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Kort

RogerFederer, GrigorDimitrov, Marsel ‹lhan ve daha fazlas›...
Dünyan›n en önemli erkek tenisçileri, Nisan ay›n›n sonunda
‹stanbul'da buluﬂuyor. Evet, çok kiﬂi hala inanmasa da, baﬂta
Federer olmak üzere, ad›n› duyman›n bile büyük heyecan yarataca¤› birbirinden
de¤erli y›ld›zlar, 1
haftal›k büyük festivalde, ülkemizde,
evimizde boy gösterecekler.
Elbette bu tip organizasyonlarda, bu
kadar de¤erli y›ld›z›
bir araya getirebilmek için çok ciddi
sponsorluklar gerekiyor ve Garanti
Koza ve TEB, büyük
yat›r›m yaparak,
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Fenerbahçe, Masa Tenisi'nde
Avrupa fiampiyonu oldu
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tam ad›yla 'TEB BNP Paribas ‹stanbul Open'da bu konuya da ön
ayak oldular.
Tenise ciddi yat›r›m yapan bu iki kurumun birlikteli¤i, tenis
federasyonunun deste¤iyle pekiﬂince, ortaya tüm ülkeyi heyecanland›racak bir proje ç›k›yor.
Garanti Koza'n›n 'Gelmez, ne iﬂi var ‹stanbul'da' denen RogerFederer'i büyük fedakarl›klar ve imkan seferberlikleriyle ‹stanbul'a getirebiliyor olmas›, turnuva öncesinde en dikkat çeken
konulardan biri.
Federer ve Dimitrov'un yan› s›ra Marsel'i de giriﬂte belirtmiﬂtik.
Bu y›l Wawrinka ve Djokovic gibi isimlere karﬂ› raket sallayarak
bambaﬂka bir tecrübeye imza atan, ﬂu an ilk 100'ün d›ﬂ›nda kalsa
da, Dubai'deki performans›yla 77 numaraya kadar ç›kan milli tenis-

çimiz, ‹stanbul Open'da direkt ana tabloda yer alacak.
Özellikle Federer'in ad›n›n aç›kland›¤› günden itibaren 3 gün
içinde, Koza World of Sports Arena'da oynanacak maçlar›n biletlerinin tükenmesi, 'Türkiye'de tenis izleyicisi yok' alg›s›n› ve tabusunu, ikinci kez y›km›ﬂ geçmiﬂ oldu.
Turnuvan›n teknik detaylar›na gelecek olursak; 27 Nisan-3
May›s tarihlerinde Koza WOS'ta düzenlenecek organizasyon, bir
toprak kort turnuvas› olacak.
Toplam 32 ismin yer alaca¤› ana tabloda, ilk 4 seri baﬂ›
oyuncu, ilk turu maç yapmadan geçecek. Temsilcilerimizin bir
bölümü dahilbirçok oyuncu, eleme oynayarak ana tabloda yer
almak için mücadele edecek.
Sonunda kazanan kim olursa olsun, özünde kazanan Türk tenisi, Türk tenis izleyicisi olacak.
1 haftal›k bu ﬂölene sadece 'Federer ‹stanbul'da geliyor'
olarak da bakmamak gerek. Tüm isimlere gerekti¤i kadar de¤er
verip, tüm oyuncular› fazlas›yla parlatmak gerekiyor.
Sadece kort içindeki rekabbet de¤il, kort d›ﬂ›ndaki aktivite
alan›nda da büyük heyecan›n yaﬂanaca¤› 'TEB BNP Paribas ‹stanbul Open', kesinlikle ülke tenisine seviye atlatacakt›r.
Bu büyük heyecanda görüﬂmek dile¤iyle.
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ETTU Kad›nlar fiampiyonlar Ligi finalinin rövanfl›nda
Avusturya'n›n Linz AG Froschberg tak›m›n› 3-1 yenen
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez flampiyon oldu.
Ülker Sports Arena Metro Enerji Spor Salonu'nda Avusturya temsilcisi Linz AG Froschberg ile yap›lan final rövanfl›nda 2-1 önde götürdü¤ü mücadelede 4. sette elde etti¤i
skorlarla, set averaj›nda rakibine üstünlük sa¤layan sar›lacivertliler, flampiyonlu¤u garantiledi. ‹lk maçta deplasmanda rakibini 3-2 yenip, +4 set averaj›na sahip olan Fenerbahçe, sahas›nda rakibine kurdu¤u üstünlükle mücadele bitmeden flampiyonluk sevincini yaflad›.
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EGE RALL‹S‹'nde
saniyeler konufltu
BÜYÜK çekiflmeye sahne olan 2015 Türkiye Ralli fiampiyonas›'n›n ilk yar›fl› Ege Rallisi'ni Castrol Ford Team Türkiye'den Murat Bostanc›-Onur Vatansever, Neo Motorspor pilotlar› Ya¤›z Avc›-Bahad›r Gücenmez ekibinin 3.1 saniye önünde kazand›. ‹ki gün boyunca bafltan sona büyük çekiflmeye
sahne olan Ege Rallisi'ni Castrol Ford Team Türkiye'den Murat Bostanc›-Onur Vatansever, Neo Motorspor pilotlar› Ya¤›z
Avc›-Bahad›r Gücenmez ekibinin 3.1 saniye önünde kazand›…
Bu sezon ferdi olarak yar›flan Burak Çukurova-Ünal Tezel'in
genel klasman üçüncüsü olduklar› rallide, Ramada Encore
Hotel önündeki finifl podyumuna 39 ekip finifle ulaflabildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Baﬂkan› Abdullah
Topalo¤lu, ilk hedeflerinin 2016 Rio Olimpiyatlar›'na
tak›m halinde kat›lmak oldu¤unu belirterek, "Ondan
sonra hedefimiz tabii ki de¤iﬂecek. Bunu baﬂard›ktan
sonra olimpiyatta madalya hedefleyece¤iz" dedi.
TÜRK‹YE Okçuluk Federasyonu Baﬂkan› Abdullah Topalo¤lu,
yapt›¤› aç›klamada, okçulu¤un
Türkiye'de h›zla geliﬂen spor branﬂlar›ndan oldu¤unu, bunun devam
etmesi için çal›ﬂmalar›n›n aral›ks›z
sürdü¤ünü söyledi.
Amatör sporlara bas›nda çok
fazla yer verilmemesine ra¤men
gayretle çal›ﬂmaya devam ettiklerini belirten Topalo¤lu, "Biliyoruz ki bas›n›n halk›m›za ulaﬂmada çok önemli bir etkisi var. Son
y›llarda okçulu¤un h›zla geliﬂmesiyle bu branﬂ da bas›nda yer bulmaya baﬂlad›. Bu tür haberlerden
dolay› çocuklar ve ailelerden federasyonumuza çok say›da baﬂvuru oluyor" diye konuﬂtu. Türkiye'nin, okçulukta 1992 Barcelona Olimpiyatlar›'ndan bu yana
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uluslararas› müsabakalarda yer
ald›¤›n› hat›rlatan Topalo¤lu, gelecek y›l Brezilya'n›n Rio kentinde düzenlenecek olimpiyatlara
da kat›lmak istediklerini anlatt›.
Bu organizasyon öncesi gelecek
temmuz ay›nda, olimpiyatlar›n
kota yar›ﬂmalar› niteli¤iyle dünya
ﬂampiyonas› yap›laca¤› bilgisini
veren Topalo¤lu, "Amac›m›z; üçer
erkek ve bayan sporcuyla kotay›
aﬂ›p organizasyona gitmek ve burada ülkemizi temsil etmek. ‹nan›yorum ki gençlerimiz bunu baﬂaracak çünkü 2013'ün a¤ustos ay›ndan bu yana olimpiyatlara haz›rlan›yoruz ve sürekli yurt içi ve d›ﬂ›
kamplarda sporcular›m›z› destekliyoruz" ifadesini kulland›.
Rio'daki olimpiyatlar›n Türk okçulu¤unun k›sa vadeli hedeflerin-

de büyük yer tuttu¤unu vurgulayan Topalo¤lu, "Amatör sporlarda
özellikle 28 olimpik branﬂta ülkemizde önemli ilerlemeler kaydedilmesi gerekiyor. 2016 Rio Olimpiyatlar›'na haz›rland›¤›m›z bu dönemde mevcut 28 branﬂ›n hemen
hemen hepsine kat›lmam›z gerekiyor. Bugüne kadar ne kadar çabalasak da bunu bir türlü gerçekleﬂtiremedik. Buradaki en önemli konu;
ilk hedefimiz olimpiyatlara tak›m
halinde kat›lmak. Ondan sonra hedefimiz tabii ki de¤iﬂecek. Bunu
baﬂard›ktan sonra olimpiyatlarda
madalya hedefleyece¤iz. Tabii bunun altyap›s›n›n nereden geldi¤ine
bakt›¤›m›z zaman, minik sporculara yönelik organizasyonlardan gelecek. O yüzden minik sporculara
önem veriyoruz." dedi.

9

Sözün K›sas›

HÜSAMETT‹N
ACAR
husamettinacar@spormeydani.org

HOﬁ BULDUK
eslekdaﬂlar›m›z Ömer Altay ile Muzaffer Batumlu, y›llard›r
M
büyük bir özveriyle ç›kar›yor Spor Meydan›'n›. Futbol d›ﬂ›
sporlar› bir ar› titizli¤iyle dokuyorlar sayfalar›na; olimpik branﬂlar›n tüm lisansl› sporcular› bu gazeteyi yaﬂatmak için sahiplenmeli, abone olmal› Spor Meydan›'na. Ben de Spor Meydan› okurlar› ile tan›ﬂman›n heyecan› içindeyim. Hoﬂbulduk efendim.
AL‹ GÜMÜﬁ ÜZDÜ
GER‹DE b›rakt›¤›m›z günlerde de¤erli meslektaﬂ›m›z AIPS
Dünya Güreﬂ Yazarlar› Bas›n Konseyi Baﬂkan› Ali Gümüﬂ'ü
kaybettik. Gerçekten Gümüﬂ, hem ülkemizde hem de dünyada
müstesna bir spor yazar›yd›. 17 adet kitab› bulunan, güreﬂ,
boks ve halter gibi spor dallar›n› çok iyi bilen bir spor yazar›yd›. Geçmiﬂte vücut ve halter sporu da yapm›ﬂt› milli düzeyde.
Son Uluslararas› Yaﬂar Do¤u Serbest Güreﬂ Turnuvas›'nda
bir iki saat sohbet ettik. Hatta yine Ahmet Ciömert'te, bir hafta
sonraki Vehbi Emre Grekoromen Turnuvas›'nda buluﬂma sözü de
vermiﬂtik. Ancak Ali Gümüﬂ a¤abeyimizi de bir kalp krizi sonucu
sonsuzlu¤a u¤urlad›k. Ölüm bir bitiﬂ, tükeniﬂ ya da yok olup de¤ildir; ölüm asl›nda yeniden do¤uﬂ; belki de bilinmeyene do¤ru
sonsuzluk yürüyüﬂüdür. Yunus Emre'nin 13'üncü yüzy›ldan seslendi¤i gibi; “Ölürse tenler ölür, canlar ölesi de¤il”
Yeri asla doldurulamayacak olan Ali Gümüﬂ'ü bir kez daha
rahmetle an›yor, sevenlerine baﬂ sa¤l›¤› diliyorum. ﬁairler Sultan›
Necip Faz›l'›n ﬂu dizeleriyle sevenlerini teselli etmeye çal›ﬂay›m;
“Ölüm güzel ﬂeydir; budur perde arkas›ndan haber,
Hiç güzel olmasayd›, ölür müydü Peygamber?”
MEHMET ATALAY KORKUTTU
MEHMET ATALAY deyince akl›ma atom kar›ncalar geliyor. Kendisini 1988'den beri yakinen tan›yorum. Birlikte Tercüman ve Yeni ﬁafak gazetelerinde çal›ﬂt›k. Spor A.ﬁ.'nin baﬂ›nda iken, unutulmaya yüz tutan Avrasya Maratonu'nu, 150 bin kiﬂinin koﬂtu¤u bir
maraton haline getirdi. GSGM'de iken kulüplerin gelirlerini ikiye,
üçe katlayan sistemler geliﬂtirdi, federasyonlar›n say›s›n› ço¤altt›¤› gibi özerk olmalar›n›n yolunu açt›, sponsorluk yasas›n›n ç›kart›lmas›n› sa¤layarak spora büyük kaynaklar sa¤lad›.
Bas›n ‹lan Kurumu Genel Müdürü iken, k›sa sürede kurumun
bütçesini ve ilk temsilciliklerini ikiye üçe katlad›. Ma¤dur olan
gazetecilere hibe yard›mlarla birlikte bas›n mensuplar›n›n kulland›¤› faizsiz krediyi de üç kat›na ç›kard›.
K›sacas› her gitti¤i yeri yeﬂerten, hakk›n› veren bir atom kar›ncad›r Atalay. Türk sporunun içinde bulundu¤u kaostan kurtaracak
tek isimdir Atalay. Bunun için de memleketi Trabzon'dan milletvekili aday adayl›¤›na soyundu. Yaklaﬂ›k 2 ayd›r da Trabzon'da gezmedik mahalle, geçmedik sokak b›rakmad› Atalay. Kamu oyu ve
temayül yoklamalar›nda da hep ilk s›radayd›, milletvekili olmas›na kesin gözüyle bak›l›yordu. Ancak ne olduysa 7 Nisan'da oldu ve
Mehmet Atalay ismini ç›kar›p yerine Süleyman Soylu ismini koyuverdi bir üst ak›l. Do¤rusu Atalay'a çok büyük bir haks›zl›k yap›ld›.
Çünkü hayat› boyunca dürüstlük, tarafs›zl›k ilkesinden hiç ayr›lmayan, bo¤az›ndan haram lokma geçmeyen Mehmet Atalay'a büyük bir haks›zl›k yap›ld›. Yaln›zca ona de¤il, Türk Milleti'ne, spor
yazarlar›na ve Trabzon halk›na haks›zl›k yap›ld›.
Esasen, tam 25 y›ld›r o ﬂehir senin bu ﬂehir benim durmadan
dolaﬂan Mehmet Atalay, kendi sa¤l›¤›n› unuttu; adeta kendisi ülkenin yollar›ndayken büyüdü çocuklar›. Ancak bu olay çok üzdü
Atalay'›, hedefinde Türk sporunu, içinde bulundu¤u açmazdan
kurtarmak vard›. Önce milletvekili, sonra spor bakan› olmay› hedefliyordu. Ancak 7 Nisan'daki bu haks›zl›k Atalay'›n isyan›n› kalbine taﬂ›d›. Kalp krizi sonras› geçirdi¤i a¤›r kalp ameliyat›, 5 damar›n›n de¤iﬂtirilmesi ve bu esnada kalbi iki kez duran Atalay.
Çok ﬂükür ki, sa¤l›¤›na kavuﬂtu. Kendisine ve ailesine, sevenlerine yürekten geçmiﬂ olsun diyorum. Mehmet Atalay, önce ailesine
ama Türk sporuna da çok laz›m bir ﬂahsiyettir.
GÜREﬁE YEN‹ BAﬁKAN
HAMZA Yerlikaya'n›n vakitsiz b›rakmas›yla tam da iki turnuva aras›nda baﬂs›z kalan Türk güreﬂi Nisan ay›n›n baﬂ›nda yap›lan Genel Kurul ile yeni baﬂkan›n› buldu. Herkes ﬁeref Ero¤lu'nun seçilece¤ini beklerken, Musa Ayd›n ezici bir ço¤unlukla o
kolt¤a oturdu. Türk güreﬂine hay›rl› olsun. Önümüzde 2016 Rio
Olimpiyatlar› var. Türk güreﬂi çok öneli bir s›nav verecek burada.
Ancak, grekoromen dal›nda dünyan›n gelmiﬂ geçmiﬂ üç sporcusundan biri olan Hamza Yerlikaya, benim bir anlam veremedi¤im bir ﬂekilde tekrar milletvekilli¤ine soyundu. Oysa ki, her konuﬂmam›zda “Türk güreﬂi, Rio'da önemli bir patlama yapacak”
diyordu. Sevgili Hamza, Türkiye Güreﬂ Federasyonu Baﬂkanl›¤›
tektik. Ancak milletvekilli¤i, Parlamento'daki 550 milletvekilinden biridir. Daha önce Meclis'e girdin, sporcular›m›za ödül ve
güvence anlam›nda önemli yasalar›n ç›kar›lmas›na da katk›da
bulundun. Ancak olimpiyat öncesi böyle bir karar›n›n nedenini
anlam›ﬂ de¤ilim. Hay›rl›s› olsun diyelim...
Diyece¤im baﬂka bir ﬂey daha var ki, o da Ahmet Cömert'te
yap›lan grekoromen ve serbest güreﬂ turnuvas›ndan. Bu turnuvada mindere ç›kan serbestte Taha Akgül, grekoromende R›za
Kayaalp, tüm rakiplerini büyük bir rahatl›kla yenerek Rio'daki
olimpiyat madalyas›na göz k›rpt›lar. Minderin aslan› iki güreﬂçimiz de Rio'da alt›n madalya alacak azminde. Yaln›zca bu iki
pehlivan›m›z› seyretmek için Ahmet Cömert'te gittim. Do¤rusu
salondan ayr›l›rken, Rio'nun heyecan›n› ﬂimdiden yaﬂamaya
baﬂlad›m. Say› makinas› iki aslan› da al›nlar›ndan öpüyorum.
Kal›n sa¤l›cakla.
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