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OKUL TAKIMLARI
TÜRK SPORUNUN TEMEL‹D‹R
e¤erli okurlar›m 30 y›ll›k spor adaml›¤›m ve e¤itimcili¤im
süresince; hep e¤itim dedim spor dedim. E¤er bu iki unsur
birbirini tamamlamasa bizler sporda ve e¤itimde istedi¤imiz
yere ulaﬂmam›z imkans›zd›r. Bu konuda Spordan sorumlu devlet bakanlar›n›n da kat›ld›¤› spor e¤itim panelleri düzenledim.
Spor ve e¤itimin sorunlar›n› ve çözüm önerilerinin tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lad›m. Ça¤daﬂ toplumlara bakt›¤›m›zda spor ve e¤itim
birbirini tamamlayan hata bir bütünün iki parças› gibidir.
Biraz geriye dönelim okul y›llar›m›za; s›n›f tak›m›nda oynad›¤›m›z günlere. O heyecan› hat›rlayal›m. Hele okul tak›m›n› girebilmiﬂ isek de¤meyin havam›za. Adeta yetiﬂkinlerin askerlik
an›s› gibi y›llarca anlat›r dururuz. Anlatt›kça o günlerin heyecan›n› tekrar tekrar yaﬂar›z. ‹nsanda öz güvenin geliﬂimindeki yeri bir baﬂkad›r okul tak›mlar›m›z. Bende hoca olarak 30 y›l yaﬂad›m bu heyecan›. Geçenlerde Bak›rköy ilçesinde yap›lan okullar
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aras› Yüzme yar›ﬂlar› için sevgili dostum Osman Gözen den davet ald›m. Bir süredir uzak kald›¤›m dostlar›m› görmek ve okul
müsabakalar› heyecan›n› tekrar yaﬂamak için koﬂarak gittim
adeta. Yüzme havuzu bir panay›r yeri gibiydi. Ö¤renciler, veliler,
ö¤retmenler hepsi olmas› gerekti¤i gibi, güler yüzlü ve heyecanl›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas› yapmak üzere beni davet etme inceli¤i göstermelerinden büyük onur duydum.
Yar›ﬂan sporcular›n bir birlerine baﬂar› dilemeleri, yar›ﬂ sonu tebrik etmeleri, velilerin coﬂkusu gerçekten görülmeye de¤erdi. Türk sporunda özlenen ve örnek al›nmas› gereken görüntüydü gördüklerim.
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Büyük bir gayretle yar›ﬂ› yapmaya çal›ﬂan ö¤retmen arkadaﬂlar›m› kutluyorum. Ö¤retmenlerimiz; hem hakem, hem ö¤retmen, hem antrenörlük yapt›lar. Resmi hakem olmay›ﬂ› bile yar›ﬂ›n heyecan›n› eksiltmedi ama bu ciddi bir eksiklikti. Bu eksikli¤in alt›n› çizmeden geçemezdim. Kaymakaml›¤›m›z›n ve belediyemizin deste¤i ve kat›l›mlar› sporcular›m›za ayr› bir heyecan
verdi. Bu deste¤in artarak devam etmesini diliyorum.
Bu müsabakada da gördü¤üm gibi okul müsabakalar› yaln›z Türk sporunun temeli de¤il, çocuklar›m›z›n kiﬂisel geliﬂimlerine de bire bir katk› sa¤lamaktad›r.
Bu güzel yar›ﬂa kat›lan tüm ö¤rencileri, ö¤retmenleri ve velileri kutluyorum. Sporun özünde olan tüm unsurlar› bu müsabakalarda görmek mümkün. Özellikle spor konusunda çocuklar›m›z› örnek
alsak spordaki ﬂiddet görüntülerini engellemiﬂ olmaz m›y›z?
Okul tak›mlar›na ve okullar aras› müsabakalara gerekli de¤eri ve deste¤i sa¤lamam›z halinde Türk sporuna olumlu yans›malar›n› görmek çok uzun sürmeyecektir.
Bizim çocuklar›m›z; iyiye de¤il en iyiye lay›kt›r.
Sayg›lar›mla.
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SPORCULARDA SERV‹KAL
OMURGA SORUNLARI
bölgesi 7 adet omur kemi¤inin birleﬂmesi ile oluﬂur.
Bbirleﬂir.oyun
Omur kemikleri birbirlerine disk denilen k›k›rdaks› doku ile
Boyun bölgesi; omurlar, ligamanlar, kaslar, damar ve
sinir dokular›ndan oluﬂur.
Muskulo tendinoz yaralanma; sporcularda en s›k görülen yaralanmad›r. Genellikle minör yaralanmad›r. Kontak sporlar s›ras›nda oluﬂur. Yaralanman›n ﬂiddetine göre a¤r›, fonksiyon kayb›
görülür. Boyun hareketlerinde k›s›tl›l›k dikkat çeker. Çekilen grafiler normald›r. Tedavisi genellikle 7-10 gün boyunluk, a¤r› kesici ve kas gevﬂeticilerle yap›l›r. Boyunluk ç›kart›ld›ktan sonra fizik tedavi program›na geçilir, spora dönüﬂ birkaç hafta sürer.
Servikal omurga k›r›klar›; daha az rastlanan sorundur. Servikal omurga k›r›klar› minör ve major olarak ayr›l›r. Minör k›r›klar koruyucu tedavi ile düzelen k›r›klard›r. Major k›r›klar ise cerrahi ile tedavi edilir. Omurga k›r›¤›nda hastan›n boyun bölgesinde a¤r› görülür, harekete karﬂ› direnç vard›r. Major k›r›klarda nörolojik hasar görülebilir. ﬁüphelenilen durumlarda boyunluk ile hastaneye kald›r›l›p boyun bölgesinin filimleri çekilir. Basit k›r›klar immabilizosyonla 6-10 haftada düzelir.
Pleksus brachialis yaralanmas›; boyun bölgesinde omurilikten
ç›kan sinir dallar›n›n yaralanmas›nd›r. Boyun ve omuza gelen zorlanmalar sonras› geliﬂir. Boyun bölgesindeki köklerin genellikle
omuzun aﬂa¤› hareketi, boynun karﬂ› tarafa dönmesi sonucu sinir
köklerinin gerilmesi mekanizmas›yla oluﬂur. Sporcular genellikle
kolda yanma, uyuﬂma ve hareketlerde güçsüzlük ﬂikayetleri ile
doktora baﬂvururlar. Boyun bölgesinin MRI çekilerek detayl› incelenip tan› konur. Tedavide istirahat zorunludur. NSA‹ ilaçlar, fizik
tedavi uygulan›r. Yap›lan spor riskli ise spora dönmesi engellenir.
Spinal kord nöropraksisi; Spor müsabakas›nda çarp›ﬂma ile
oluﬂan felç tablosudur. Bu sporcularda boyun omurlar›nda kanal
darl›¤› mevcuttur. Darl›¤a ba¤l› omurilikte s›k›ﬂma olur dolaﬂ›m
azal›r. Klinik olarak basit duyu kusurundan tam felçe kadar ilerleyebilir. Boyun derhal sabitlenmelidir bazen de suni solunum gerekebilir. MRI incelenmesi yap›l›r. Tedavide bütün nörolojik bulgular geçene kadar rehabilitasyon uygulan›r. ‹nstabilite varsa
cerrahi tedavi edilir. Bütün radyolojik incelemeler normal ise spora dönebilir. Kanal darl›¤› varsa kontak sporlardan men edilir.

12-28 Haziran 2015 tarihleri
aras›nda Azerbaycan'›n baﬂkenti
Bakü'de 20 farkl› branﬂta
organize edilecek 1. Avrupa
Oyunlar›'nda ülkemizi temsil
edecek Dünya ﬁampiyonu
Milli Güreﬂçimiz Taha Akgül,
Tükiye'nin tan›t›m yüzü oldu.

SON 3 y›ld›r Avrupa'n›n zirvesinde yer alan ve
2014 y›l›n›n Eylül ay›nda Özbekistan'da yap›lan
dünya ﬂampiyonas›nda serbest stil 125 kiloda alt›n
madalya kazanan milli güreﬂçi Taha Akgül, Haziran
ay›nda Bakü'de düzenlenecek 1. Avrupa Oyunlar›'nda Türkiye'nin marka yüzü olacak. Organizasyon öncesinde ve esnas›nda televizyon ekranlar›nda, afiﬂlerde, broﬂürlerde ve Azerbaycan sokaklar›ndaki reklam panolar›nda foto¤raflar› yay›nlanacak olan Taha Akgül, 20 farkl› branﬂta gerçekleﬂtirilecek oyunlarda Türkiye'yi tan›t›m platformunda
temsil edecek tek sporcu unvan›n› elde etti.
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TAHA AKGÜL: “MUTLU VE GURURLUYUM”
Dünya Güreﬂ Birli¤i (UWW) taraf›ndan serbest stil
125 kiloda dünyan›n en iyi güreﬂçisi seçilen Taha Akgül, Bakü Oyunlar› Komitesi'nin kendisini “Spor Elçisi” seçmesinden dolay› büyük mutluluk duydu¤unu
belirterek, “Son üç senenin Avrupa ﬂampiyonuyum ve
son dünya ﬂampiyonu unvan› ile Avrupa Oyunlar›'nda
mindere ç›kaca¤›m. Milletimin destekleriyle ulaﬂt›¤›m
zirveden inmeye niyetim yok. Antrenmanlar›m› tüm
h›z›yla sürdürüyorum. Azerbaycan'da üst düzey performans sergileyerek ülkeme alt›n madalya kazand›rmak ve üst üste 4. Avrupa ﬂampiyonlu¤umu elde etmek istiyorum.” ifadelerini kulland›.

