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Genç Judoculardan
12 madalya
JUDO Genç Milli Tak›m›, 2015 sezonuna müthifl bafllad›. Yunanistan'›n
baflkenti Atina'da bu hafta sonu düzenlenen Avrupa Kupas›'nda yar›flan genç judocular, üçü alt›n 12 madalya kazan›p, tak›m klasman›nda ikinci oldu.
Judoda geçen y›l Gençler kategorisinde tarihi baflar›lar
elde eden Genç Milli Tak›m, baflar›lar›na kald›¤› yerden devam ediyor. Sezonun aç›l›fl turnuvas› olan ve Yunanistan'›n
baflkenti Atina'da yap›lan Avrupa Kupas› müsabakalar›nda
Millilerimiz, üçü alt›n toplam 12 madalya kazand›. Milli Tak›m›m›z, 33 ülkeden 339 sporcunun yar›flt›¤› kupada tak›m
klasman›nda Gürcistan'›n yak›n farkla gerisinde ikinci oldu.

Milli Tekvandoculardan
15 madalya
2016 Rio Olimpiyatlar›'na kat›l›m
yolunda puan veren Ukrayna Aç›k
Tekvando Turnuvas›, 11-12 Nisan tarihlerinde Kharkiv kentinde yap›ld›. Turnuvaya
teknik direktör Ali fiahin yönetiminde 15 sporcuyla kat›lan Türkiye, turnuvay› 9 alt›n, 3'er gümüfl ve
bronz madalyayla tamamlad›.
Bayanlar 49 kiloda Rukiye Y›ld›r›m, 53 kiloda Hatice
Kübra Yang›n, 62 kiloda ‹rem Yaman, 67 kiloda Nur Tatar,
73 kiloda Furkan Asena Ayd›n, +73 kiloda Nafia Kufl, erkekler 68 kiloda Berkay Akyol, 80 kiloda Yunus Sar› ve 87 kiloda Serdar Yüksel alt›n madalya kazanan isimler oldu.
Bayanlar 57 kiloda Dürdane Altunel, 73 kiloda Cansel
Deniz ve erkekler 68 kiloda Servet Tazegül, gümüfl madalyada kal›rken, bayanlar 73 kiloda Sude Bulut, erkekler 87
kiloda Muhammet Talha Sar› ile +87 kiloda Ali Sar› turnuvay› bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonu Baflkan› Metin fiahin,
son dönemde ald›klar› baflar›l› sonuçlarla 2016 Rio Olimpiyatlar› hedeflerine ad›m ad›m yaklaflt›klar›n› belirtti. fiahin, "Sporcular›m›z, olimpiyat oyunlar› yolunda önemli
olan 2015 y›l›na çok iyi bafllad› ve bu flekilde devam ediyor. Ukrayna'ya 15 sporcuyla gidip, 15 madalyayla dönüyoruz. Sporcu ve teknik heyetimize bu konuda sonuna kadar
güveniyoruz. Baflar›l› sonuçlarla ülkemizi gururland›rmaya devam edece¤iz" diye konufltu.

BASKETBOLU yak›ndan takip edenler, Komﬂu'nun iki büyük kulübü Panathinaikos ve Olympiakos'un Avrupa
Ligi'nde nas›l baﬂar›l› olduklar›n› çok
iyi bilirler. Bilmeyenler için bir bilgilendirme yapal›m; bu 2 Yunan devi,
yabanc› coachlarla baﬂar›dan baﬂar›ya koﬂtu. Birinin baﬂ›nda Obradoviç,
di¤erinin baﬂ›nda ‹vkoviç vard›. Bizim
kulüplerimiz play-off'lar› zar zor görürlerken, bu 2 Yunan kulübü S›rp coachlar›yla Final Four'lar›n abonesi konumuna gelip, taraftarlar›n› fazlas›yla mutlu eden ﬂampiyonluklara ulaﬂt›lar. Bu süre zarf›nda yabanc› oyunculara büyük paralar ödeyen bizimkiler, yabanc› antrenörlerle pek ilgilenmediler. Nadiren gelen isimler ise, örne¤in, ﬂu s›ralar NBA'de Cleveland'›n
headcoacu konumundaki Blatt gibi,
bu topraklar üzerinde kötü tecrübeler
yaﬂad›lar. Yabanc› coach konusundan
muhafazakarl›¤› b›rakan kulüplerimiz, birdenbire ithal isimlere yöneldiler. Ortada inan›lmaz bir de¤iﬂim var.
Bu öyle bir de¤iﬂim ki, zaten s›k›nt›l›
bir dönem geçiren Türk basketbolu,
bu süreçten olumsuz etkilenip, daha
da kötü bir duruma gelebilir. Peki ne
oldu da tak›mlar›m›z, yabanc› coach
konusunda böyle radikal bir politika
de¤iﬂikli¤ine gittiler?
PARA B‹ZDE...
Bundan önceki y›llarda TBL'de 12 tak›m, coach tercihini yabanc›lar
lehine yapard›. Gelenler aras›nda baﬂar›y› yakalayan ç›kmad›¤› gibi, Türkiye kariyerleri de pek olumlu sonuçlanmad›. Yabanc› coach tercihini
baﬂlatan kulüp olarak ön plana ç›kan
F.Bahçe, önce H›rvat Spahija (201012) sonra ‹talyan Pianigiani (2013)
ﬂimdilerde de S›rp Obradoviç'le
(2014-...) çal›ﬂ›yor. F.Bahçe d›ﬂ›nda
Anadolu Efes (Ivkovic), Beﬂiktaﬂ
(Dettmann), Trabzonspor (Markoviç),
Royal Hal› (Zdovc), IBBﬁ (Prodanovic), Tofaﬂ (Zouros), Eskiﬂehir (Greenberg), Konyaspor (Aziz Bekir)'da da

Obradoviç

Sevgili Spor Severler;
Türk Güreﬂi'nin duayenlerinden ve Dünya Spor Yazarlar Birli¤i (AIPS) üyesi olan de¤erli büyü¤ümüz Ali GÜMÜﬁ'ü geçird¤i
kalp krizi sonucu kaybettik. Ali GÜMÜﬁ spor bilgisi ve kültürü ile
çok zengin ayakl› gezen bir kütüphane gibiydi. Kendisini 70'li y›llarda tan›d›m ve vefat›ndan bir kaç gün önce muhabbet etme
imkan› buldum. Uzun y›llar Türk Sporu'na ve Türk Güreﬂi'ne hizmet eden Ali GÜMÜﬁ an›s›na güreﬂ camias› bir etkinlik düzenlemesi gerekir diye düﬂüyorum.. Dünya Sporu ve Güreﬂi içerisinde
önemli bir yeri olan spor yazar› olarak herkese bir dokunuﬂu olmuﬂtur. Allah rahmet eylesin, Ailesine sab›rlar diliyorum.
Spor kardeﬂlik sevgi, sayg› ve centilmenliktir. Fair Play
ruhunu ön planda tutan önemli bir sosyal olgudur. Bu sebepten dolay› spor kültür bilincimizi çok iyi geliﬂtirmemiz gerekmektedir. Spor kluplerine, yöneticilerine, spor e¤itmenlerine,
spor yazarlar›na, Gençlik ve Spor Bakanl›¤›m›za bu konuda
çok önemli görevler düﬂmektedir. Acil eylem planlar›n›n haz›rlanarak yapt›r›mlar›n uygulanmas› önem arz etmektedir.
Fenerbahçe Futbol Tak›m›na yap›lan haince sald›r›y› k›n›yoruz. Ülkemiz önemli bir facian›n ve kaosun ç›kmas›ndan k›l
pay› kurtulmuﬂtur. Türk Spor Politikam›z› gözden geçirmemiz
gerekiyor. Sporun ehliyetli ve riyakatli donan›ml› ellerde olmas›na özen ve hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Gençlik Spor
ve E¤itim Politikalar›m›z› entegre bir ﬂekilde güncellememiz
önem arz ediyor. Manevi gücü yüksek, beyin gücü yüksek, donan›ml› yönetici, e¤itimci ve sporcular›n yetiﬂtirilmesi gereklidir. Aksi takdirde spor terörünü baﬂ›m›za musallat ederiz.
Kaleme alabildi¤im kadar› ile anlatmaya çal›ﬂ›yorum, takdir
büyüklerimzin. Sonradan dizini dövmenin kimseye faydas› olmaz.
Türk Futbol'unda yaﬂanan kaosun önemi Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z Recep Tayyip ERDO⁄AN'›n da gündemini meﬂgul ederek tak›m kaptanlar› ile bir toplant› yapma ihtiyac› do¤muﬂtur.
Güreﬂ Fedarasyonu'muzun Baﬂkanl›k seçimleri yap›ld›, Musa AYDIN yeni Güreﬂ Federasyonu Baﬂkan› oldu. Asr›n güreﬂçisi
Hamza YERL‹KAYA güreﬂ sporuna hizmet etme heyecan›n› k›sa
vadeli kullanmay› tercih etti, hakk›nda hay›rl›s› olsun.
Eski (GSGM) Genel Müdürü Mehmet ATALAY'a geçirmiﬂ oldu¤u kalp krizi sebebi ile Allah'tan acil ﬂifalar diliyoruz. Bir an
evvel sa¤l›¤›na kavuﬂmas›n› temenni ediyoruz.

Hakan Demir

Spor'da Terör olmamal›!

Erkekler 1.Basketbol Ligi'nde (TBL) eﬂine ender rastlan›lacak bir sezon yaﬂan›yor. 16 tak›ml› ligte
tam 9 yabanc› coach görev yap›yor. Ortaya ç›kan bu tablonun nedenleri olarak, ülke s›n›rlar› içinde
koruyucu bir sistemin bulunmamas› ve Avrupa basketbolundaki ekonomik küçülme gösteriliyor.

yabanc› coachlar görev yap›yor. Bu vap, ekonomik. H›zl› bir büyümeden
yabanc› isimlerden 5'i, sezon ortas›n- sonra Avrupa basketbolunda ciddi bir
da geldi. Beﬂiktaﬂ'ta Ahmet Kande- küçülme yaﬂan›yor. Bat› Avrupa'da
mir - Dettmann (Finlandiya), Trab- coachlara ödenen paralar düﬂtü, kuzon'da Hakan Demir - Nenad Marko- lüpler eskisi kadar bonkör de¤iller.
viç (Bosna-Hersek), IBBS'de Murat Baﬂ›n› Ruslar›n çekti¤i Do¤u BloPolat - Pradonovic (S›r¤u'nda da, ekonomik
bistan), Eskiﬂehir'de Cem
krizden dolay› tercihler
Akda¤ - Greenberg (Israa¤›rl›kl› olarak yerliler leil/ABD), Tofaﬂ'ta Erhan
hine oluyor. Bu ﬂartlarda,
Toker - Zouros (Yunanisﬂu s›ralar en cazip pazar,
tan) de¤iﬂiklikleri yaﬂanvergi cenneti özelli¤iyle
d›. Dikkat edilecek olursa,
Türkiye. Kulüplere oyuncoach de¤iﬂikli¤ine giden
cular› pazarlayan menaher kulüp,ki bunlar›n
jerler, bir ﬂekilde kulüp
önemli bölümü playyöneticilerini de ikna
CEM ÇET‹N
off'lara bile kalamayaedip, araya temsil ettikcak, giden yerlinin yerini bir yaban- leri yabanc› coachlar› da s›k›ﬂt›r›yorc›yla doldurdu. Göz ard› edilmemesi lar. Bu arada Türkiye Basketbol Fedegereken bu ayr›nt›n›n üzerinde has- rasyonu'nun sezon baﬂ›nda uygulasasiyetle durmak gerekiyor. Bu sü- maya koydu¤u 5 yabanc› kural› da,
reçte tek bir istisna yaﬂand›! Sezona menajerlerin yabanc› coachlar› payabanc› coachla(ZoranLukiç) baﬂla- zarlamada ekme¤ine ya¤ sürüyor. Hayan Banvit, baﬂar›l› bir ﬂekilde yolu- t›rlanaca¤› üzere TBF, sezon baﬂ›nda,
na devam eden Lukiç'i gönderip, ta- birkaç y›ld›r devam eden 3+2 kural›
k›m› Selçuk Ernak'a emanet etti!
kald›r›p, her kulüp ilk beﬂinde 5 yaYabanc› coachlar içinde kariyerle- banc› oynatabilir kural›n› uygulamaya
ri tart›ﬂma götürmeyecek Obradoviç geçirmiﬂti.
ve ‹vkoviç'i bir kenara koyarsak, di¤er
DÜZENLEME EKS‹KL‹⁄‹
ithal isimlerin, Türkiye'ye gelmeden
TBL'de yabanc› coach enflasyonuönce çal›ﬂt›klar› kulüp tak›mlar›yla elde ettikleri dikkat çekici baﬂar›lar bu- nun yaﬂanmas›n›n bir di¤er nedeni de,
lunmuyor. Karﬂ›m›zda böyle bir tablo Türkiye'de yerli coachlar› koruyan her
varken, özellikle oyuncu menajerleri- hangi bir düzenlemenin bulunmamas›.
nin pazarlad›klar› bu isimler, neden Ülkeye her gelen yabanc›ya kap›lar
ﬂu s›ralar Türkiye'de iﬂ buluyorlar so- aç›l›yor. Halbuki Fransa, ‹spanya, ‹talrusu ön plana ç›k›yor. Verilecek ilk ce- ya gibi ülkelerde kulüpler, istedikleri

yabanc›ya kulübü teslim edemiyorlar.
Yabanc›lar›n çal›ﬂmas›n› engelleyen
ya da k›s›tlayan kurallar yok ama yerlileri koruyan baz› uygulamalar var.
Bunlar›n baﬂ›nda diploma ﬂart› ve
özellikleri geliyor. Elbette her coachun
antrenör diplomas› bulunuyor ama
Fransa bu diplomalar›n her birini kabul etmiyor ve kendisinin verdi¤inin
özelliklerine uygun bir denklik ar›yor.
Bu sezon Fransa Ligi'nde biri Erman
Kunter olmak üzere 3 yabanc› çal›ﬂ›yor.
Di¤er ikisi; JD Jackson ve Nikola Antic.
‹talya ve ‹spanya'da da yerli coachlar
a¤›r bas›yor. Yabanc› say›s› oldukça
s›n›rl›. Bu konuda Türkiye'de alt yap›
antrenörü olarak çal›ﬂan eski Frans›z
basketbolcu Alain Digbeu, dikkat çekici bir bak›ﬂ aç›s› getirip, “Fransa'da
oynanan basketbol, Avrupa basketbolundan çok farkl› oldu¤undan, kulüpler
yabanc› coach aray›ﬂ›na pek girmiyorlar. Ayr›ca ekonomik nedenleri de göz
ard› edemeyiz; Frans›zlar›n çok fazla
paras› yok” diyor.
AlainDigbeu, yabanc› coachlarla
ilgili olarak Fransa'daki durumu,özellikle ülke basketbolunun oyuncu özelli¤i ve oyun yap›s›yla aç›klarken, çal›ﬂt›rd›¤› tak›mlarda ald›¤› baﬂar›l›
sonuçlarla tan›nan Türk coachlardan
Hakan Demir, Türkiye'de yaﬂanan yeni süreci de¤iﬂen yabanc› oyuncu say›s›na ba¤l›yor. “Tak›mlar›n beﬂ yabanc› oyuncuyla oynama hakk›n› elde
etmesiyle ortaya bu yeni trent ç›kt›”
diyen Hakan Demir, de¤erlendirmesi-

‹vkoviç

serhatkaradag@spormeydani.org

50. Avrupa Büyükler Karate fiampiyonas› ‹stanbul'da yap›ld›

50. Avrupa Büyükler Karate ﬁampiyonas›'n›n son gününde Türkiye
iki alt›n madalya kazand›. Bayan Kata Milli Tak›m›m›z tarihinde
ilk kez Avrupa ﬂampiyonu olurken, Erkek Kumite Milli Tak›m›m›z
beﬂ y›l aradan sonra bir kez daha Avrupa'n›n zirvesine ç›kt›.
KARATE Milli Tak›m›m›z, 50.
Avrupa Büyükler Karate ﬁampiyonas›'n› çifte alt›n madalya ile
tamamlad›. Sinan Erdem Spor
Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde Bayan
Kata Milli Tak›m› ve Erkek Kumite Milli Tak›m› final maçlar›n›
kazanarak Avrupa ﬂampiyonu oldu. ﬁampiyonay› toplamda iki
alt›n, alt› gümüﬂ ve üç bronz madalya ile tamamlayan Türkiye genel klasmanda ‹spanya'n›n ard›ndan ikinci s›ray› ald›.
‹SPANYA Z‹RVEDE
19-22 Mart tarihleri aras›nda
yap›lan 50. Avrupa Büyükler Karate ﬁampiyonas›'nda madalyalar›n 12'si ferdi, 4'ü tak›m dal›nda
da¤›t›ld›. Kazand›¤› 3 alt›n madalyan›n tamam›n› kata dal›nda elde eden ‹spanya, 3 alt›n, 6 bronz
madalya ile genel
s›ralaman›n zirvesinde yer ald›. ‹kinci s›ray› alan Milli
tak›m›m›z, 2
alt›n, 6 gümüﬂ, 3 bronz
madalya elde
ederken, önümüzdeki y›l ﬂampiyonaya ev sahipli¤i
yapacak Fransa da 2 alt›n,
3 gümüﬂ, 4 bronz madalya ile
üçüncü s›rada yer ald›.
5 YIL SONRA Z‹RVEDE!
Geçen y›l finalde Azerbaycan'a yenilerek gümüﬂ madalyada kalan Erkek Kumite Milli Tak›m› bu kez alt›n madalya için

2012 Dünya ﬁampiyonas› finalinde yenildi¤i Fransa karﬂ›s›na
ç›kt›. Millilerimiz, Enes Erkan,
Yaser ﬁahintekin, Serkan Ya¤c›,
R›dvan Kaptan ve Gökhan
Gündüz beﬂiyle ç›kt›¤› mücadeleyi 2-1
geriye düﬂmesine ra¤men 3-2
kazanarak Avrupa ﬂampiyonu oldu.
Erkek Kumite Milli Tak›m› bu sonuçla beﬂ y›l
aradan sonra bir
kez daha Avrupa
ﬂampiyonu oldu.
KIZLAR TAR‹H YAZDI
Dilara Bozan, Gizem ﬁahin ve
Rabia Küsmüﬂ'ten oluﬂan Bayan
Kata Milli Tak›m›, finalde son
Dünya ﬁampiyonu Almanya karﬂ›laﬂt›. Rakibini 5-0 ma¤lup eden
Millilerimiz, tarihi bir madalya
kazand›. Finalde 'Anan' isimli ka-

tay› kusursuz bir ﬂekilde sergileyen Bayan Kata Milli Tak›m›'n›n
alt›n madalyas›, organizasyon tarihinde katada kazan›lan ilk alt›n
olarak tarihe geçti. Bayanlar kata
tak›m›na kupa ve madalyalar›
Türkiye Karate Federasyonu Baﬂkan› Esat Delihasan verdi.
ORGAN‹ZASYON TAR‹H‹NDE
B‹R ‹LK‹ GERÇEKLEﬁT‹RD‹K
Türkiye Karate Federasyonu
Baﬂkan› Esat Delihasan, 50. Avrupa Büyükler Karate ﬁampiyonas›'n› tarihi bir baﬂar›yla kapatman›n sevincini yaﬂad›klar›n› söyledi. Cumartesi günü
kaybettikleri alt› finali, son
gün gelen iki tak›m ﬂampiyonlu¤u ile unuttuklar›n› belirten Delihasan,
“Avrupa ﬁampiyonas›'nda 16 kategorinin
15'inde madalya maç› yaparak organizasyonun 50 y›ll›k tarihinde bir ilki gerçekleﬂtirdik” dedi.

ni, “Kulüpler fiyatlar› yerli oyunculara
göre daha makul olan yabanc›lara yönelince, tak›m içindeki dengeler de¤iﬂti. Yöneticiler, menajerlerin de yönlendirmeleriyle yabanc› coachlar› tercih etmeye baﬂlad›lar. Yabanc› oyuncu s›n›rlamas›n›n kalkmas›n› savunan bir coach olmama ra¤men, 32'den 5-1 kural›na geçiﬂte çok h›zl›
davran›ld›. Halbuki önce 4+1 kural›
düﬂünülebilirdi. Bu radikal de¤iﬂime
gidilirken, Türk coachlar›nda görüﬂleri al›nmad›” ﬂeklinde sürdürüyor. “Bu
yeni trente Türk coachlar a¤›r bir darbe ald›” diyen Demir, “Bu iﬂin üzücü
taraf›, yabanc›lar›n buraya kariyer
yapmak için gelmeleri. Bu örneklerden biri ‹toudis. Ayn› f›rsatlar›n yerlilere da tan›nmas› laz›m” görüﬂünü
dillendiriyor.
Yabanc› coachlar›nTBL'ye ak›n etmesiyle, yerlilerin iﬂ bulma ﬂans›n›n
azald›¤› bir gerçek. Sezon ortas›nda
görevlerinden ayr›lanlar›n önemli bölümü iﬂsiz. Sadece Ahmet Kandemir,
Beﬂiktaﬂ'tan ayr›ld›ktan sonra kendine yeni bir tak›m buldu ancak o tak›mda 2. Ligte mücadele ediyor. ﬁimdilik yerlilerin kaderi, 2.Lig gibi gözüküyor. Sadece Kandemir de¤il bir dönem TBL'de çal›ﬂan ancak yabanc›lar›n coachlar›n gelmesiyle ancak
2.Lig'te iﬂ bulan Okan Çevik, Burak
B›y›ktay (ayr›ld›), Mete Babao¤lu (ayr›ld›), Altar Tunçkol gibi isimlere rastlamak mümkün. Bir de, Orhun Ene,
Murat Didin, ‹hsan Bayülken gibi sezon baﬂ›ndan bu yana coachluk yapmayanlar var. Bu isimlerden baz›lar›,
son dönemde popüler olan basketbol
yorumculu¤una yöneldiler... Sadece
headcoachlar de¤il yerli asistanlar›
da s›k›nt›l› bir dönem bekliyor çünkü
gelen yabanc›lar yanlar›nda asistanlar›n› da getiriyorlar. Bakal›m bu baﬂ›bozuk düzen, Türk basketboluna dolay›s›yla Türk Milli Tak›m›'n›n performans›na nas›l yans›yacak? Gidiﬂat›n
iyi olmad›¤›n› ﬂimdiden söyleyelim ve
uyar› görevimizi yerine getirelim...

Enes, Bakü'de
flampiyonluk istiyor
Milli karateci Enes Erkan,
Azerbaycan'da düzenlenecek olan
Avrupa Oyunlar›'ndan önce
Spor Meydan›'na konuﬂtu...
KAR‹YER‹NDE iki kez dünya ve Avrupa flampiyonlu¤u bulunan milli karateci Enes Erkan, 12-28 Haziran'da Azerbaycan'›n
baflkenti Bakü'de düzenlenecek Avrupa Oyunlar›'nda alt›n
madalya hedefliyor.
Erkan, yapt›¤› aç›klamada, ‹stanbul'da 19-22 Mart'ta gerçeklefltirilen 50. Avrupa Büyükler Karate fiampiyonas›'nda
tak›m halinde flampiyonluk kazand›klar›n›, ferdide ise gümüfl
madalya ald›¤›n› hat›rlatt›.
Son flampiyonada kazanamad›¤› alt›n madalyay› Avrupa
Oyunlar›'nda alaca¤›na dair söz verdi¤ini belirten Erkan,
"Müsabakalara s›k› flekilde haz›rlan›yorum. Avrupa Oyunlar›
ilk kez Bakü'de düzenlenecek. ‹nflallah hedefimiz flampiyonluk, onun için çal›fl›yoruz" diye konufltu.
Erkan, öncelikle alt›n madalya amaçlad›¤›n› ancak kürsünün her yerinin güzel oldu¤unu dile getirerek, flunlar› kaydetti: "Disiplinli ve profesyonel çal›flma baflar›y› getiriyor. Ne
kadar yetenekli olursan›z olun, çal›flmad›ktan sonra o yetene¤inizi gösteremezsiniz. Yeme, içme, uyku düzeni ve antrenman program›n› hiçbir zaman aksatmadan tamam›yla
yapmaya çal›fl›yorum. Çal›flt›¤›n›z zaman Allah da karfl›l›¤›n›
minderde veriyor. Baflar›m›, kesinlikle çok çal›flmaya ba¤l›yorum. Yetenek olabilir
ama üzerine koymaz, çal›flmazsan›z baflar›n›n
devam› olmaz."

