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BADM‹NTON FEDERASYONUNUN
BAﬁARISI VE OL‹MP‹K
SPORCULAR MESELES‹
0-16 ﬁubat tarihlerinde, ‹ran'›n baﬂkenti Tahran'da yap›lan; “Uluslararas› Fecr Badminton Turnuvas›'nda, ülkemiz
baﬂar›l› müsabakalar ç›kararak, bir birincilik, bir ikincilik, birde üçüncülük elde etmiﬂtir. Ayn› zaman ve saatlerde böyle bir
baﬂar› haberi de Avrupa'dan geldi. Müteakiben, Uruguay'dan... Yani alt›n madalya...
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Baﬂar›ya al›ﬂm›ﬂ bir federasyon, her gün biraz daha ileriye gitmek iradesinde oldu¤unu görebilmekteyiz. Antrenör ve
Sporcular ise daha dikkatli, daha fedakâr ve daha titiz çal›ﬂmakta ve yaﬂamlar›n› sürdürmektedirler.
Hiç kimse çal›ﬂmamazl›k yapm›yor. Herkes eksiklerini gidererek, daha ileriye daha güzele koﬂmaya çal›ﬂ›yor. Yani
spordaki olmazsa olmaz rekabet, uluslararas› düzeyde son h›z
devam ediyor. Hedef, olimpiyat kotas›n› al›p olimpiyatlara kat›lmak... Hali haz›rda olimpiyat kotas›n› garantilemiﬂ iki k›z›m›z var. Ancak niçin daha fazla sporcu kotay› alamas›n! Üstelik teknik yönden dünya ölçe¤inde donan›ma sahip hale getirilmiﬂ iken... Dahas› çocuklar›m›z sporculu¤un bütün özelli¤ini taﬂ›makta ve çok gençler...
Her ﬂey do¤ru seyrederken, ufak bir olumsuzluk var elbette...
O problemin, ayn› zamanda bütün olarak Türk sporunun da meselesi oldu¤unu bilmemiz gerekir. Zira sistem meselesidir. Yani
Türk spor teﬂkilat› ile do¤rudan ilintili ve ivedi çözüme kavuﬂturulmal›d›r. Meseleyi do¤ru olarak ortaya koyabilirsek, çareyi de
akla ve mant›¤a uygun olarak çözebilece¤imize inan›r›m.
Elit düzeye gelen sporcular›m›z, devletimiz taraf›ndan desteklenmekte ve ö¤renim sürelerince de, mali katk›lar sa¤lanmak
suretiyle adeta motivasyonlar› üst düzeyde tutulmaktad›r. Ancak
performans sporcular›,daha do¤rusu uluslararas› baﬂar› bekledi¤imiz sporcular›n yüksekö¤renimleri ve lise düzeyindeki e¤itimleri aç›s›ndan aﬂ›lmas› gereken s›k›nt›lar› mevcuttur. Devam
meselesinin çözüme kavuﬂmas› gerekirken, kamp ve müsabakalardaki e¤itim kesintilerinin telafisi düﬂünülmelidir. Asl›nda milli e¤itim-üniversite ve spor bakanl›¤›m›z bir protokol veya mevzuat geliﬂtirmekle aﬂabilecekleri bir meseldir.
En önemli mesele de, üniversiteyi bitiren sporcular, tamda verimli olabilecekleri bir ça¤da, spordan kopmaktad›rlar.
Zira milli sporcu olarak atamalar› yap›lan sporcular, meslekte elde ettikleri gelirleri,sporculukta ald›klar› “milli sporcu
bursu”na göre daha iyidir. Buda performans sporunu b›rakmak anlam›na gelmektedir. Yani y›llarca verilen eme¤in karﬂ›l›¤› al›namadan sporculuktan uzaklaﬂ›lmaktad›r.
Bu mesele bütün olarak Türk sporunu ilgilendirmekte oldu¤unu biliyoruz. Hemen her federasyonun ortak meselesi
hükmündedir. Peki, çözümü var m›d›r? Elbette vard›r.
Özellikle teftiﬂ kurulunun, istismar edilece¤i endiﬂesiyle,federasyonun elit sporcular› elde tutabilece¤i teﬂvikleri engellemesi, do¤rusu federasyonlar›n sporcular ellerinde tutmalar›n› zorlaﬂt›rmaktad›r.
Yap›lacak iki ﬂey mevcuttur;ilki gelecek vadedecek sporcular›n mutlak denetim esasl› teﬂvik ve desteklenmesine imkân haz›rlayan bir yetkilendirme ile federasyonlar›n kendi kaynaklar›ndan sporcular› desteklenmesini sa¤lamak,ikincisi,
atamas› yap›lan sporcular›n, millitak›m sporculuklar› sürdükçe, mesleki müktesebinin korunabilmesi ﬂart›yla elit sporculu¤una devam etmesini sa¤lamakt›r. Böylece, milli tak›mda
rekabet sa¤lanarak daha fazla sporcu ve daha ileri yaﬂa kadar spor yapmalar› sa¤lana bilinir. Yirmi üç yaﬂ›na gelmiﬂ
sporcular›m›z, spordan koparken, özellikle Badminton sporcular›nda baﬂar›l› neticeler, dünya ölçe¤inde de, yirmi alt› yaﬂ›ndan sonra al›nd›¤›n› gözlemlemekteyiz.
Bu durumu da, yukar›da ifade etti¤imiz gibi mevzuatla çözümlenmesi mümkündür. Yoksa sarf edilen emek sarf edilen
mali kaynaklar her seferinde boﬂa gidecektir. Samimi gayret
gösteren federasyonlara ve ülke kaynaklar›na yaz›k olur.

B‹R F‹K‹R ÖNER‹YORUM
on birkaç yaz›mda ülkemizde genel anlam›yla sporun yönetimi
ve spor yöneticili¤i bölümlerinin akademik sorunlar›yla ilgili
hususlara de¤inmeye çal›ﬂt›m. Bu kapsamda spor yöneticili¤i lisans ve yüksek lisans e¤itimlerinin daha verimli olabilmesi için
görüﬂlerimi paylaﬂt›m. Elbette nitelikli spor yöneticisi yetiﬂtirmek
ülkemizde sporun geliﬂimi için en önemli kilometre taﬂlar›ndan
birisidir. Ancak yetiﬂtirilen spor yöneticilerine istihdam sa¤lanamazsa bu nitelikli e¤itim de pek bir iﬂe yaramayacakt›r.
‹ﬂte bu noktada baﬂta Gençlik ve Spor Bakanl›¤› olmak üzere sporla ilgili yat›r›m ve sorumluluk sahibi tüm kurumlar›n elini taﬂ›n alt›na sokmas› gerekir. Bildi¤im kadar›yla belli say›da

S

Dialog

VEL‹ OZAN
ÇAKIR
veliozancakir@spormeydani.org

BESYO veya SBF mezunu spor uzman› s›fat›yla ilgili kurumlarda
iﬂ bulabiliyor. Ancak onlardan da ne kadar verim al›nd›¤› ayr› bir
tart›ﬂma konusu. Bu ba¤lamda hem mezunlar›n iﬂ sahas›n› geniﬂletmek, hem de mevcut çal›ﬂanlar›n (özellikle Bakanl›k bünyesinde görev yapan spor yöneticili¤i mezunlar›n›n) daha aktif

çal›ﬂabilmesi için bir fikir öneriyorum.
‹l Müdürlükleri ve Belediyeler iyi yetiﬂmiﬂ spor yöneticili¤i
mezunlar›n›istihdam ederek amatör semt kulüplerinin idari ve
mali baﬂar›lar›na katk› sunabilirler. Bu sayede yetiﬂmiﬂ kadro
s›k›nt›s› yaﬂayan kulüpler hem gelirlerini art›r›c› hem de semt
halklar›yla iliﬂkilerini güçlendirecek iﬂlere imza atabilirler. Kendi semtinde etkin olan bir kulüp birçok bölgesel sponsorluk projesini gerçekleﬂtirebilir, bununla beraber yürütece¤i kitlesel
projelerde hem kamu hem de özel sektörden destek sa¤layabilir.
En az›ndan baﬂar› odakl› olacak bu proje sayesinde kulüpleri
haz›r mali yard›mlardan ziyade verim art›rmaya yönlendirebiliriz
düﬂüncesindeyim.
Bir nevi bal›k tutmay› ö¤retmenin tercih edilmesi gibi...

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor A.fi.'nin organize etti¤i Spor Kültürü Çal›fltay›, ‹stanbul'da yap›ld›.

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Aﬁ Genel Müdürü
‹smail Özbayraktar, may›s ay›nda organize edece¤imiz
‹stanbul Çocuk Maratonu'na 3 ile 13 yaﬂ aras›nda çocuklar
toplam 5 kategoride koﬂacaklar. 3-4 ve 5-6 yaﬂ gruplar›
çocuklar›m›z anne ve babalar›yla birlikte el ele festival
havas›nda bu yar›ﬂmaya kat›lacaklar" ifadelerini kulland›.
TOPKAPI’DAK‹ Barcelo
Eresin Otel'de gerçekleﬂtirilen
çal›ﬂtaya, ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Genel Sekreter Yard›mc›s› Mevlüt Bulut, Spor
Aﬁ Genel Müdürü ‹smail Özbayraktar, ilçe belediye baﬂkanlar›, spor federasyonu baﬂkanlar›, spordan sorumlu belediye baﬂkan yard›mc›lar› ile
üniversiteler ve medyan›n
spor müdürleri kat›ld›.
Halk›n spor konusunda bilinçlenmesi ve gençlerin spora
teﬂvik edilmesinde yerel yönetimlerin rolü ile ilçe belediyelerin sporu özellikle koﬂu, yürüyüﬂ ve atletizm kültürünü
tabana yayma stratejileri gibi
konular›n›n konuﬂuldu¤u çal›ﬂtay›n ilk bölümünde konuﬂma yapan Spor Aﬁ Genel Müdürü Özbayraktar, ﬂunlar› söyledi: "Çal›ﬂmalar›n› spora ve
sporcuya destek slogan›yla
sürdüren ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi Spor Aﬁ, tesisleﬂ-

me, altyap› çal›ﬂmalar›, dünya
çap›nda marka organizasyonlar ve amatör sporlara destek
konusunda önemli projelere
imza atmakta. Bir yandan 38
spor tesisinde, 25 spor branﬂ›nda yaklaﬂ›k günde 20 bin
sporsevere hizmet verirken,
di¤er yandan da spor kültürünün yerleﬂmesi ad›na birçok

tesisinde ücretsiz olarak spor
hizmeti vermekte. Bu anlamda
sorumluluklar›m›z›n fark›nda
olup, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Aﬁ olarak birçok
projeyi sürdürüyoruz."
"‹stanbul Çocuk Maratonu'nu gerçekleﬂtirece¤iz"
Vodafone ‹stanbul Mara-

tonu ve ‹stanbul Yar› Maratonu'yla ilgili bilgiler veren Özbayraktar, "‹nﬂallah ilk defa
bu sene ‹stanbul Çocuk Maratonu'nu gerçekleﬂtirece¤iz.
May›s ay›nda organize edece¤imiz ‹stanbul Çocuk Maratonu'na 3 ile 13 yaﬂ aras›nda
çocuklar toplam 5 kategoride
koﬂacaklar. 3-4 ve 5-6 yaﬂ

Büyükakçay'dan rekor
M‹LL‹ tenisçi Ça¤la Büyükakçay, dünya klasman›nda 108.
s›raya yükselerek, kariyerinin en üst noktas›na ulaflt›.
Gençlik ve Spor Bakanl›¤›ndan yap›lan yaz›l› aç›klamada,
Dubai'de geçen hafta 2. tur oynayan ve bir premier turnuvada
ana tablo maç›na ç›kan ilk
Türk raket unvan›n› alan
Büyükakçay'›n, dünya tenis s›ralamas›nda 120. s›radan, 108. s›raya ç›kt›¤›
bildirildi. Dubai'deki ilk
turda Kanadal› Gabriela
Dabrowski'yi yenen Ça¤la
Büyükakçay, buradan ald›¤›
60 puan sayesinde 12 ismi daha
geride b›rakt› ve 108. s›rada yer ald›.
Bu arada, di¤er Türk tenisçi ‹pek Soylu da WTA s›ralamas›nda 299. s›ray› alarak, ilk 300 içinde yer ald›.
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NOYANLAR maçtayd›
TB2L'nin 22. Hafta karfl›laflmas›nda Pertevniyal, Afyonkarahisar Belediye maç›n› eski Pertevniyal lisesi mezunu, Noyan Ask›'n›n Yönetim Kurulu Baflkan›, eski Milli boksörlerden ve Spor Meydan› Gazetesi köfle yazar› Nezih Noyan efliyle bu zevkli ve mücadeleci maç› birlikte izlediler.
Nezih Noyan, maç sonuna kadar tak›m›na tempo tutarak
destek verdi. Noyan çifti maç sonunda Pertevniyal'in alt›nc› galibiyetini birbirlerine sar›larak kutlad›lar.

gruplar› çocuklar›m›z anne
ve babalar›yla birlikte el ele
festival havas›nda bu yar›ﬂmaya kat›lacaklar" ifadelerini
kulland›.
‹smail Özbayraktar, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'nin tesislerinden hizmet
alan ve sporu amatör ruhla
yapan yetenekli gençler ile
özel spor okullar› aras›nda
tatl› rekabete dayal› bir Spor
Aﬁ ligi kurduklar›n›, bir di¤er projeleri olan ve Ekim
2014'te baﬂlatt›klar› "Suya
Ad›n› Yaz" projesiyle gelece¤in olimpiyat yüzücülerini
seçeceklerini söyledi.
"Spor Havas›" ad›n› verdikleri bir Spor Aﬁ gösterimi
tak›m› kurduklar›n› da dile
getiren Özbayraktar, ayr›ca
Spor Aﬁ "Ofis Oyunlar›" projesini hayata geçirdiklerini,
bir di¤er projeleri "Ad›m
Spor"u da uygulamaya soktuklar›n› sözlerine ekledi.

2014 Türkiye fiampiyonlar›,
gala gecesinde sahne ald›

Türkiye Badminton Federasyonu
As Baflkan› Akif S›tk› Esen

“Badminton branfl› zor, fakat
o kadar da zevkli bir spordur”
TÜRK‹YE Badminton Federasyonu As Baflkan› Akif S›tk›
Esen, Elaz›¤'daki F›rat TV'de Hayat›n Renkleri program›na
kat›ld›. Esen, “Ülkemizdeki 60 federasyon içinde ilk dörde giren
bir federasyonuz. Badminton branfl› zor fakat o kadar da zevkli
bir spor branfl›d›r. Olimpik bir branfl olan badmintona halk›m›z
büyük ilgi göstermektedir. Federasyon Baflkan›m›z Murat Özmekik ve bizler sporcu kardefllerimizin her zaman yan›nday›z. Teknik kadromuzun ve sporcular›m›z›n ald›klar› baflar›lar art›k uluslar aras› arenada konuflulan bir federasyon oldu¤umuzun bir
göstergesidir. Elaz›¤'da badminton çok sevilen ve milli tak›m›m›za oyuncu gönderen
bir ilimizdir” dedi.

TÜRK‹YE Otomobil Sporlar› Federasyonu (TOSFED)
taraf›ndan 18 fiubat akflam› T‹M Show Center'da düzenlenen 2014 Türkiye fiampiyonlar› Ödül Töreni Gala Gecesi’nde 11 farkl› branflta 256 sporcu ödüllerine kavufltu...
Türkiye Ralli, Historic
Rally, Pist, Offroad, Karting, T›rmanma ve Klasik
Otomobil fiampiyonalar›
ile TOSFED Ralli, otokros,
pist ve Trial Kupalar› Genel
Klasman ve S›n›flarda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildi¤i organizasyon, kalabal›k bir davetli grubunun kat›l›m› ile
gerçekleflti. TOSFED Baflkan› Metin Çeker'in aç›l›fl konuflmas› ile bafllayan gecede, ilk olarak ülkemizi
uluslararas› serilerde temsil eden milli sporculara
ödülleri verildi. Gecede;
Türkiye fiampiyonalar› ve
TOSFED kupalar›nda dereceye giren sporcular ve tak›mlar›n ödülleri verildi. Video gösterimleri ile renklenen, keman sanatç›s› Melisa Uzunaslan'›n da sahne ald›¤› gecede
256 kupa sahibini buldu.

adidas, Vodafone ‹stanbul Yar›
Maratonu'nun ana sponsoru oldu
adidas, 26 Nisan 2015’te ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ev sahipli¤inde ve Spor A.fi
organizasyonuyla gerçeklefltirilecek Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu'nun ana
sponsorlu¤unu üstleniyor. adidas, sponsorluk kapsam›nda 10 km ve 21 km kat›l›mc›lar›na koflu koleksiyonundan farkl› renklerde özel teknolojiye sahip koflu tiflörtleri sa¤l›yor. Ayr›ca, yar› maraton öncesinde Bayrampafla Forum AVM'de kurulacak adidas
stand›nda ve maraton günü parkur boyunca kofluculara çeflitli sürprizler haz›rl›yor.

