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ECZACIBAﬁI: Anneler Günü'nde
Dünya'n›n Zirvesinde
kalan 10 May›s, Anneler Günü'ydü. Dünyan›n yar›s›n› teﬂGlerimiziER‹DE
kil eden kad›nlar›m›z›, Cennet'in, ayaklar› alt›nda oldu¤u annetabii ki yaln›zca senenin bir gününde hat›rlamayaca¤›z. Bütün annelerin öpülesi elleri, fethedilmesi gereken gönülleri vard›r.
Ülkemizde ve tüm dünyada ne zaman ki kad›nlar›m›z darp edilmez,
zulüm görmez, annelerimiz çocuklar› için göz yaﬂ› dökmez; iﬂte o zaman onlar için y›l›n 365 günü kutlu ve mutlu geçiyor demektir. Cennetmekân anneler, evlatlar›ndan fazla bir ﬂey beklemez. Üstelik ‹lle
de Anneler Günü olmas› gerekmez; annenize, sevdiklerinize arada
bir gül veriniz; veremezseniz hiç olmazsa, gülüveriniz...
Türk voleybolunun amiral gemisi Eczac›baﬂ› VitrA, geride kalan
bir ay içinde iki kez sevincimize ve gururumuza tavan yapt›rd›. Ülkemize Avrupa CEV ﬁampiyonlar Ligi'nde ﬂampiyonluk getiren Eczac›baﬂ› VitrA, bu büyük baﬂar›n›n sevincini yeterince yaﬂayamadan
ikinci defa ç›kt›¤› dünya turunda bu kez 2015 FIVB Bayanlar Dünya
Kulüpler ﬁampiyonlu¤u'nu güle oynaya kazanarak gö¤sümüzü bir
kez daha kabartt›. Üstelik tak›m›n içinde Neslihan gibi, Esra gibi
“anne” sporcular da vard›. Tam da Dünya Anneler Günü'nde, Eczac›baﬂ› VitrA'n›n anneleri ve genç k›zlar›n›n elde etti¤i bu baﬂar› gerçekten çok anlaml› oldu. Kendilerini, voloybola y›llarca yapt›¤› katk›dan dolay› Eczac›baﬂ›'n› ve sponsor firmalar› tebrik ediyorum;
Türk insan›na bu mutlulu¤u yaﬂatt›¤›n›z için. Yaln›zca Eczac› de¤il,
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Fenerbahçe ve Vak›fbank'›n k›zlar› da hem ülkemizde hem de yurt
d›ﬂ›nda bizlere büyük moral verdi. Bu k›zlar, ayn› zamanda
Voleybol Milli Tak›m›'n›n iskeletini oluﬂturarak Filenin
Sultanlar› ad›na da destan yazmaya devam ediyor.
ﬁAMP‹YON'UN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ
KENAN Sofuo¤lu bilindi¤i gibi Dünya Süpersport'ta 3 kez ﬂampiyon olan tek sporcudur. Geçen sezonu sakatl›klar sebebiyle ikinci b›rada bitiren Sofuo¤lu, bu defa birbirinden baﬂar›l› yar›ﬂlar ç›kararak genel s›ralamada birinci s›rada yar›ﬂ›yor. Son olarak, morali
bozuk bir ﬂekilde kat›ld›¤› ‹talya'daki ﬂampiyonan›n 5. aya¤›n› da
birinci bitirek ﬂampiyon ﬂampiyonumuz, büyük bir inançla yoluna
devam ediyor. Bu sezonki 5 yar›ﬂtan 3'ünü zirvede tamamlayan
milli motosikletçimiz, ﬂu anda aç›k ara önde gidiyor.
Sporcumuz bu baﬂar›s›n› sezon sonuna kadar götürürse 4. dünya ﬂampiyonlu¤una da ulaﬂm›ﬂ olacak.
ﬁampiyonun, yar›ﬂ öncesi morali bozuktu. Çünkü,
geçen yaz›n evlenen ve geride kalan 2 May›s tarihinde Hollandal› eﬂi ile birlikte Alanya'da tatilde iken iki
ayl›k o¤lu Hamza'n›n beyin kanamas› geçirmesi milli motosikletçimizi derinden yaralam›ﬂt›. Anlayaca¤›n›z
Kenan, bu yar›ﬂta yaﬂam mücadelesi veren o¤lu Hamca
için mücadele etti. Umar›m, ‹stanbul'da ameliyat olan ve tedavisine devam edilen küçük Hamza'c›k bir an önce sa¤l›¤›na kavuﬂur
ve Kenan Sofuo¤lu da pistlerdeki 4. ﬂampiyonlu¤a o¤lu için ulaﬂ›r.
ORGAN‹ZASYONLAR ÜLKES‹Y‹Z
TÜRK‹YE tam anlam›yla bir spor ülkesidir. Her ne kadar arzu

10 May›s 2015 Pazar günü Maltepe Sahil Park›'nda "‹stanbul Çocuk Maratonu" düzenledi. Hem
"Anneler Günü" hem de "Dünya Atletizm Günü"
olmas› sebebi ile seçilen 10 May›s tarihinde çocuklar; "Hoﬂgeldin ﬁampiyon" ve "Anneler gününde Annene ilk madalyan› hediye et" sloganlar› ile
karﬂ›land›. Maltepe Sahil ﬁehir Park›'nda düzenlenen ve 14 yaﬂ›na kadar yaklaﬂ›k 7000 çocu¤un ailesi ile birlikte kat›ld›¤› etkinli¤in amac› çocuklar›n yar›ﬂt›r›lmas› de¤il, çocuklara "Maraton Bilincini" ve "Spor Kültürünü" aﬂ›lamak olarak belirlenmiﬂti. Spor A.ﬁ. Genel Müdürü ‹smail Özbayraktar'›n minik ﬂampiyonlara hoﬂgeldiniz konuﬂmas› yapt›¤› organizasyonda tamam› Spor A.ﬁ.
spor e¤itmenlerinden oluﬂan, Genel Sanat Yönetmeni ve Koreograf Ayd›n Balc›'n›n çal›ﬂt›rd›¤›,
dünyada spor ve dans› buluﬂturan tek gösteri ekibi olan SPORAﬁK da canl› performans sergiledi.
3 yaﬂ ve alt› çocuklar anne ve babalar› ile
100 m., 4-5 yaﬂ grubu çocuklar›n ise yine anne ve babalar› ile 200 m. birlikte yürüyüp
koﬂtu¤u etkinlikte, 6-7 yaﬂ grubu çocuklar
400 m., 8-10 yaﬂ grubu çocuklar 600 m.,
11-14 yaﬂ grubu çocuklar ise 1000 m. mesafede maraton koﬂman›n heyecan›n› yaﬂad›lar. Ayn› zamanda, fark›ndal›¤› artt›rmak amac› ile Down Sendromlu çocuklar da 100 m. mesafeyi yürüdüler.
Maraton parkurunda çocuklar, t›pk›
gerçek maratonda oldu¤u gibi su ve sünger
istasyonlar›ndan yararland›. 6-14 yaﬂ aras› kategorilerde yer alan çocuklar ise maratonu Rehber Koﬂucular eﬂli¤inde koﬂtular. Maratonu tamamlayan tüm çocuklar›n boynuna bitiﬂ noktas›nda "Hoﬂgeldin ﬁampiyon" sloganlar› ile madalyalar› tak›larak, çocuklara sertifikalar› ile
birlikte çeﬂitli sürpriz hediyeler de verildi.
Etkinlik alan›nda anne ve babalar için çocuklar›n› izleyebilecekleri alanlar›n yan› s›ra, çocuklar için e¤lenceli aktivite alanlar›, sponsor alanlar›, stantlar, etkinlik sahnesi, kafeler, kreﬂ gibi
alanlarla anne ve babalar çocuklar›yla birlikte
spor yaparak, keyif dolu bir hafta sonu geçirdi.

edilen olimpik spor kültürünü bir türlü yayg›nlaﬂt›ramasak da,
dünya çap›ndaki spor etkinliklerinde büyük s›navlar› baﬂar› ile
verdik, veriyoruz. ‹ﬂte, son 10 y›lda Dünya Güreﬂ ﬁampiyonas›,
Dünya Basketbol Finali, UEFA Finali, Dünya Atletizm Salon ﬁampiyonas›, K›ﬂ Oyunlar›, Üniversiad, Akdeniz Oyunlar›, Avrupa ve
Dünya Halter ﬁampiyonalar›, karateda, tekvandoda ve daha birçok branﬂta önemli organizasyonlar yap›ld› bu ülkede.
‹çinde bulundu¤umuz 2015 y›l›n›n henüz baﬂlar›nda say›l›r›z.
Yine irili ufakl› birçok organizasyona ev sahipli¤i yap›yoruz. 51.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nda dünya çap›nda
bisikletçileri bir hafta boyunca ülkemizde a¤›rlad›k. Bisikletin final etab› aç›k hava müzesini and›ran ‹stanbul'da yap›l›rken, hemen akabinde bu defa yine
‹stanbul'da dünya tenisinin iki numaras› Roger
Federer'i a¤›rlad›k. Çekiﬂmeli geçen ‹sanbul Open
Erkekler Tenis Turnuvas›'nda kupay› Federer kald›rarak ustal›¤›n› gösterdi.
ÇOK ﬁÜKÜR K‹ ATALAY ‹Y‹
B‹LD‹⁄‹N‹Z gibi Türk sporuna büyük hizmetleri bulunan
Mehmet Atalay, geçen ay içinde bir kalp krizi geçirerek ölümden
dönmüﬂtü. Halkal› Ac›badem'de baﬂar›l› bir ameliyat geçiren
Atalay'›n kalbine giden 5 damar› de¤iﬂtirildi. Hastaneye
gitmeme ra¤men kendisini görmek mümkün olmad›.
Ancak, asistan› Tu¤rul Bey'den her gün iyi haberlerini al›yordum. Eskisinden de daha sa¤l›kl› olarak
aram›za dönece¤ine inan›yorum.
‹çinde bulundu¤u kaostan bir türlü kurtulamayan Türk sporunun Atalay gibi dürüst, kararl›, çal›ﬂkan ve bo¤az›ndan haram lokma geçmeyen birine
çok ihtiyac› vard›. 25 y›ld›r Türk sporunda önemli iﬂlere imza atan Mehmet Atalay gibi bekraundu zirvede birinin
önümüzdeki yeni dönemde Gençlik ve Spor Bakanl›¤› koltu¤una
oturdu¤u gün, ayn› zamanda Türk sporu için kurtuluﬂ tarihi olurdu. Ancak, siyasetin tozlu yollar›nda her zaman vücut bulan ayak
oyunlar› ile yar›ﬂ›n d›ﬂ›nda b›rak›ld› Atalay. Can› sa¤olsun; hiçbir
mevki, hiçbir makam bir insan›n can› kadar k›ymetli de¤ildir.

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi SPOR Aﬁ;
spor kültürünü kitlelere yaymak ve özellikle
çocuklar›n spor aktivitelerine kat›l›m›n›
teﬂvik etme misyonundan yola ç›karak
Türkiye'de bir ilki gerçekleﬂtirdi.

'Karatede alt›n ça¤› yafl›yoruz’

Gelecek yaz Rio de Janeiro'da yap›lacak
Yaz Olimpiyat›'na kat›lacak sporcular› belirleyen dünya s›ralamas›na önemli puanlar veren
Grand Prix serisinin dördüncü dura¤› Zagreb'te, Judo Milli Tak›m›m›z zirveyi ald›. H›rvatistan'›n baflkentindeki organizasyonu, ikisi alt›n toplam dört madalya ile kapatan Türkiye,
Macaristan ile birlikte birincili¤i paylaflt›.
BELKIS GER‹ DÖNDÜ
Zagreb'teki organizasyonun aç›l›fl gününde
Dilara Lokmanhekim'in alt›n, Ebru fiahin'in gümüfl ve Sinan Sandal'›n bronz madalyas› ile sevinen Türkiye, kapan›fl gününde de Belk›s Zehra Kaya ile flampiyonluk yaflad›. +78 kiloda ilk
turda Britanyal› Jodie Myers'› yenen Belk›s,
ikinci turda Alman Franziska Konitz'i wazari

geriden gelip ippon'lad›. Yar› finalde milli tak›m
arkadafl› Gülflah Kocatürk Özen'i eleyen Belk›s,
finalde Hollandal› Tessie Savelkouls'u da ippon'lad› ve zafere uzand›. Zagreb'te Belk›s ile
ayn› s›klette yar›flan Gülflah Kocatürk Özen de
bronz madalya maç›na ç›kt› ancak Alman Jasmin Külbs'e yenilince beflinci s›rada kald›.
Z‹RVEY‹ PAYLAfiTI
Bu sonuçlar›n ard›ndan 55 ülkeden 433
sporcunun yar›flt›¤› Zagreb Grand Prix'de iki
alt›n, bir gümüfl, bir bronz madalya kazanan,
bir beflincilik ve bir yedincilik alan Türkiye,
tamamen ayn› baflar›ya imza atan Macaristan ile s›ralamada zirveyi paylaflt›. ‹kifler alt›n
kazanan Ukrayna ve Slovenya, Türkiye ve
Macaristan'› takip etti.
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FEDERER'‹N ‹STANBUL ZAFER‹
“Geldi, gelecek, nerede kalacak, kimlerle maça ç›kacak,
gelmeyebilir” cümlelerinin doru¤a ulaﬂt›¤› anda ajanslara düﬂen haber; 'Roger Federer'i taﬂ›yan özel uçak ‹stanbul'a iniﬂ
yapt›' ﬂeklindeydi. Çok kiﬂinin hayal bile edemedi¤i olay gerçek
olmuﬂ ve yaﬂayan bir spor efsanesi, turnuvada yer almak için
‹stanbul'a gelmiﬂti. Rüya gibi geçecek bu özel haftan›n baﬂlang›c›nda Dimitrov ile yapt›¤› antrenmanlar ön plandayd› Federer'in... S›ra turnuvan›n 3. günündeki resmi maç›na geldi¤inde ise yer yerinden oynuyordu. Federer'in Nieminen ile ç›kt›¤› maçta tribündeki 8000 tenisseverin hemen hemen tamam›
maç boyunca gözünü Federer'den ay›ramazken, ekselanslar› iﬂi
k›sa tutuyor ve ilk maç›ndan 1 saatte galip ayr›l›yordu.
Federer için çeyrek final ve final maçlar›ysa, organizasyon yetkilileri baﬂta olmak üzere, birçok tenissevere ter döktürdü. Çeyrek finalde ‹spanyol Gimeno-Traver karﬂ›s›nda
adeta direkten dönen, yar› finaldeyse, turnuvaya büyük enerji katan Arjantinli tenisçi Diego Schwartzman karﬂ›s›nda çok
ama çok zorland›¤› maç› kazanarak finale yürüyen efsane
oyuncunun ﬂampiyonluk maç›ndaki rakibiyse, çok kiﬂinin
beklentisinin aksine Dimitrov de¤il, yar› finalde Bulgar tenisçiyi ma¤lup eden Uruguayl› Pablo Cuevas oldu.
Ya¤murun damga vurdu¤u final günü ve öncesindeki 2
gün Federer'in antrenmanlar›n› temsilcimiz Cem ‹lkel ile
yapmas›, gerek oyuncumuz, gerek Türk tenisi ad›na unutulmazlar aras›na girdi. Gerek Marsel ‹lhan, gerek Cem ‹lkel
ana tabloda ilk maçlar›n› kaybederek turnuvaya veda etse
de, özellikle bu seviyede ilk maç›na ç›kan 1995 do¤umlu ‹lkel'in performans›, gelecek için umut vericiydi.
Yeniden ﬂampiyonluk maç›na dönecek olursak; Federer yine
bildi¤imiz gibiydi. ‹lk seti domine eden ‹sviçreli tenisçi, k›ran
k›rana geçen ikinci seti tie-brek 13-11 ile kazanarak, kariyerinin 85. tekler ﬂampiyonlu¤unu ‹stanbul'da elde etmiﬂ oldu.
8000 seyircinin Garanti Koza Arena'da yer ald›¤› TEB BNP
Paribas ‹stanbul Open finalinin ard›ndan kupas›n› kald›ran
Federer, hafta boyunca büyük dostluklar edindi¤ini, ‹stanbul'u
ve Türk tenisseverlerin büyük ilgisini haf›zas›na kaz›d›¤› belirtirken, alk›ﬂ sesleri, Koza WOS tesislerini inletiyordu.
Elbette Federer'in yer ald›¤› turnuvada gözler ekselanslar›n›n üzerindeydi. Ancak baﬂta Diego Schwartzman olmak üzere,
Pablo Cuevas, Santiago Giraldo gibi oyuncular, organizasyonun
çekiﬂmeli geçmesinde baﬂ rol oynad›lar
ve turnuvaya çok büyük enerji
katt›lar. Özellikle Federer'in
maçlar›n›n d›ﬂ›ndaki maçlarda seyirci say›s›n›n az
olmas› 'Federer severler
ve teni severler' ayr›m›n›
beraberinde getirdi. Her
ﬂeye ra¤men bu tip organizasyonlar her anlamda (ulaﬂ›m baﬂta) al›ﬂkanl›k gerektirir ve baﬂlang›ç için
detaylar d›ﬂ›nda birçok ﬂeyin yolunda gitti¤i bir haftay› geride b›rakt›k.
Al›ﬂkanl›k kazand›kça, her ﬂey çok daha özel ve güzel olacakt›r.
3 May›s Pazar gecesiyse final maç› bitip herkes evlerine
da¤›l›rken, insanlar birbirine 'Bu hafta gerçek miydi?' diye
sormaya devam ediyordu, damaklarda kalan bir tat misali...

BABAO⁄LU ve MiNUTO
bronz madalya kazand›

Karate Federasyonu Baflkan› Esat Delihasan…

Zagreb'te Zirve Türkiye'nin
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KARATE Federasyonu Baﬂkan› Esat
Delihasan, Avrupa Oyunlar›'nda 12 kategoriden 11'inde mücadele etme hakk›
kazand›klar›n› dile getiren Delihasan,
oradan da baﬂar›larla döneceklerine
inand›klar›n› ifade etti. Delihasan, milli tak›m›n son ﬂampiyonalarda iyi sonuçlar ald›¤›n› vurgulayarak,
ﬂöyle konuﬂtu: "Tak›m›m›z
8-9 yaﬂ gençleﬂti. Yaﬂ
ortalamas›n›n düﬂmesiyle bu baﬂar›lar› elde etmemiz gayet sevindirici. Bakü'deki Avrupa Oyunlar›'na iyi say›da gitmek bizim için ayr› bir
baﬂar›. Genç yaﬂtaki
sporcular›m›z için iyi
bir tecrübe olacak. Tecrübenin yan›nda tabii ki baﬂar›
da bekliyoruz. Gerçekten kaliteli sporcular›m›z var. Dünya ve Avrupa klasmanlar›nda üst üste ald›¤›m›z iyi sonuçlar kaliteli olduklar›n› gösteriyor."

"Dünya bizi takdirle takip ediyor"
Delihasan, karatede dünyan›n gözünün Türkiye'nin üzerinde oldu¤una
dikkati çekti. "Herkes bizi takip ediyor"
diyen Delihasan, ﬂunlar› söyledi:
"Dünyan›n her yerinden Türkiye'ye çal›ﬂmaya geliyorlar. Japonya, Fransa, ‹spanya ve ‹ngiltere'den Türkiye'ye gelip, sporcular›m›zla antrenman yapmak istiyorlar. Bu
gerçekten gurur verici. Türk sporunun bu anlamda
öncülerindeniz.
Dünya bizi ilgi
ve takdirle takip
ediyor. Karatede
en güçlü ülkeler
hangileri? diye soruldu¤unda ilk sayacaklar› ülkelerden
biri Türkiye. Bu anlamda karatede alt›n ça¤› yaﬂ›yoruz. ‹nﬂallah uzun sürer. Amac›m›z
sürdürülebilen bir baﬂar›. Saman alevi
gibi olsun istemiyoruz. Bunu da ﬂu ana
kadar baﬂard›k."

M‹LL‹ eskrimciler Burak Babao¤lu ve Mar
tino Minuto,
Uluslararas› Büyükler Satellite Turnuvas
›'nda bronz
madalya kazand›.
Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yap›la
n aç›klamaya
göre Danimarka'n›n baflflkkenti Kopenhag'd
a, 9-10 May›s tarihlerinde düzenlenen turnuvada, erkekle
r flöre kategorisinde 73 sporcu yar›flfltt›. Babao¤lu, yar› f
inalde ‹ngiliz Laurence Halsted'e 15-2 yenilerek bronz mad
alyan›n sahibi oldu. Martino Minuto ise yar› finalde Danim
arkal› Alexander
Tsoronis'e 15-12 ma¤lup oldu ve turnuvay›
3. s›rada tamamlad›. Turnuvaya kat›lan di¤er milli sporcula
rdan Fatih Günefl
46. s›rada yer al›rken, Bar›fl Güler ise 55. s
›ray› elde etti.
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹ ve GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY (altaymedya@gmail.com)

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU (muzafferbatumlu@gmail.com)
HABER ED‹TÖRÜ
YAYIN KURULU
REKLAM KOORD‹NATÖRÜ
ERD‹NÇ YAZICI
TANSER ÖZBEY
ULAfi CAN
(0531) 344 62 91
AL‹ YEL‹NER
HABER MERKEZ‹
FAZ‹LET BATUR
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
SAB‹T CAN BATUMLU
AHMET B‹LG‹N
ERCAN KUTLU
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
BARBAROS ÖZSOY
SELÇUK TUNA
GÖRSEL YÖNETMEN
MEHMET KAMIfi
‹LET‹fi‹M: (0212) 213 76 89
Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1
BASKI
Mecidiyeköy / ‹STANBUL
AKADEM‹ (0212) 493 24 67
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur.

