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SPORDA BAﬁARI
ürk spor'unda baﬂar›l› günler yaﬂ›yoruz, öncelikle Engelliler
haftas› münasebetiyle, Engel tan›mayan Baﬂar›l› sporcular›m›z› kutluyorum, Engelli sporcular›m›z›n Uluslararas› ﬁampiyonalarda ald›klar› üstün baﬂar›lar, Türk sporuna ayr› bir
renk ve heyecan katmaktad›r. Geçti¤imiz günlerde bir TV program›nda Fiziksel Engelli Avrupa ﬁampiyonu Milli Yüzücü Beytullah ERO⁄LU 'nu Baﬂar› öyküsünü anlat›rken çok büyük bir
heyecanla izledim ve çok büyük bir insanl›k dersi ald›m.
Tüm spor camias›na ve gençlerimize bu engelli sporcular›m›z› yak›ndan izlemelerini ve ilgilenmelerini tavsiye ederim.
Trabzon Baﬂar›n›n Adresi Futbolda Liseler aras› Dünya
ﬁampiyonu olan Trabzon Lisesini tebrik ediyorum, Tüm emek
verenlere teﬂekkür ediyorum. Baﬂar›lar Ülkemiz ad›na onur
verici ve Gurur duyuyoruz fakat bu baﬂar›lar teﬂvik edilmeli,
devam›n›n istikrarl› bir ﬂekilde sa¤lanmas› gerekmektedir.
Üniversitelerimizin ve Liseli Ö¤rencilerimizin uluslararas› spor karﬂ›laﬂmalar›nda ald›klar› üstün baﬂar›lar›ndan dolay› (Devlet Sporcusu Ünvan›) kapsam›nda de¤erlendirilmeleri, Milli sporcu kontenjan›ndan faydalanmalar›, (BESYO)
Beden E¤itimi ve Spor yüksek okullar›na giriﬂlerinde bu haklardan istifade etmeleri gerekir. Say›n Spor Bakan›m›z ve
Devlet Büyüklerimizin bu konudaki gerekli hassasiyeti göstereceklerine inan›yorum.
Spor Bakan›m›z Akif Ça¤atay K›l›ç, spor ad›na önemli
projelerini aç›klad›. En büyük hayalinin Olimpiyat düzenleme
merkezinin kurulmas›... Bakan›m›z› bu ufkundan dolay› tebrik ediyorum, çünkü bu hayal tüm spor camias›n›n da y›llard›r özlemle bekledi¤i bir proje.
‹nﬂallah önümüzdeki dönem içersinde bu projenin gerçekleﬂmesini gönülden destekliyorum. Türk Spor'u ad›na
Tarihi bir proje olacakt›r.
Durmak yok sporda baﬂar›ya koﬂmaya devam.
Sayg›lar›mla

T

Bilardocular›m›zdan
madalya ya¤muru
AVRUPA Bilardo fiampiyonas›'nda milli bilardocular kat›ld›klar› tüm branfllarda madalya kazand›. Milli bilardocular, turnuvay› 4 alt›n, 1 gümüfl ve 5 bronz madalyayla tamamlad›. Milli sporculardan Serdar Gümüfl Artistik Bilardo,
Berkay Karakurt Gençler ve Arda Güngör U17 kategorilerinde alt›n madalya kazan›rken, tak›mlar kategorisinde de Can
Çapak ve Birol Uymaz Avrupa fiampiyonu oldular.
9 y›l aradan sonra CEB Avrupa Bilardo Federasyonu taraf›ndan özel olarak davet edilen Dünya flampiyonu sporcu
Semih Sayg›ner, grup maçlar›n› baflar› ile geçerek ilk 32'den
oluflan ana tabloya kalmay› baflard›.

Badmintonda
Türkiye'ye 4 madalya

Y›llar sonra bir Türk kulübü Fenerbahçe, ismini Avrupa Ligi Final Four'una yazd›rd›. Daha önce
bu baﬂar›y› tam 14 y›l önce o zamanki ismi Efes Pilsen olan Anadolu Efes gerçekleﬂtirmiﬂti.
Kulüpler düzeyinde Avrupa bas- s›yd›. Tak›m›n 1 numaral› pozisyonu
ketbolunun 1 numaral› organizasyo- için, geçen y›l›n Avrupa Ligi ﬂampiyonu olan Avrupa Ligi'nde Türk kulüple- nu Maccabi'den al›nan ABD'li Rickyri bugüne kadar 2 defa Final Four Hickman, en büyük yanl›ﬂt›. Ne var ki,
gördü. Bu büyük baﬂar›y› ilk gerçek- kadro derinli¤i, ilk tur grup maçlar›nleﬂtiren kulüp, Anadolu Efes oldu. da bu yanl›ﬂ›n neden olabilece¤i
Geçmiﬂte Efes Pilsen ismiyle müca- olumsuzluklar› engelledi.
‹kinci tur grup maçlar›
dele eden Anadolu Efes,
öncesinde F.Bahçe'liler,
önce 1999-2000 sonra
Hickman'›n ihtiyaca ceda 2000-2001 y›llar›nda
vap verecek bir isim olFinal Four'aismini yazmad›¤›n› görüp, son dered›rm›ﬂt›. 14 y›ll›k bir arace ak›ll› ama bir o kadar
dan sonra ise ﬂimdi Feda riskli bir tercihleAvrupa
nerbahçe, Avrupa basLigi'ne veda eden Unics
ketbolunun en büyük
Kazan'dan 32 yaﬂ›ndaki
randevusunda ülkemizi
NikosZisis'i ald›lar. AEK;
temsil edecek. Sar› laciCEM ÇET‹N
Benetton, CSKA Moskova,
vertliler 2 y›ld›r yapt›klar›
çok büyük yat›r›m›n karﬂ›l›¤› olarak, Siena gibi Avrupa basketbolunun önde
bu büyük hedefe ulaﬂt›lar. Baﬂar›ya gelen kulüplerinde forma giyen Zisis,
giden yolda, bu defa,geçmiﬂ y›llarda- ara transfer döneminde oyun kurucu
ihtiyac›na cevap verecek ender oyunki stratejik hatalar yap›lmad›.
culardan biriydi. Atmaktan çok att›rPLAY MAKER’IN ÖNEM‹
may› seven bir oyun anlay›ﬂ›na sahip
ULEB'in Avrupa Ligi'nde Final Fo- olan Yunanl› playmaker, ayr›ca, saur'a giden yol hem çok uzun hem de vunmadaki becerisiyle de tan›n›yordu.
çok zorlu. Tak›mlar, sezon içinde önce TOP16 maçlar›ndan itibaren F.Bahçe
gruplarda 24 maç, sonra da play-off formas›n› giymeye baﬂlayan Zisis, yeni
en az 3 maç oynayarak son dörde ka- tak›m›na çabuk uyum sa¤lay›p, 14
l›yorlar. Zorlu maratonda baﬂar› için, maç›n 9'unda en az 4 asist yap›p, sageniﬂ kadrolara, bir baﬂka ifadeyle r› lacivertlilerin kritik maçlardan galikadro derinli¤ine büyük ihtiyaç duyu- biyetle ayr›lmas›n› sa¤lad›. Yunanl›
luyor.Bu gerçe¤i en sonunda gören oyuncu en dikkat çekici performans›n›
F.Bahçe, 15 ila 20 milyon euro aras›n- ise att›¤› 19 say›yla playoff'un 3.madaki bütçesiyle, sezon baﬂ›nda öyle bir ç›nda Tel Aviv'de sergiledi.
kadro kurdu ki, baﬂlang›ç noktas›ndan bugüne, hemen hemen her oyunYEN‹LER HAYAT VERD‹
cusundan gerek Türkiye Ligi gerekse
F.Bahçe'nin Final Four'a kalmaAvrupa Ligi maçlar›ndan katk› ald›. s›nda Zisis faktörü kadar, sezon baBu süreçte sar› lacivertliler için asl›n- ﬂ›nda transfer edilen Vesely, Bogdada en ciddi olumsuzluk, sezon baﬂ› novic ve Goudelock gibi isimlerin de
transferlerinde, ihtiyaca cevap vere- büyük katk›lar› oldu. NBA patentli
cek bir oyun kurucunun bulunmama- Çek forvet, sezon baﬂ›nda k›sa süreli

fiAMPiYON
TÜRK‹YE Kad›nlar Basketbol Ligi
play-off finalinin 4. maç›nda deplasmanda Abdullah Gül Üniversitesi'ni
65-55 yenen Galatasaray Odeabank,
seriyi 3-1 kazanarak 2014-2015 sezonunun ﬂampiyonu oldu. Kadir Has
Spor Salonu'nda Abdullah Gül Üniversitesi ile oynanan play-off final serisi 4. maç›n› 65-55 kazan›p, seriyi 31'e getirerek ﬂampiyon olan sar›-k›rm›z›l›lar, üst üste ikinci ﬂampiyonlu¤u kutlad›.
Maç›n bitmesiyle sevincini teknik
ekiple saha ortas›nda yaﬂayan "Saray›n Sultanlar›", daha sonra mutlulu¤unu az say›da taraftarla paylaﬂt›. Saha ortas›nda dans eden sar›-k›rm›z›l›
basketbolcular, daha sonra ﬂampiyonluk kupas› ve birincilik madalyalar›n› Türkiye Basketbol Federasyonu
Baﬂkan› Harun Erdanay ve Kayseri

Nikos Zisis

Türkiye Kad›nlar Basketbol Ligi'nde 2014-2015 sezonunu ﬂampiyon
tamamlayan Galatasaray Odeabank, ﬂampiyonluk kupas›n› ald›.

Valisi Orhan Düzgün'ün elinden ald›.
Kupayla saha ortas›nda foto¤raf
çektiren oyuncular, kupayla az say›daki taraftar›n yan›na giderek, onlar›
selamlad›. Sporcular, taraftarlarla
karﬂ›l›kl› tezahürat yaparak, ﬂampi-

yonlu¤u kutlad›. Oyuncular saha içine giren taraftarlar› k›rmayarak onlarla foto¤raf çektirdi.
Öte yandan maç›n en de¤erli oyuncusu Galatasaray Odeabank'›n kaptan› Nevriye Y›lmaz seçildi.

Koç Fest'in üçüncü dura¤› Karabük
Üniversitesi'nde futbol tenisi ve okçuluk
müsabakalar›n›n ﬂampiyonlar› belli oldu.
KOÇ Fest'in ev sahipli¤inde gerçekleﬂen Üniversite Spor Oyunlar›'n›n ﬂampiyonlar› belli olmaya devam ediyor. Koç Fest'in üçüncü dura¤› olan Karabük Üniversitesi, okçuluk ve futbol tenisi branﬂlar›nda
üniversiteli sporcular›n k›yas›ya rekabetine sahne oldu.

BULGAR‹STAN’DA düzenlenen Aerobik Cimnastik Yafl
Gruplar› Yar›flmas›'nda toplamda 6 final baflar›s› gösteren sporcular›m›z 2 alt›n madalya kazand›. Finallerde yar›flan millilerimizden Ayfle Begüm Onbafl› 12-14 yafl tek bayanlarda alt›n madalya kazand›. Triolarda mindere ç›kan sporcular›m›z Ayfle Begüm Onbafl› - Deniz fiahin - Buse Kaplan üçlüsü de alt›n madalya kazanma baflar›s› gösterdiler.

YERL‹ OYUNCU FAKTÖRÜ
R. Madrid d›ﬂ›nda yerliler sürükledi¤i bir di¤er tak›m Olympiakos. 2012
ve 2013'te iki defa sürpriz bir ﬂekilde
Final Four ﬂampiyonlu¤una ulaﬂan
Yunan tak›m›, bu baﬂar›s›n› yerli

oyuncular›na borçlu. Tak›m›n beyni
33 yaﬂ›ndaki Spanoulis ile k›sa forvet
konumundaki 30 yaﬂ›ndaki Printezis,
Yunanistan'›n yaﬂad›¤› ekonomik
krizden fazlas›yla etkilenen Olympiakos'u bir kere daha Final Four'a taﬂ›may› bildiler. Her ne kadar Yunan
tak›m›n›n Madrid'te güçlü CSKA Moskova karﬂ›s›nda maç› kazanma ihtimali düﬂük gibi gözükse de, Rus tak›m›n› daha önceki y›llarda Final Four'da ma¤lup etmesi nedeniyle, final
ﬂans› var denilebilir.R.Madrid ve
Olympiakos'taki kadar olmasa bile
CSKA Moskova'da da yerli isimlerle
Madrid vizesini ald›. Bu isimlere örnek olarak, Voronseviç, Kaun ve Fridzon gösterilebilir. Ayr›ca Ruslar, sezon
sonuna do¤ru eski oyuncular› Kirilenko'yu da renklerine kat›p, daha da
güçlendiler. Sezonun büyük bölümün
sakat geçiren, play-off'larda düzenli
süre almaya baﬂlayan Khriapa'y› da
unutmamak gerekiyor.
Sonuç olarak, en büyük dile¤imiz,
F.Bahçe'nin Türk basketbolunu ‹spanya'n›n baﬂkentinde baﬂar›yla temsil
etmesi ve 14 y›l sonra bir kere daha
yaﬂayaca¤›m›z Final Four heyecan›ndan bundan sonraki y›llarda da uzak
kalmamam›z. Ancak bunun yolunun
da, yerli oyunculardan geçti¤i bir gerçek. Çünkü her sezon harcayacak çok
fazla para bulmak kolay olamayabiliyor. Bu gerçe¤in fark›nda olanlar,
Olympiakos örne¤indeki gibi, elindeki
yerlilere sahip ç›k›p ve onlar›n sportif
performanslar›yla zor dönemlerde de
taraftarlar›n›n yüzlerini güldürebiliyorlar. Ortaya ç›kan bu tablodan ve
G.Saray'›n sezon içinde yaﬂad›klar›ndan, bakal›m Türk basketbolu gerekli
dersleri ç›kartabilecek mi ?

KOÇ FEST
fiampiyonlar› belli oldu

YUNAN‹STAN ve fiili'de düzenlenen badminton olimpiyat kota müsabakalar›nda Türkiye, 4 madalya kazand›.
fiili'de düzenlenen uluslararas› turnuvada mücadele eden
Milli sporcular, müsabakay› bir gümüfl, üç bronz madalya ile tamamlad›. Turnuvada tek erkeklerde mücadele eden Ramazan
Öztürk, gümüfl madalya elde ederken, tek bayanlarda yar›flan
Ebru Tunal› ve Kader ‹nal ise bronz madalyada kald›.
Yunanistan'daki kota puan müsabakas›nda ise çift erkeklerde Emre Lale-Serdar Koca ikilisi, üçüncülük kürsüsüne ç›kt›.

Cimnastikte 2 alt›n

bir uyum sorunu yaﬂad›ktan sonra,
2.10 m boyu ve atletik özellikleriyle
rakip savunmalar› darmada¤›n ederken, sezon baﬂ›ndan Partizan'dan
transfer edilen Bogdanoviçoyun zekas› ve becerisinin ürünü olan penetreleriyle, ABD'li Goudelock ise d›ﬂ
at›ﬂlardaki yüksek isabet oran›yla ön
plana ç›kt›lar. Yeni gelenler d›ﬂ›nda
sar› lacivertlilerde 2.sezonunu geçiren Bjelica'ya ayr› bir parantez açmak gerekiyor. ‹spanya'n›n Laboral
tak›m›ndan al›nan 2.09 boyundaki
S›rp forvet, sezon boyunca coachObradoviç'in en güvendi¤i isimlerden
biri oldu ve son derece önemli basketlere imzas›n› at›p, F.Bahçelilerin
yüzünü fazlas›yla güldürdü.
Dikkat edecek olursan›z, F.Bahçe'yi Final Four'a taﬂ›yan isimler a¤›rl›kl› olarak, yabanc›lardan oluﬂuyor.
Bu süreçte sar› lacivertlilerin yerli

oyuncu katk›s› son derece s›n›rl› kald›.
Devﬂirme Emir Preldzic d›ﬂ›nda O¤uz,
Semih, Kenan ve Melih gibi isimlerin
oyun süreleri, ortalama 10 dakika civar›nda istatistiklere yans›d›. Bu özelli¤iyle F.Bahçe, Madrid'teki rakiplerinden farkl› bir görüntü çiziyor. Sar› lacivertlilerin Final Four'un yar› finalindeki rakibi R. Madrid'i Llull
(27.34dk,10.3s), Sergio Rodriguez
(21.14dk,11s), Rudy Fernandez
(27.45dk; 13s) ve Felipe Reyes
(19.27dk,11.4s) gibi yerli isimler taﬂ›yor. Bu 4 isim, tak›m›n en çok süre
alan ve en çok say› atan ismi. Ayon,
Bousoussis, Nocioni, Rivers ve Carroll
gibi ‹spanyol tak›m›n›n yabanc›lar› ise
yerlilere yard›mc› oluyorlar ! Ev sahibinin böyle bir kadro yap›s›na sahip olmas›, F.Bahçe karﬂ›s›nda önemli bir
avantaj olarak de¤erlendirilebilir. Bu
gerçe¤i R. Madrid-Anadolu Efes maçlar›nda fazlas›yla gördük.

Aksaray Üniversitesi, Okçuluk’ta
4 birincilikle ﬂampiyon
Türkiye Okçuluk ﬁampiyonas›'nda Aksaray Üniversitesi, Klasik
Yay Erkek Tak›m, Makaral› Yay Bayan Tak›m, Makaral› Yay Erkek Tak›m ve Kar›ﬂ›k Makaral› Tak›m kategorilerinde 4 birincilik yakalayarak
ﬂampiyonada büyük baﬂar› elde etti.
Klasik Yay Bayan Tak›m kategorisinde Akdeniz Üniversitesi kupay›
uzan›rken, Kar›ﬂ›k Klasik Tak›m kategorisinde ise Baﬂkent Üniversitesi

birincilik kürsüsüne ç›kt›. Ferdi müsabakalarda da birincilik kupalar›
farkl› üniversitelere gitti. Klasik Yay
Bayanlar kategorisinde Akdeniz
Üniversitesi'nden Ekin Boz, Klasik
Yay erkeklerde ise ‹stanbul Üniversitesi'nden Deniz T›martaﬂ birinci
oldu. Bezmi Alem Üniversitesi'nden
Özlem Yumurtac› Makaral› Yay Ba-

yanlar da birinci olurken, Dicle Üniversitesi ö¤rencisi Delil Aslan ise
Makaral› Yay Erkekler kategorisinde
ilk s›raya yerleﬂti.
Futbol Tenisi ﬁampiyonas›'nda
Ankara Üniversitesi ve Karabük
Üniversitesi “duble” yapt›
Karabük'te sporseverler okçulu¤un

yan› s›ra Futbol Tenisi ﬁampiyonas›'n› da takip etti. Karabük Üniversitesi Gökﬂen M. Yücel Kapal› Spor Salonu'nda oynanan müsabakalar sonucunda kad›nlarda Single ve Double
ﬂampiyonluklar› Ankara Üniversitesi'ne giderken, Akdeniz Üniversitesi
Triple kategorisinde ﬂampiyonlu¤a
ulaﬂt›. Erkeklerde ise ev sahibi Karabük Üniversitesi üstünlü¤ü vard›.
Single ve Double kategorilerinde taraftar deste¤ini de arkas›na alan Karabük Üniversitesi ﬂampiyon olma baﬂar›s›n› gösterdi. Erkekler Triple kategorisinde Kocaeli Üniversitesi rakiplerini geride b›rakarak ﬂampiyon oldu. Yo¤un ve çekiﬂmeli geçen Futbol
Tenisi müsabakalar›nda son kategori
olan Mix kategorisinde ise Piri Reis
Üniversitesi final maç›nda Erzincan
Üniversitesi'ni 2-0 ma¤lup ederek
ﬂampiyon oldu.

