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KÜBRA ÖZTÜRK
“Aran›zda Kübra Öztürk ismini duymayan var m›?” bilemiyorum. Türk Satranc›n›n genç yaﬂta efsane olmuﬂ isimlerinden birisi
Kübra. Türkiye ‹ﬂ Bankas› Satranç Süper Liginin köklü kulüplerinden Beﬂiktaﬂ Jimnastik Kulübünün sporcusu iki kad›n büyük ustam›zdan. 2006 ve 2007 Avrupa ﬁampiyonu, 2011'de Betül Cemre
Y›ld›z ile birlikte Kad›n Büyük Usta (WGM) olarak satranç tarihine
geçmiﬂ, birden çok kez y›l›n sporcusu ödülünü farkl› kurumlardan
alm›ﬂ, ola¤anüstü baﬂar›lar›ndan dolay› Y.Ö.K. taraf›ndan Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne kontenjandan kaydolmuﬂ, “yetenek s›nav› olmadan girdi¤i bu okulda, nas›l baﬂar›l› olur
bir satrançç›?” diyenlere, Yüksek Onur Derecesiyle bu y›l mezun
olarak en güzel yan›t› veren, genç ve yaﬂayan satranç efsanesi.

BAKIRKÖY ATASPOR'dan
anlaml› flampiyonluk
KURULDU⁄U günden bu güne kadar 50'nin üzerinde
Milli sporcu yetifltiren Bak›rköy Ataspor Kulübü, Türkiye
Paletli Yüzme Gençler fiampiyonas›nda geçen y›l oldu¤u gibi
bu senede flampiyon oldu. 20-22 fiubat tarihinde Mersin'de
düzenlenen flampiyonada Bak›rköy Atasporun sporcular›,
“Bu flampiyonluk Özgecan'a arma¤an olsun” dediler.

Kulüp baflkan› Sait Babao¤lu, yapt›¤› aç›klamada sporcular›n›n fiampiyonluk kürsüsüne Özgecan tiflörtü ile ç›karak
kad›na fliddet karfl›s›ndaki duyarl›l›klar›n› sergilemelerinden gurur duydu¤unu söyledi. Baflkan Babao¤lu, 20-23 Mart tarihinde ‹spanyada yap›lacak olan Paletli Yüzme müsabakalar›nda kürsüye ç›kacak düzeyde
sporcular› oldu¤unu, bunu baflaracak
tecrübeye sahip olduklar›n› iddia ederek, flunlar› söyledi: “Sporcusu, teknik
ekibi ve velisi ile birlikte genifl ve sayg›n
bir camiaya sahip olan kulübümüz son yar›flta 16’s› alt›n olmak üzere 22 madalya ald›.
3 Türkiye rekoru k›rd› ve toplam puanda birinci olarak iki y›l
üst üste flampiyon oldu. Bu baflar›lar›m›zda her zaman yan›m›zda olan ve deste¤ini esirgemeyen Bak›rköy Belediye Baflkan› Dr. Bülent Kerimo¤lu'na teflekkür ederiz” dedi.
Antrenörleri Canberk Babao¤lu'da her gün sporcular›na
5 saat antrenman yapt›rd›¤›n›, hedeflerinin uluslar aras› arenada Türk bayra¤›n› dalgaland›rmak oldu¤unu belirtti.
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Ça¤daﬂ Türk Kad›n Sporcusuna en güzel örnek bence.
Kübra 2008 y›l›nda, benim Baﬂkanl›¤›m döneminde Federasyon yönetimimizin ald›¤› kararla ilk kez burs
alan sporcumuz oluyor, Dünyaya geldi¤i Mamak'taki tek göz kiral›k gecekonduda büyüyen
kardelenimiz, zaman›n spordan sorumlu
Devlet Bakan› Murat Baﬂesgio¤lu'nun özel
ödülü, Federasyonunun bursuyla, y›k›lma
karar› alan gecekondudan ç›karak, k›ymetli ailesine bir daire al›yordu.
Kübra'n›n baﬂar›lar› asla bitmiyordu.
Ça¤daﬂ Türk Kad›n›n› temsil eden bir birey
olarak, sporunu da icra etmeye devam eden
Kübra, 2013 y›l›nda Belgrat'ta düzenlenen Avrupa Kad›nlar ﬁampiyonas›nda tarihi bir baﬂar›ya
imza atarak, ülkemizde do¤muﬂ ilk kad›n sporcu olarak
Dünya ﬁampiyonas›na kalma hakk›n› kazan›yordu.
Neden yaz›yorum bu sat›rlar›? Biyografi olsun diye de¤il kuﬂkusuz.
Kübra, kendisi gibi baﬂar›l› olan, yetiﬂtirdi¤imiz satranç y›ld›zlar›n›n en iyilerinden birisi. Ama o da di¤erleri gibi, Türkiye
Satranç Federasyonu Baﬂkanl›k koltu¤unu abesle iﬂtigal eden
Gülk›z Tulay yönetiminin yeteri deste¤i vermedi¤i bir sporcu.
Kübra Öztürk, ﬁubat ay› içerisinde Beden E¤itimi Ö¤retmenli¤i kadrosuyla Gaziantep'e tayin oldu ve görevine baﬂlad›.
Oysa 16 Mart tarihinde Dünya ﬁampiyonas›nda 64 sporcunun
aras›nda yar›ﬂ›yor olacak. Kübra'n›n Dünya ﬁampiyonlar› da aras›nda olmak üzere yenmedi¤i kimse yok. T›pk› Betül Cemre Y›ld›z gibi o
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da bütün dünyada göz önünde olacak bir sporcu.
Neden yaz›yorum bu sat›rlar›? Biyografi olsun diye de¤il kuﬂkusuz.
Kübra ev tutacak, eﬂya alacak, bu genç yaﬂta zeki, ahlakl› ve çevik bir spor ö¤retmeni olacak çocuklar yetiﬂtirecek. ‹yi de, kariyeri ne
olacak? Ne yaps›n Kübra? Ekmek kavgas›.
Kübra, çal›ﬂmal› ﬂimdi. En iyi antrenörlerle gece gündüz haz›rlanmal› Dünya ﬁampiyonas›na. Kübra Dünya ﬁampiyonu olabilir
mi? Neden olmas›n? ‹nanmak baﬂarman›n yar›s›d›r! Öyle de¤il mi?
Ama Kübra çal›ﬂam›yor hocas›yla kendini tam olarak ihdas ederek, tüm ruhunu ve gücünü yo¤unlaﬂt›rarak çal›ﬂam›yor.
Neden yaz›yorum bu sat›rlar›? Biyografi olsun
diye de¤il kuﬂkusuz.
Tamam, anlad›m, bir federasyon yok art›k. Umurlar›nda de¤il bu yönetimin bu
sporcular›n alaca¤› baﬂar›lar.
Laf olsun diye yapt›klar› ufak tefek
destekler d›ﬂ›nda, Dünya çap›nda bir
sporcumuza kariyer sa¤layam›yorlar.
Kendini tamamen sporuna ihdas etmesi
onlar›n umurunda de¤il.
Federasyon Baﬂkan› el s›kma oy toplama peﬂinde koltuk sevdas›nda. Umurunda
bile de¤il federasyonun ne olaca¤›. O als›n o¤lunu yan›na görevli olarak Olimpiyatlara götürsün,
yedirsin içirsin, konaklamas›n› ödesin, cebine harc›rah koysun. O yüzden sa¤›r sultan duymaz hesab› orada umut yok.
Neden yaz›yorum bu sat›rlar›? Biyografi olsun diye de¤il kuﬂkusuz.
Kübra Gaziantep'te kadro als›n, devlet memuru olsun, güzel
çocuklar›m›z› yetiﬂtirsin, yeni Kübra'lara ö¤retmen olsun. Olsun
da, sporundan da geri kalmas›n.
Nas›l olur bu? Bu ülkede bir spor genel müdürü var. Genç ve
bu konulara çok ama çok önem veren bir spor bakan› var. Ben bu
iﬂin uzman› olan bir kiﬂi olarak bu çocuklar›n yok edilmesini
kabul edemiyorum. O yüzden yaz›yorum. Yazmaya da devam
edece¤im. Belki bir duyan olur! Ça¤›r›p soran olur!
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MEN‹KÜS YIRTIKLARI
eniküsler diz ekleminde bulunan hilal ﬂeklinde k›k›rdaks›
M
yap›lard›r. Bir dizde iç ve d›ﬂ meniküs olmak üzere 2 adet
meniküs bulunur. Meniküslerin görevi; diz eklemini oluﬂturan
kemikler aras›ndaki uyumu sa¤lama, yük absorbe etmek, yükü dengeli da¤›tmak, eklem içi s›v› ak›ﬂ›n› sa¤lamak ve k›k›rdaklar› korumakt›r.
Meniküs y›rt›klar› gençlerde ve yaﬂl›larda farkl› ﬂekillerde
oluﬂur. Gençlerde ciddi travma sonucu oluﬂur. Yaﬂ artt›kça
meniküsler y›pran›r, dejenere olur ileri yaﬂlarda basit bir hareketle meniküs y›rt›klar› oluﬂabilir.
Meniküs y›rt›klar›n›n belirtileri; dizde a¤r›, kitlenme, tak›lma hissi, ﬂiﬂlik, aksayarak yürümedir.
Meniküs y›rt›klar›n›n tan›s› iyi bir fizik muayene ve diz MRI
ile konur.
Meniküs y›rt›klar›n›n tedavisinde; gençlerde ve ileri yaﬂta
farkl›l›klar gösterir. Semptomu olan gençlerde tedavi artroskopik olarak meniküsü onarmak veya sadece y›rt›k parçan›n ç›kar›lmas›d›r. Sa¤lam meniküs parçalar›na dokunulmamal›d›r. ileri yaﬂtaki hastalarda ise meniküs y›rt›klar› diz ekleminde artrozla beraber oldu¤u için eklem içi enjeksiyon, fizik tedavi, ilaç
tedavisi yap›l›r. ﬁikayetler belirgin olarak kitleme oluﬂturuyorsa
artroskopik menisektomi ve eklem debritmani yap›l›r.
Artroskopik meniküs tamiri veya menisektomi yap›lan hastalar fizik tedavi yap›larak diz çevresi kaslar› ve ba¤lar› kuvvetlendirilir. Diz çevre kaslar› yeterince kuvvetlendirildikten sonra
spora dönmelerine izin verilmelidir.

50. Avrupa Büyükler Karate ﬁampiyonas›, 19-22 Mart tarihlerinde Sinan Erdem Spor
Salonu'nda düzenlenecek. Haziran ay›ndaki 1. Avrupa Oyunlar› için seçme niteli¤i
de taﬂ›yan organizasyona 50 ülkeden bini aﬂk›n sporcunun kat›lmas› bekleniyor.
SON y›llarda büyük çapl› spor organizasyonlar›n›n baﬂkenti haline gelen
‹stanbul, 19-22 Mart tarihlerinde
önemli bir ﬂampiyonaya daha ev
sahipli¤i yapacak. 50. Avrupa Büyükler Karate ﬁampiyonas›, 19-22
Mart tarihlerinde Sinan Erdem
Spor Salonu'nda gerçekleﬂtirilecek.

Haziran ay›nda Azerbaycan'›n baﬂkenti Bakü'de düzenlenecek 1. Avrupa Oyunlar› için
seçme niteli¤i de taﬂ›yan organizasyonda kat›l›m rekoru k›r›lmas› bekleniyor. 50 ülkeden
bini aﬂk›n sporcunun mücadele etmesi beklenen Avrupa Karate ﬁampiyonas›'nda kategorilerinde ilk alt› s›ray› alanlar, Avrupa Oyunlar›'nda mücadele etme hakk› kazanacak.

51. Cumhurbaflkanl›¤›
Bisiklet Turu parkuru
aç›kland›
CUMHURBAfiKANLI⁄I himayesinde gerçekleflen ve uluslararas› bisiklet takviminin dikkat çekici yar›fllar› aras›nda yer alan, 26 Nisan'da
Antalya'n›n Alanya ilçesinde bafllayacak olan k›sa
ad›yla "TUR" olarak adland›r›lan 51. Cumhurbaflkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nun parkuru belli oldu. 2015 parkuru, sprinterlere düz etaplara ek olarak genel klasman liderli¤i için önemli avantaj
sa¤layan zorlay›c› t›rman›fl etaplar›n› bir arada
sunuyor. T›rman›fl etaplar›nda deniz seviyesinden
bin 850 metre yükseklikteki Gö¤übeli geçidine
uzanan Elmal› t›rman›fl›, TUR'un yine zorlu etaplar›ndan biri olacak. Sultanahmet ve Ayasofya Camileri aras›nda bafllayacak son etap ise, Bo¤aziçi Köprüsü geçiflinin ard›ndan Ba¤dat Caddesi
sahil yolu güzergah›nda gerçeklefltirilecek.
51. CUMHURBAfiKANLI⁄I
TÜRK‹YE B‹S‹KLET TURU ETAPLARI
1. Etap (26 Nisan) Alanya-Alanya / 2. Etap (27
Nisan) Alanya Antalya / 3. Etap (28 Nisan) Kemer Elmal› / 4. Etap (29 Nisan) Fethiye-Marmaris / 5.
Etap (30 Nisan) Mu¤la - Pamukkale / 6. Etap (1
May›s) Denizli - Selçuk / 7. Etap (2 May›s) Selçuk‹zmir / 8. Etap (3 May›s) ‹stanbul-‹stanbul.

Federasyondan kad›nlara
ÜCRETS‹Z BOKS E⁄‹T‹M‹

‹BB, Türkiye
fiampiyonas›'na vize ald›
‹STANBUL Büyükflehir Belediyesi (‹BB)'nin özel sporcular›, 1. Bölge Yüzme Yar›fllar›'nda kazand›¤› 11 madalya ile
Türkiye fiampiyonas› vizesi ald›. Antalya'da yap›lan ve 51 Kulüpten 101 sporcunun mücadele etti¤i 1. Bölge Yar›fllar›'na 4
sporcu ile kat›lan lacivert-turunculu ekip, 8 alt›n ve 3 gümüfl
madalyan›n sahibi oldu. ‹BB’nin özel sporcular›ndan Kübra
Esen 50 metre serbest ve s›rtüstü, 100 metre serbestte alt›n,
Zübeyde Gürbüç 50 metre serbest ve s›rtüstünde alt›n, 100
metre serbestte gümüfl madalya, Cenk Keçeo¤lu ise baflar›l›
performans›n› 100 metre serbestte alt›n, 50 metre serbestte
gümüfl madalya ile taçland›rd›. ‹BB’nin gelecek vadeden özel
sporcular›ndan Ali fiirolu, üst düzey performans sergileyerek,
100 metre kelebek ve serbest, 400 metre serbestte ad›n› alt›n madalyaya yazd›rd›. fiirolu ayr›ca, ‹NAS Baraj›'n› geçerek
uluslar aras› yar›fllara kat›lma hakk› elde etti.

FENERBAHÇE Ankara Boks Okulu taraf›ndan kad›nlara yönelik fliddettin önüne geçmek için ücretsiz boks ve kick boks e¤itiminin
verilece¤i projenin tan›t›m toplant›s› yap›ld›.
Boks Federasyonu Baflkan› Eyüp Gözgeç, Fenerbahçe Ankara Boks
Okulu'ndaki toplant›da, Türkiye'deki
tüm kad›nlar› savunma amaçl› spor
olarak boks yapmaya ça¤›rd›. Üniversite ö¤rencisi Özgecan Aslan'›n alçakça
sald›r› sonucu hayat›n› kaybetti¤ine dikkati çeken Gözgeç, "K›zlar›m›z en az›ndan
bir fliddet karfl›s›nda kendini savunabilmeli. Türkiye'nin her taraf›ndaki boks salonlar›m›zdan ücretsiz faydalanabilirler. Sizlere yard›mc› olaca¤›z, antrenörlerimiz bu hizmeti vermeye haz›r" dedi.

