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illetler ailesi içinde “özgün bir millet” olarak yaﬂamak isteyen milletler, sürekli istikrarl› ﬂekilde “de¤er üretmek” zorundad›rlar.
‹nsanl›k tarihi incelendi¤inde, milletler bu esasa ba¤l› yaﬂamlar›n› sürdürmüﬂlerdir. Dün böyle idi, bu günde böyle...
Hayat›n seyrinde de¤iﬂmeyen tek ﬂey; insan ihtiyaçlar›n›n, istesek te, istemesek te, geliﬂim ve beraberinde de¤iﬂimi sa¤l›yor
olmas›d›r. Bu sebeple “Gelenekten gelece¤e” gelene¤e ba¤l› de¤erlerin zaman›n ak›ﬂ›nda de¤iﬂerek geliﬂime aç›k oldu¤u hakikatidir. Bunu sa¤layan milletler yaﬂant› yoluyla üretti¤i de¤erleri, “kültür” formu içinde insanl›¤a sunmaktad›rlar. Bu iﬂi istikrarl› yapan milletler, “de¤er üreten milletler” olarak, kendi insan›na yaﬂama sevinci ve güveni, di¤er milletlerinde sayg›s›n› ve
takdirini kazan›rlar. Bunu yapmayan milletler, kolayc›l›¤a haz›r
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SPORA KURﬁUN SIKMAK
e¤erli okurlar›m son zamanlarda Türk sporunda yaﬂanan
olaylar hepimizin malumu. Bu olaylar› hep beraber tart›ﬂmal›, ülke olarak nereler de yanl›ﬂ yap›yoruz diye sorgulamal›
ve do¤ru bir spor tan›m›n› gençlerimize b›rakmal›y›z.
Geçenlerde ‹stanbul’da yap›lan Okullar aras› Biatlon yar›ﬂlar›na gittim. Adeta ﬂenlik havas›nda geçen yar›ﬂlarda bir
çok güzel görüntülere ﬂahit oldum. Küçücük çocuklar›m›z›n k›yas›ya yar›ﬂmalar›, yüzmeleri, koﬂmalar› ve ald›klar› madalyalar›n hakl› gururunu aileleri ile paylaﬂmalar› inan›n çok güzeldi. Bize yak›ﬂan spor tan›m› tam da buydu. Bu güzel görüntüleri bize izlettiren, ‹l temsilcisi Yasin Dönmeze ve Federasyon
baﬂkan› Yaﬂar Akﬂin'i gönülden kutluyorum.
Birde; neredeyse her gün televizyonlarda, amatör maçlarda
ç›kan kavgalar› izliyoruz. Maalesef kavgalar› izleyen çocuklar›m›z spor deyince adeta kavga etmeyi alg›lar hale geliyorlar.
Baz› spor kulüplerimizin “kocaman” baﬂkanlar›n›n televizyonda birbirleri hakk›nda verdikleri beyanatlar› da buna ekledi¤imizde çocuklar›m›z›n ne kadar olumsuz etkilenece¤ini
var›n siz düﬂünün.
Fenerbahçe kafilesine kurﬂun s›kan teröristi veya teröristleri hepimiz lanetledik. Yaln›z Fenerbahçeye de¤il, Türk sporuna geçmiﬂ olsun diyoruz . Bizler; spor adamlar› olarak, taraftar olarak spordaki olumsuz görüntüleri tak›m veya branﬂ ayr›m› olmadan k›namal› ve tepki göstermeliyiz. Bu olumsuz
davran›ﬂlar Türk sporunu olmas› gereken yerden h›zla uzaklaﬂt›rmaktad›r.
Gelin hep beraber Türk sporuna kurﬂun s›kanlara karﬂ›
ç›kal›m. Sporumuzun hak etti¤i yere gelmesi için seferber
olal›m. Olal›mki; spor sevgi kardeﬂlik ve paylaﬂman›n arac›
haline getirelim. Nefret sölemleri bizlere hiç yak›ﬂm›yor.
Çocuklar›m›z bu olumsuz görüntüleri hak etmiyorlar.
Hep söylerim bizim çocuklar›m›z her ﬂeyin iyisine de¤il en
iyisine lay›klar. Sayg›lar›mla.
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‹BB ve Spor A.ﬁ. taraf›ndan
Vodafone'un isim
sponsorlu¤unda düzenlenecek
Vodafone ‹stanbul Yar›
Maratonu, 26 Nisan Pazar
günü Tarihi Yar›mada'da
koﬂulacak.
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bulmuﬂlu¤a ve üretmeden tüketmeye, giderek statik bir hayata ve
onun sonucu olarak asli ve özgün özelli¤ini yani benli¤ini bir baﬂka milletin varl›¤›nda hissetmeye baﬂlar. Bu da bir milletin yok
oluﬂunu sa¤layan bir olgudur.
Bu gün geleneksel sporlar›m›z, kaybolmak ve yok olmak üzerdir. Üniversitelerimizden ilk ö¤renim kademlerine kadar sahip oldu¤umuz ve kültürel dokumuzun özü say›labilecek onlarca oyunumuzdan habersiz durumday›z. Hâlbuki geleneksel “do¤u sporlar›n›” (teakwondo,karete, kickboks, vhuﬂu, mytay ve di¤erleri...)
teﬂvik ve desteklemek ad›na devletin federasyonlar marifeti sarf

‹STANBUL Büyükﬂehir Belediyesi ve Spor A.ﬁ. taraf›ndan Vodafone'un isim sponsorlu¤unda 26
Nisan'da Tarihi Yar›mada'da düzenlenecek Vodafone ‹stanbul Yar›
Maratonu için geri say›m baﬂlad›. 8
bin sporcunun kat›lmas› ve hem
erkeklerde hem kad›nlarda yeni bir
dünya rekoruna imza at›lmas› beklenen Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu ile ilgili tüm detaylar, Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baﬂkan
Yard›mc›s› Ender Buruk ve Spor
A.ﬁ. Genel Müdürü ‹smail Özbayraktar'›n kat›l›m›yla düzenlenen
bas›n toplant›s›nda paylaﬂ›ld›.
Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu
Baﬂkan Yard›mc›s› Ender Buruk
ﬂöyle konuﬂtu: “Vodafone Türkiye
olarak, dijital dönüﬂüm vizyonumuz do¤rultusunda yapt›¤›m›z
sosyal yat›r›mlar içinde spor ilk
s›ralarda yer al›yor. Tüm spor dallar›na büyük önem vermekle beraber, yat›r›mlar›m›zda futbol ve
maraton gibi geniﬂ kitlesel kat›l›ml› ve global nitelikli spor etkinliklerine a¤›rl›k veriyoruz. Özellikle maratonun ‹stanbul'un kentlilik ve sportmenlik bilincine, dinamizmine, küresel marka de¤erine katk›da bulunan çok özel bir etkinlik oldu¤una inan›yoruz. Bu

etti¤i paralar›n haddi hesabi bilinmemektedir.
K›saca “Do sporlar›” olarak bilinen sporlar, hem dini motifli
hem de farkl› milletlerin milli motifini temsil etmektedirler. Yani
muhtevas›nda kültür tan›tma ve ilgili kültürü taﬂ›ma karakteri
vard›r. Dolay›s›yla hassasiyetle de¤erlendirmek uygun olacakt›r.
Bu tür sporlar›n olmas›na karﬂ› de¤ilim. Ancak baﬂka bir milletin kültür transferi yapmak üzere, benim milli servetimi ve
gençli¤imi kullanmay› uygun bulmuyorum.
Devletin geleneksel sporlar› yeniden ve kayna¤›nda tesbit
ederek kültür formu içinde müﬂterek yaﬂad›¤›m›z evrendeki insanlara sunmay› arzu ediyorum.
Güreﬂ, (Karakucak, Aba Güreﬂi, K›r›m Türk Güreﬂi, ﬁalvar Güreﬂi, Ya¤l› Güreﬂ) Okçuluk, Avc›l›k, Binicilik, Atyar›ﬂlar›, Cirit, Çö¤en, Gökbörü, Tepük, Kayak, Matrak, Tomak ilk ifade edebilece¤imiz geleneksel sporlar›mzd›r. Daha yüzlerce kaybolmaya yüz tutmuﬂ mahalli hüviyette Anadolu oyunlar› mevcuttur.
Millet olarak yaﬂama kararl›l›¤›m›z varsa de¤er üretmek ve
“evrensel de¤er” olarak sunmak durumunday›z.

kapsamda 3 y›ld›r ismimizi verdi¤imiz Vodafone ‹stanbul Maratonu'nun yan› s›ra Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu'na da ikinci kez
sponsor olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz. Vodafone ‹stanbul Yar›
Maratonu'nun bu y›l yeni bir parkurda, yeni kategorilerde ve dünya rekoruna imza atmas› beklenen
elit atletlerin kat›l›m›yla düzenlenecek olmas›ndan heyecan duyuyoruz. Di¤er yandan, dijital dönüﬂüm vizyonumuz do¤rultusunda
geliﬂtirdi¤imiz özel koﬂu, ba¤›ﬂ ve
bilgilendirme platformu VMaraton ak›ll› telefon uygulamam›z› bu
y›l da kat›l›mc›lar›n hizmetine sunaca¤›z. Spora bak›ﬂ›m›z› mükemmel yans›tan ve dünyan›n önde
gelen yar› maratonlar›ndan biri
yapmay› hedefledi¤imiz Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu'nu desteklemeyi sürdürece¤iz.”
Spor A.ﬁ. Genel Müdürü ‹smail
Özbayraktar ise ﬂunlar› söyledi:
"Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu
ile koﬂan bir ﬂehir oluﬂturmaya, koﬂu kültürünü yerleﬂtirmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu y›l 26 Nisan'da koﬂulacak Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu için '‹stanbul rekora koﬂuyor'
slogan›yla yola ç›kt›k. ‹ki rekor hedefimiz var; biri kat›l›m rekoru-

Garanti Koza'dan ikinci bomba
27 Nisan - 3 May›s tarihlerinde ‹stanbul Koza WOS Arena'da
yap›lacak olan ‹stanbul Open Tenis turnuvas›na yaflayan efsane ‹sviçreli Roger Federer'i getiren lisans sahibi Garanti Koza
ayn› turnuvaya ikinci y›ld›z isim olarak ilk
ondan Bulgar Grigor Dimitrov'u getiriyor. Dünya markas› Garanti Koza Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Baykal, yaflayan efsane tenisçi Federer'in karfl›s›na genç Efsane tenisçi Dimitrov'u koyarak ‹stanbul'da bir dünya derbisi yaflatmay› arzulad›klar›n› aç›klad›.

‘Beyninizin Pusulas›’
Aykut Açkalmaz ve Gökhan Telkenar'›n baflar›ya giden
yolda ç›¤›r açan yöntemlerini keflfedin. Hayranl›k uyand›racak bir beyne sahibiz, ama ne kadar fark›nday›z? Haf›zan›z› daha güçlü k›lacak yöntemleri biliyor musunuz? Düflünmek sizi yoruyor mu? Zihinsel yorgunlu¤un tek nedeni olan
fazla say›da bilgiyi, nas›l organize edeceksiniz? ‹fl hayat› ya da
s›navlar›n›zda bilgileri an›nda hat›rlamada kayg›lar›n›z nas›l
gideriliyor? Ö¤rendi¤iniz bilgiyi k›sa zamanda davran›fla dönüfltürmek istemez
misiniz? Daha yarat›c› fikirler, iyi iletiflim,
zaman yönetimi, yenilikçi fikirler için Zihin Haritalar›… Sunum, makale ya da raporlar› en k›sa zamanda planlaman›n tek
yolu Zihin Haritalar› ile Ö¤renmeyi Ö¤renmenin tad›na varacaks›n›z.

nun, di¤eri de dünya rekorunun k›r›lmas›. Kat›l›m rekorunu k›rd›k.
Geçen y›l 3.800 kiﬂinin kat›ld›¤›
yar› maratona bu y›l 7.500 kiﬂi kat›lacak. Geç kay›t imkan›yla bu say›n›n 8.000'e ulaﬂaca¤›n› öngörüyoruz. Dünya rekorunu k›rmak için
de dünya çap›nda elit atletlerin kat›l›m›n› sa¤lad›k. Bu atletlerden bir
dünya rekoru bekliyoruz. Bu y›l
yapt›¤›m›z di¤er ilkler aras›nda
10,5 km Çeyrek Maraton, Bayrak
Yar›ﬂ›, ﬂirketlere yönelik Business
Maraton ve rekabeti art›rmak amac›yla il ve ilçeler aras›nda yapt›¤›m›z tasnif de yer al›yor. Vodafone
‹stanbul Maratonu'nun marka de¤erinin yükselmesi için çal›ﬂmalar›m›z› aral›ks›z sürdürece¤iz."
8 bin sporcu bekleniyor
Vodafone ‹stanbul Yar› Maratonu, bu y›l Yenikap› miting alan›nda baﬂlay›p Balat istikametinden
dönüﬂle yine Yenikap›'da son bulacak 21 kilometrelik parkurda koﬂulacak. 8 bin sporcunun kat›lmas›
beklenen Vodafone ‹stanbul Yar›
Maratonu, kat›l›mc›lara Yar› Maraton, Çeyrek Maraton, Bayrak Yar›ﬂ›, Masterlar, Business Maraton, ‹ller ve ‹stanbul ‹lçeler kategorilerinde yar›ﬂma f›rsat› sunacak.

FootGolf’e büyük ilgi
Türkiye’de markal› konut projelerinin lideri Sinpafl GYO, futbolun heyecan›n› golfün zarafet ve sosyal yönü ile harmanlayan “FootGolf”ü, Türk sporseverlerle buluflturdu. 2012'de Londra'da kurulan FootGolf sporunun çat› kuruluflu FIFG'e üye ülke
olarak çal›flmalara bafllayan FootGolf Milli Tak›m›, Kemer Country Golf Club'da gerçeklefltirilen özel aç›l›fl etkinli¤i
maç›nda oynad›. FootGolf Milli Tak›m›'n›n y›ld›z futbolcular›n›n yar›flt›¤› “Turkish Airlines FootGolf Turnuvas›”nda ‹talya tak›m›ndan Trentin Marco flampiyonlu¤unu ilan ederken, ‹sviçre tak›m›ndan Julian Babel ikinci, yine ‹sviçre tak›m›ndan Kevin Racine ise üçüncü oldu.

Çorakc›'dan ‘En Büyük Kupa’
Semerci Yay›nlar› taraf›ndan bas›lan Fatih Çorakc›'n›n En
Büyük Kupa adl› kitab› ç›kt›. Kitaptan bir paragraf... “Avrupa'n›n bir numaral› kupas› olan fiampiyonlar Ligi Kupas›na ambargo koyan ülkeler futbol organizasyonlar›n› çok iyi yönetmektedir.
Bu organizasyon içerisinde, Avrupa'n›n büyük kulüpleri altyap›, transfer ve finansal yönetimlerini sa¤lam bir yap›ya oturtmufllard›r. Avrupa'da üst düzeyde baflar›l› olmak isteyen kulüplerimiz, kulüp yönetiminde, altyap› e¤itiminde, teknik direktör ve futbolcu
seçiminde fark yaratmal›d›r. Türk Futbolunda, önemli ve kal›c› baflar›lar için planl› ve
organize reformlara ihtiyaç vard›r.”

Volkicar’›n alt›n, gümüfl ve bronz kupalar› sahiplerini buldu

‹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

Sezonda birinci, ikinci ve üçüncülü¤ün sahibi olan sporcular
seçkin davetlilerin önünde kupalar›n› ald›lar. Gecenin sürprizleri yerli yar›fl otomobili VOLKICAR'›n mobil uygulamalar için yap›lan yar›fl oyunu ve davetlileri kahkahaya bo¤an Ümit Erdim'in sunumu oldu. Volkicar'›n yaratt›¤› kahraman sporculardan Can Tolon,
2014 sezonunu ilk s›rada tamamlayarak alt›n kupay› alma hakk› kazand›. Bronz kupan›n sahibi ISS sponsorlu¤unda yar›flan Burak Çukurova olurken MANN-FILTER pilotu Koray Murato¤lu bronz kupan›n
sahibi oldu. Pilotlar kupalar›n› gecede Volkan Ifl›k'›n elinden ald›.

