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Sevgi ve Bar›ﬂ'›n Yolu Spordur
Haziran 2015 Genel seçimleri ülkemize ve tüm insanl›¤a
hay›rl› olsun.Seçim sonuçlar›ndan çok enteresan bir mesaj ç›kt›.TBMM 'ne giren tüm milletvekillerimizi tebrik ediyor
ve ülkemize hay›rl› hizmet vermeleri noktas›nda baﬂar›l› çal›ﬂmalar diliyorum
.Bir çok spor kökenli Adaylar›n Kat›ld›¤› seçimlerden sa dece iki siyasi parti den milletvekili TBMM'ne girdi.Ak Parti'den Osman Aﬂk›n Bak (Eski Güreﬂ Fed Baﬂk.) Milliyetçi Hareket Parti'den Saffet Sancakl›(Milli Futbolcu) Say›n vekille rimize hay›rl› olsun ‹nﬂallah. Türk Sporu ad›na ve ülkemize
iyi hizmet etme imkan› bulurlar.
Yeni T.C Hükümet'i kurulmadan Kabine belli olmadan
spor ad›na bir ﬂeyler söylemek,yazmak çizmek çok erken,fakat bu güne kadar Akparti hükümetlerinin spor politikalar›
ve Türk sporuna katk›lar› ve hizmetleri noktas›nda ç›ta çok
yüksek tutuldu,temennimiz bu hizmetler aksamadan devam›n›n sa¤lanmas› çünkü 2016 Yaz Olimpiyatlar›'na çok k›sa
bir zaman kald›.
Spor toplumsal yaﬂam›n sosyal aç›dan vazgeçilmez en
önemli bir parças›d›r,TBMM'ne seçilme hakk'›n› kazanarak
giren 550 milletvekilimizi tebrik ederken spor ad›na bir mesaj vermek isterim. Kardeﬂli¤in, Birlik ve Beraberli¤in, Sevgi
ve Bar›ﬂ'›n yolu "Spordan "geçer.
Büyüklerimizin Tabir'i ile kula¤a küpe yap›lmas› temennisiyle.
Sayg›lar›mla
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Marsel, Mülleri geçemedi
HAFTAYA klasman›n 78. basama¤›nda giren milli tenisçi
Marsel ‹lhan, sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon
öncesi çim zeminde kat›ld›¤› ilk turnuvaya erken veda etti.
Marsel, Hollanda'n›n 's-Hertogenbosch kentindeki ATP 250
serisi turnuvan›n ilk turunda Lüksemburglu Gilles Müller'e
ma¤lup oldu. 32 yafl›ndaki solak dünya 53 numaras› Müller
karfl›s›nda ilk sette varl›k gösteremeyen ‹lhan, ikinci sette
kafa kafaya bir mücadele sergiledi. Ancak 6-5 geride girdi¤i
on ikinci oyunda servisini kapt›ran Marsel, 52 dakika sonunda
korttan 6-0, 7-5'lik skorla yenik ayr›lmaktan kurtulamad›.

Turnuvada 200'ü aflflkk›n
sporcu mücadele etti
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“Organizasyonumuzu
En güzel olan bu
çok mutlu ediyor” derken Nejat Müldür, “
yüyerek artmas›.
turnuvaya olan ilginin her y›l ç›¤ gibi bü
›fl olaca¤›n› bek Gelecek y›l kat›l›mc› say›s›nda yine art
liyoruz” aç›klamas›n› yapt›.

Jetler Keban'da cofltu
‹LK aya¤› Bodrum'da yap›lan Türkiye Su Jeti fiampiyonas›'n›n 2. Ayak Yar›fllar›, Elaz›¤ Keban'da yap›ld›. Elaz›¤ Valili¤i, Elaz›¤ Belediyesi, Keban Kaymakaml›¤› ve Keban
Belediyesi'nin deste¤iyle Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipli¤inde düzenlenen yar›fllar ilk kez Keban Baraj Gölü'nde gerçeklefltirildi. Elaz›¤ Su ve Motor Sporlar› Festivali ile birlikte yap›lan yar›fllar› binlerce seyirci takip etti.

Türkiye'nin mega kenti Roger Federer gibi çok büyük bir ﬂampiyona ev sahipli¤i yapt›. Türk tenisseverler kortlar›n gelmiﬂ
geçmiﬂ en büyük ismine sayg›da kusur etmediler; onun maçlar›nda kort doldu. ‹sviçreli raket de performans›yla Türk
hayranlar›n› hayal k›r›kl›¤›na u¤ratmad›. Ayr›ca Federer sayesinde ‹stanbul ismi s›kça uluslararas› medyada telaffuz edildi.
‹sviçreli RogerFederer... Erkekler te- fazlas›yla karﬂ›lad›. Çeyrek final (Ginisinin gelmiﬂ geçmiﬂ en büyük rake- menoTraver) ve yar› final (Schwartzti...‹stanbul27 Nisan-3 May›s 2015 ta- man) maçlar›nda ‹sviçreli raket, rarihleri aras›nda böyle bir rakete ev sa- kiplerine hem set verdi hem de tiehipli¤i yapt›. Federer, bu y›l ilki düzen- break oynad›. Final randevusu (Culenen ‹stanbul Open'da raket sallamak evas) ise son derece heyecanl› tie-break ile son buldu.
için ülkemizin yolunu tutHer ne kadar Federer,
tu. Onu bu turnuvaya,
toprak kortta oynanan
sponsorlar›n deste¤i getirturnuvada, özellikle latin
di. Günümüz spor dallakültüründen gelen raketr›nda organizatörler,sponlere karﬂ› zorlanm›ﬂ gibi
sor deste¤i olmadan sporbir görüntü sergilese de,
severlerin ilgisini çekecek
asl›nda son derece rahat
hamleleri gerçekleﬂtiremigalibiyetler ald›. Bu rayor. Bu gerçekten yola ç›hatl›¤›n alt›nda ‹sviçrelikarsak, bir ATP 250 kateCEM ÇET‹N
nin mükemmel tekni¤i
gorisi turnuvas› olan ‹stanbul Open, bir inﬂaat ﬂirketi olan belirleyici bir etkendi. Federer'in gerek
Garanti Koza'n›n gayretleriyle do¤duk- el içi (forehand) gerekse el d›ﬂ› vuruﬂtan sonra, cazip hale gelmesini ise lar› (backhand) o kadar etkiliydi ki, buTEB BNP Paribas sa¤lad›. Bu süreçte nun için kritik oyunlar büyük ﬂampiyoSpor Bakanl›¤› ve Türkiye Tenis Fede- nun lehine son buldu. Ancak dikrasyonu da üzerine düﬂen sorumluluk- katli gözler, ‹sviçrelinin, fizikkondüsyon gücünün eskisi kalar› en iyi ﬂekilde yerine getirdiler.
dar iyi olmad›¤›n› kaç›rmad›lar. Bunu da normal karﬂ›laBaﬂrol oyuncusu Federer
‹stanbul Open'›n bu y›lki baﬂrol mak gerekiyor. Aﬂa¤›dan geoyuncusu ‹sviçreli Roger Federer'di. 33 len baz› genç raketler, güce
yaﬂ›ndaki ‹sviçreli, mükemmel bir pro- dayal› bir oyun anlay›ﬂ›yla kortta
fesyonel oldu¤u için, ‹stanbul'da kal- raket sall›yorlar. Bunda da h›zl›
d›¤› süre zarf›nda yapmas› gerekenle- servisler belirleyici olabiliyor. Federer
ri en iyi ﬂekilde yerine getirdi ve ne or- ‹stanbul'da böyle bir olumsuzlukla
ganizatörleri ne de Türk tenisseverleri karﬂ›laﬂmad› ama zaman zaman s›üzmedi. Bu üzmemek ifadesini açmak k›nt›l› anlar yaﬂad›¤› oldu.
gerekiyor. Büyük ﬂampiyon ‹sviçreli raket, ‹stanbul'da 4 maç oynad› ve 4
Tablodaki latinler
maç› da kazanarak mutlu sona ulaﬂt›.
‹stanbul'da raket sallayan Federer
Elbette bu herkesin bekledi¤i ve arzu d›ﬂ›nda, ana tabloyu oluﬂturan di¤er
etti¤i bir sonuçtu. Bir sürpriz yaﬂan- raketler de ‹stanbul Open'a renk katt›mad›, yaﬂanmas›n› da kimse istemedi lar. Özellikle Güney Amerika'dan gezaten... Türk tenisseverlerin en büyük lenler, toprak kort becerileriyle, “gerçek
arzusu, ‹sviçreli'nin kendilerini tenise tenisseverlere” keyifli maçlar izlettirdiduyurmas›yd›. Federer, beklentileri ler. Burada “gerçek tenissever” ifade-

sini, sadece Federer maçlar›n› takip
etmeyen, di¤er maçlar› da seyreden
say›lar› fazla olmayan tenisseverler
için kullan›yorum. Uruguayl› Cuevas,
yar› finalde 2 numaral› seri baﬂ› Bulgar Dmitrov'u elerken, ortaya müthiﬂ
bir performans koydu. Arjantinli
Schwartzman, Brezilyal› Belluci ve Kolombiyal› Giraldo da alk›ﬂ› fazlas›yla
hak ettiler. ‹spanyol GimenoTraver da,
Garanti Koza Arena'da iyi maçlar ç›kartt›. ‹stanbul Open'da latin kültüründen gelenlerin, Youzny, ‹stomin,
Gabashvili, Kukuskin ve Rublev gibi
özellikle Avrupa'n›n do¤usundan gelen
rakiplerine karﬂ› belirgin bir üstünlük
kurduklar›na ﬂahit olduk.
Bu y›lki ‹stanbul Open'da ABD'li
raketleri (‹sner, Sock, Johnson, Young)
izleyemedik. Paire d›ﬂ›nda Frans›zlar

Cuevas

E¤er ana tablo tenisseverlere heyecan
verecek isimlerden oluﬂursa, o zaman
kortlar da boﬂ kalmaz. Bu olumsuzluk
üzerinde çal›ﬂ›lmazsa, göz ard› edilirse, o zaman, turnuvaya ilgi sadece 1
numaralarla s›n›rl› kal›r. Bunun da
zaman içinde turnuvaya itibar katmayaca¤› bir gerçek.
‹stanbul kazand›
Turnuvaya olan ilginin artmas› için
bir baﬂka ihtiyaç, yerli raketlerin performans›. Erkeklerde ﬂimdilik ATP kortlar›nda boy gösteren tek raketimiz var
o da ATP S›ralamas›'nda ilk 100 içindeki Marsel ‹lhan. Bu y›l Marsel, ilk turda Finli Nieminen'e 2-0 kaybederken,
iyi bir görüntü ortaya koymad› ve Türk
tenisseverlere hayal k›r›kl›¤› yaﬂatt›.
Halbu ki beklenti Marsel'den en az›n-

Federer

da ‹stanbul Open'a ilgisiz kald›lar.
Turnuvam›za itibar etmeyen bir baﬂka
ülke raketleri, topra¤›n iyileri konumundaki ‹talyanlar oldular. Bu kategoriye ‹spanyollar› da dahil edebiliriz.
Halbuki bir Monfils, bir Fognini, bir
Verdasco gelseydi, 7-8 bin seyirci kapasiteli Garanti Koza Arena çok renkli
görüntülere sahne olabilirdi. Bundan
sonraki y›llarda, ‹stanbul Open yöneticileri, edindikleri tecrübelerle, bu
eksikli¤i gidermek durumundalar.

Marsel

dan bir galibiyet ve dolay›s›yla ikinci
turdu. Bu y›lki turnuvan›n ana tablosunda oynayan bir di¤er Türk raket
Cem ‹lkel oldu. ‹spanyol GimenoTraver
ile karﬂ›laﬂan 18 yaﬂ›ndaki genç raketimizden, bir galibiyet beklentisi içinde
de¤ildik çünkü daha çok yolun baﬂ›nda. 27 yaﬂ›ndaki Marsel'e göre, 18 yaﬂ›ndaki Cem'in en büyük ﬂans›, e¤er iyi
bir tenisçi olmay› kafas›na koymuﬂsa,
her türlü imkana sahip olmas›. Arkas›nda ﬁükrü ‹lkel gibi fedakarl›k konu-

sunda s›n›r tan›mayan bir babas› var.
Bu ﬂans› hem kendisi hem de Türk tenisi ad›na çok iyi de¤erlendirmesi gerekiyor Cem ‹lkel'in.
Bitirirken çok önemli bir konuya daha dikkat çekelim. ‹sviçreli Federer'in
kat›l›m›yla ‹stanbul Open'›n sadece
Türk tenisine hizmet etmedi¤i bir gerçek. Bu süreçte kazanmaya aday taraflardan biri de ‹stanbul kenti. Türkiye bir tenis ülkesi de¤il, ama bir turizm
ülkesi. Bunun için her daim Türkiye'nin
ülke s›n›rlar› d›ﬂ›nda reklama/tan›t›ma
ihtiyac› var. Böyle bir ihtiyaç söz konusuyken, ünlü isimlerin kat›l›mlar›yla
gerçekleﬂecek spor organizasyonlar›yla, hem ‹stanbul'un hem de Türkiye'nin
marka de¤erini daha yukar›lara çekmek mümkün. Bu konuda ülke s›n›rlar› d›ﬂ›nda yap›lan ve sonuçlar› pozitif
ç›kan bilimsel araﬂt›rmalar var. Üst
düzey spor organizasyonlar›na ev
sahipli¤i yapan ülkeler, ciddi
anlamda imajlar›n› olumluya
çevirip, ülke s›n›rlar› d›ﬂ›ndan
gelen say›s›n› artt›r›yorlar. ‹stanbul Open s›ras›nda Federer ile gerçekleﬂen bas›n toplant›s›n›n, uluslararas› medyaya yans›mas› müthiﬂ oldu. Gerek
Federer'in ‹stanbul için övgü dolu sözleri gerekse ‹stanbul'un güzelli¤i sergileyen foto¤raflar, dünyan›n dört bir taraf›na servis edildi. Turnuva bittikten
son 3 hafta sonra Frans›z medyas›nda
Federer'inIstanbul günleriyle çok keyifli bir haber röportaj yay›nland›. ﬁimdi
s›ra bu süreci somutlaﬂt›rmada...
Federer, ‹stanbul'dan sonra gitti¤i
Madrid'te ikinci tur maç›nda Avustralyal› Krygios'a 2-1 ma¤lup oldu. 20 yaﬂ›ndaki Avustralyal› tam 22 ace at›p,
‹sviçreliye sürpriz ma¤lubiyet tatt›rd›.

6-7 Haziran tarihleri aras›nda Fransa'da yap›lan 13. Avrupa
Kulüpler Karate ﬁampiyonas›'nda ülkemizi temsil eden
kulüplerimiz, bir ﬂampiyonluk, üç ikincilik kupas› kazand›.
KULÜPLER düzeyinde Avrupa ﬁampiyonas› heyecan›, 6-7
Haziran tarihleri aras›nda Fransa'da yaﬂand›. Baﬂkent Paris'te
yap›lan 13. Avrupa Kulüpler Karate ﬁampiyonas›'nda 23 ülkeden
142 kulüp mücadele verirken,
252 bayan, 373 erkek sporcu tatamiye ç›kt›. ﬁampiyonada ülkemizi 15 kulübümüz temsil etti. Pierre de Coubertin Spor Salonu'nda gerçekleﬂen ﬂampiyona
ümit, genç ve büyükler kategorilerinde yap›ld›. ‹ki gün süren heyecanda toplam sekiz dalda kupalar sahiplerini buldu.
Ümit-genç tak›m kata dal›nda
ülkemizi temsil eden Ankara Örnek Nesil Spor Kulübü, baﬂar›l›
maçlar ç›kararak finalde karﬂ›laﬂt›¤› katan›n ekol ülkelerinden ‹talyan temsilcisi Lazio'yu 3-2 yenerek Avrupa
ﬁampiyonu oldu. Geçti¤imiz
y›l bu ﬂampiyonada Avrupa
üçüncüsü olan Ankara ekibi,
Türkiye ﬂampiyonlu¤unun ard›ndan müzelerine önemli bir
baﬂar› daha ekledi.
Ümit-genç bayan tak›m kumite
dal›nda 2014 y›l›nda Avrupa
üçüncülü¤ü elde eden Gebze Karate-Do Spor Kulübü, Fransa'da
vites yükseltti. Temsilcimiz, final
mücadelesinde H›rvat ekibi Dalmacija Spor Kulübü'ne 2-1 kaybetmesine karﬂ›n Avrupa ikincili¤i üle ülkemize döndü. Ümit-genç
erkek tak›m kumite dal›nda final
yapma baﬂar›s› gösteren temsilcilerimizden Sakarya Pamukova

Yüzmeyi teflflvvik yar›flflllar›nda
sporculara madalyalar› verildi
Spor Kulübü, ev sahibi Fransa
temsilcisi karﬂ›s›nda iyi mücadele
etmesine karﬂ›n 3-2 yenilerek
ikincilik kürsüsüne ç›kt›.

Büyük erkekler tak›m kumite
dal›ndaki temsilcilerimizeden
Antalya Kamikaze Spor Kulübü,
Paris'te Avrupa ikincisi oldu.
Geçti¤imiz y›l ‹zmir'de yap›lan
ﬂampiyonada üçüncülük kürsüsüne ç›kan temsilcimiz, finalde
Frans›z ekibi karﬂ›s›nda 3-1 kaybederek Avrupa ikincili¤i kupas›n› ülkemize kazand›rd›.

GENEL KLASMANDA
ÜÇÜNCÜ OLDUK
ﬁampiyonan›n ard›ndan oluﬂan
genel klasmanda Fransa, dört birincilik ve iki üçüncülük ile ilk s›rada
yer ald›. ‹ki birincilik, beﬂ üçüncülük elde eden ‹spanya ise ikinci s›rada kendine yer buldu. Kulüplerimizin kazand›¤› bir ﬂampiyonluk, üç ikincilik kupas› ile Türkiye üçüncü basamakta yer ald›. Kulüplerimiz, 2014 y›l›nda
‹zmir'de yap›lan ﬂampiyonada
dört ﬂampiyonluk, bir ikincilik
ve yedi üçüncülük kupas› kazanarak ülkemizi zirveye taﬂ›m›ﬂt›.
2016'DA TÜRK‹YE'DE...
Türkiye Karate Federasyonu
Baﬂkan› Esat Delihasan, kulüplerin
k›s›tl› imkânlar›na ra¤men 13. Avrupa Kulüpler Karate ﬁampiyonas›'nda ülkemizi baﬂar›yla temsil etti¤ini belirterek, derece yapan kulüpleri tebrik etti. Baﬂkan Delihasan ayr›ca, 2011 ve 2014 y›llar›nda
ev sahipli¤i yapt›klar› Avrupa Kulüpler Karate ﬁampiyonas›'n›n,
2016 y›l›nda da Türkiye'de düzenlenece¤i müjdesini verdi.

BAKIRKÖY Ataspor Kulübü ve ‹stek Bilge Ka¤an Okullar› Yüzmeyi teflvik yar›fllar›n›n ödül töreni yap›ld›.
‹stek Bilge Ka¤an Okullar› toplant› salonunda yap›lan
ödül törenine yaklafl›k 200 ö¤renci ve veli kat›ld›. Ödül törenine gelenler aras›nda Bak›rköy Kaymakam›, Bak›rköy
Belediye Baflkan›, ‹lçe spor müdürü ,Bak›rköy ‹fl adamlar›
dernek baflkan› ile birlikte Bilge Ka¤an okullar› Yöneticileri ve Bak›rköy Ataspor yöneticileri kat›ld›.
Bak›rköy Ataspor kulübü baflkan› Sait Babao¤lu, yapt›¤› konuflmada çocuklar›m›za ne versek az. Onlar her fleyi
hak ediyorlar. Gelecek nesiller sporun ne kadar önemli bir
araç oldu¤unu çok iyi anlayacaklar dedi.
Türk sporu bana göre her spor branfl›nda
zirvede olmal›, gençler mutlaka spora
teflvik edilmelidir. Ben bugün çok mutluyum, tüm çocuklar›m›z madalya ald›lar, ileride yüzme branfl›nda çok baflar›l› sporcular geliyor müjdesini sizlere verebilirim. Bu heyecan çocuklar›m›z›n yüzlerinden belli, gelin çocuklar›m›z› bir spor branfl› ile tan›flt›ral›m dedi.
“AMATÖR SPOR KULÜPLER ALTYAPIYA ÖNEM VERMEL‹”
Bak›rköy Ataspor Kulübü Baflkan› Sait Babao¤lu, “Milli tak›mlar›m›zda ülkemizi temsil eden 6 sporcumuz bulunmaktad›r, bu bizi yani yönetimimizi çok mutlu ediyor, fakat biz
bunu daha da ileriye tafl›mak istiyoruz. Milli tak›mlar›m›za
daha fazla nas›l sporcu veririz diye onun alt yap› çal›flmalar›n› yap›yoruz. Her spor kulübünün hedefleri aras›nda Milli
tak›mlar›m›za daha fazla sporcu nas›l yetifltiririz düflüncesi
hakim olmal›d›r. Babao¤lu, konuflmas›n›n son bölümünde ise
kat›lan tüm sporcular teflvik madalyas› ile ödüllendirilirken
MAY DENT taraf›ndan tüm kat›lan sporculara hediyeler da¤›t›ld›. Kat›l›mc›lara ö¤len yeme¤i ikram›nda bulunan okul yöneticileri gösterdikleri ev sahipli¤i ile de tüm kurumlara örnek oldular. Bu özel projenin tüm kurumlar›m›za örnek olmas›n› diliyor eme¤i geçen herkese teflekkür ediyoruz” dedi.

