ. Bunlardan size en uygun
olan ve gerçekten mutlulukla
yapm›ﬂ oldu¤unuz, en çok sevdiginiz branﬂ hangisi oldu?
- Hepsi bana mutluluk verdi.
Ama san›r›m yaﬂ ilerledikçe, insan›n birine karﬂ› de¤il de, kendine karﬂ› yar›ﬂt›¤› sporlar daha
cazip gelmeye baﬂlad›.

Günlük sportif aktivitelerinizi
yaparken sizi motive eden nedir?
- Spor yapmak hem beni mutlu ediyor hem de bir ﬂeyler baﬂarmak, kendimi aﬂmak hissi yaﬂat›yor. Bu hissi seviyorum.
Bir yar›ﬂmaya ya da turnuvaya girdi¤inizde neler hissediyorsunuz?
- Her ﬂeyden evvel ortam çok

hoﬂuma gidiyor. Spor yapan insanlar güzel insanlard›r. Bu insanlarla beraber olmak, yar›ﬂma
heyecan›n› hissetmek beni çok
mutlu ediyor.
Günlük yaﬂant›n›zda bir gününüz nas›l geçiyor? Spora nas›l
vakit ay›rabiliyorsunuz?
- Güne erken baﬂl›yorum. Her
sabah önce spor yap›yorum, yüzüyorum, koﬂuyorum veya esneme
yap›yorum. Daha sonra duﬂ al›p
güne baﬂl›yorum. Hafta sonlar› gene sabah, bu sefer biraz daha uzun
spor yap›yorum.
Koﬂu'ya çok geç yaﬂta baﬂlad›n›z. Sizin için zorluklar› olan
bir durum muydu bu? Sizin yaﬂ›n›zda baﬂlayacak olanlara ya
da gençlere sportif hayat anlam›nda iletmek istedi¤iniz bir ﬂey
var m› ?
- Koﬂmaya 48 yaﬂ›nda baﬂlad›m. Uzun mesafe koﬂtu¤umdan,
yavaﬂ ama uzun, benim için çok
zor olmad›. Ayr›ca daha evvel de
söyledi¤im gibi, geçmiﬂimde de
spor yapt›m. Bu yüzden çok fazla zorlanmad›m.
Spor zaman zaman yap›lan bir
u¤raﬂ de¤il, bir hayat tarz› olmal›.
Bu yüzden herkesin hayat›nda, az çok, mutlaka spora yer olmal›. Bu
yüzden spora baﬂlaman›n yaﬂ› yok.
Elbette erken baﬂlamak iyi bir ﬂey
ama geç baﬂlamak da, hiç baﬂlamamaktan çok daha iyidir.

Dünyaca ünlü y›ld›zlar›n tercihi TÜRK‹YE

‹kitelli Atatürk Mh. Marmara Sanayi Sitesi
G Blok No: 7/18 Halkal› - ‹stanbul / TÜRK‹YE
T: 0212 472 07 62 (3 Hat) - F: 0212 472 07 60
E: noyanaski@superonline.com - W: www.noyan.com.tr

GENÇL‹K ve Spor Bakan›
Akif Ça¤atay K›l›ç, Türkiye'nin
son y›llarda dünya sporunun en
önemli organizasyonlar›na ev sahipli¤ini yapt›¤›n› ve bu organizasyonlar neticesinde sporseverlerin, dünyaca ünlü isimleri Türkiye'de izledi¤ini söyledi.
Son 10 y›ldaki büyük organizasyonlar sayesinde Türkiye'ye
gelen efsane sporcular›n baz›lar›
ise ﬂöyle...
TIGER WOODS... ‹lk olarak
2012'de Turkish Airlines World
Golf Final Turnuvas›'nda yer alan
Dünyaca ünlü golf y›ld›z› Tiger
Woods, 2013 y›l›nda ise dünyan›n en iyi golfcülerinin bir
araya geldi¤i Turkish Airlines Open'da mücadele etti.
SERENA WILLIAMS...
Kad›nlar tenisinin yaﬂayan
efsanelerinden ABD'li Serena Williams, 2011-2013 y›llar› aras›nda düzenlenen
TEB BNP Paribas WTA
Championships kapsam›nda
‹stanbul'da mücadele etti.

KEV‹N DURANT... ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) ve
Dünya basketbolunun son dönemdeki en elit oyuncular›ndan
olan Kevin Durant, kariyerinin
unutulmaz baﬂar›lar›ndan birini
‹stanbul'da kazand›. Türkiye'nin
ev sahipli¤inde düzenlenen 2010
FIBA Dünya Basketbol ﬁampiyonas›'nda ülkesi ABD ile ﬂampiyonlu¤a ulaﬂan y›ld›z basketbolcu, organizasyonun da en de¤erli
oyuncusu (MVP) seçilmiﬂti.
MICHAEL SCHUMACHER...
Formula 1'in yaﬂayan efsanelerinden olan Alman pilot Michael

Schumacher, 2005-2011 y›llar›
aras›nda ‹stanbul Park'ta yap›lan
yar›ﬂlarda birçok kez mücadele
etti. Schumacher, ‹stanbul'da
2006'daki yar›ﬂta üçüncülü¤ü elde eden isim oldu
RYAN LOCHTE... Yüzme dünyas›n›n son y›llardaki en büyük
süper y›ld›zlar›ndan olan Ryan
Lochte, ‹stanbul'da düzenlenen
2012 FINA Dünya K›sa Kulvar
ﬁampiyonas›'na damga vuran
isim oldu. ﬁampiyonada k›r›lan
iki dünya rekorunun da sahibi
olan ABD'li yüzücü, Türkiye'den
8 madalya (6 alt›n, 1 bronz ve 1
gümüﬂ) ile ayr›ld›.
YELENA ISINBAYEVA...
‹ki kez olimpiyat ﬂampiyonu
olan, s›r›kla yüksek atlama
efsanesi Rus Yelena Isinbayeva, 2012 Dünya Salon Atletizm ﬁampiyonas›'nda
sporseverlerle bir araya geldi. ‹sinbayeva, ‹stanbul'daki ﬂampiyonada 4.80'lik atlay›ﬂ›yla alt›n madalyan›n
sahibi olmuﬂtu.

