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GENÇL‹K, S‹YASET VE S‹YAS‹LER‹N
SPORA BAKIﬁLARI
lkemiz, bir seçim sürecini daha bütün h›z›yla yaﬂamaktad›r.
Dört y›ll›k faaliyetlerini millete deklere ederek, ülke gelece¤ine dair görüﬂ ve düﬂüncelerini ifade etmektedirler. Ancak, düﬂük düzeyli konuﬂmalarla, ahlaki de¤erlerin tahrip edilmesini
de ihmal etmiyorlar ne yaz›k! Öfke yüklü mesajlarla “gerilim siyaseti” diyece¤imiz bir yöntem ile a¤›z birli¤i etmiﬂçesine hep
birlikte milletin hissiyat› ne olacak diye tasalanm›yorlar.
Genel nüfusumuzun yüzde k›rk alt›s›, 0-24 yaﬂ aras›nda
gençlerin oluﬂturdu¤undan habersizce, sorumluluk duygusundan uzak, öfke ve nefret ekiyorlar... Yap›lacak hizmet ve
sunulacak program ne olursa olsun, toplumumuzu oluﬂturan
insanlar›n, özellikle de gelece¤imizi emanet etti¤imiz gençli¤in ahlaki temeller üzerinde ﬂekil almas› ne kadar önemlidir.
Al›ﬂ›k olmad›¤›m›z bir tarzda baﬂta cumhurbaﬂkan›, baﬂbakan ve irili ufakl› siyasi parti baﬂkanlar›, milletler ailesi
içinde önemli bir yeri olan Türk milletinin gelece¤i ad›na, medeni üslupla siyasetlerini takip, tayin ve ifade etmeleri mümkün de¤il mi? Elbette mümkündür... Lakin h›rs, öfke ve kin akl›n ve mant›¤›n önünde gitmektedir.
Bu yaz›mda, beni kayg›land›ran bu durumu sizlerle paylaﬂmak istedim. Zira programlar›nda, gençli¤in ve Türk sporunun gelece¤ine ›ﬂ›k tutacak, umutlanaca¤›m›z bir öneri görülmemektedir.
Yine federasyonlar, turizm seyahat acentalar› gibi, uluslararas› müsabakalara gidip gelecekler, yine plans›z programs›z hedef gözetmeden “desinler için” organizasyonlar yap›laca¤a benziyor. Spor hizmetleri, il müdürlükleri, ataletten
kurtulamayaca¤a benziyorlar. Spor e¤itimi alm›ﬂ onca genç
yine umutsuz bekleyiﬂ içinde, yine “ayn› tas ayn› hamam.”
Pazar günü oluﬂacak siyasi tablonun neyi gösterece¤i belirsizlik içinde olsa da, neyi göstermeyece¤i bilinmektedir. Yani ülke gençli¤i gelecek kayg›s›yla baﬂ baﬂa kalacak gibi... Zira “umut var” olaca¤›m›z bir durum gözükmemektedir.
Devlet, stratejik planlamas›n› yaparken, en önemli kayna¤›
olan insan kayna¤›n› herhangi bir s›radan “veri” olarak ele al›rsa, yan›lacakt›r. Çünkü her ﬂey iyi yetiﬂmiﬂ insanla, yine insanlar›n ihtiyaçlar›n›n nas›l karﬂ›lanabilece¤ine dönük bir ﬂekilde
yap›lmal›d›r. Aksi takdirde, eksik ve güdük bir planlama, netice
vermeyen bir gayret, hedefe varmayan bir çal›ﬂma olacakt›r.
Umuyorum ben yan›lg› içindeyim. Ancak genç bir nüfusa
sahip bir ülke, gençli¤i hedefleri aras›nda düﬂünmüyorsa, gelecek kayg›m›zda hakl›y›z.
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Harun Erdenay, TBF’nin
yeni baflkan› oldu
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Kucak Dolusu Sevgiler
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Spor Kufla¤›

CEREN
PAfiAO⁄LU

por Meydan› Gazetesinin de¤erli okurlar› bu ay itibariyle birçok spor branﬂ› ile ilgili yaz›lar›mla sizlerle birlikte olaca¤›m.
Öncelikle bu güzel ailede bana yer veren Genel Yay›n Yönetmenimiz Ömer Altay ve Gazetemizin Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Muzaffer Batumlu'ya çok teﬂekkür ederim.
Geçti¤imiz ay anneler gününü kutlad›k.Bende sporcu ve de
çocu¤unu spora teﬂvik etmeye çal›ﬂan bir olimpik anne olarak
sizlerle ilk buluﬂmam›zda bu konuya de¤inmek istedim. Toplumumuzda anneye verilen önem, kad›na gösterilen özen ve çocuklu anneye bak›ﬂ aç›s› daha iyiye gidiyor ve önümüzdeki y›llarda
daha da iyi olaca¤›na yürekten inan›yorum.
ﬁimdi gelelim, anne olduktan sonra vücudunu forma sokmaya çal›ﬂan, bir an önce eski haline dönmek isteyen fakat dünyaya bir çocuk getirmenin vermiﬂ oldu¤u yorgunlukla önceki hayat›na dönmekte zorlanan, toplumun "hem iyi bir anne, iyi bir es, iyi
bir iﬂ kad›n› hem de fit anne" bask›s›n›n alt›nda mutlu olmaya
çal›ﬂan annelerimize onlar tüm bunlar› bilerek bir ﬂeyler yapmaya oldukça da bilinçliler. Bu ayki yaz›m tam da onlar için.
Çocu¤um var spora vakit ay›ram›yorum diyorsan›z yan›l›yorsunuz, 22ayl›k bir o¤lu olan, profesyonel spor geçmiﬂi ve kiﬂiye
özel spor e¤itmenli¤i yapan ben bu tabuyu y›kmaya karar verdim.
Elbette çocu¤unuzla spor, tatil, seyahat gibi aktivitelerde bu-

lunabilirsiniz. Lohusal›k gibi zor bir dönemde bir de tüm keyifli
ﬂeylerden uzakta kalmak sizleri daha çok mutsuz edecektir. Gelelim spor konusuna; çocukla beraber zaten halihaz›rda bir aktivite içerisindesiniz. Onunla geçirdi¤iniz zaman› daha da e¤lenceli
hale getirebilirsiniz. Aﬂa¤›da yapaca¤›n›z hareketler sizleri hem
formda tutacak, hem keyifli vakit geçirmenizi sa¤layacak, hem
de kendinizi iyi hissetmenizi sa¤layacakt›r
Push up (sinav): Gö¤üs s›rt ve karin kaslar›n› çal›ﬂt›r›r. Dizleriniz yerdeyken yapt›¤›n›zda daha kolay ve etkili oluyor, çünkü
hareketi daha iyi yapabiliyoruz Gö¤sünüz ellerinizin aras›na do¤ru iniyor ve nefes verirken tekrar yukar› geliyoruz. 10-12 tekrar
yapabiliriz.
Squat (comelme): Bacak kaslar›n›n aktif olarak hoﬂ edildi¤i
bu hareket bebe¤inizle beraber yapt›¤›n›z da gö¤üs s›rt ve kar›n
kaslar›n›z› da çok iyi bir ﬂekilde hissediyorsunuz. Hareketi yaparken dizler ayak parmak ucunuzu geçmemeli ve s›rt düz, gö¤üs
aç›k olmal›d›r. 15-20 tekrar yapabiliriz.
Lunge: Bacak ve kar›n kaslar›n›z› aktif olarak çal›ﬂt›r›r. Ayn›

Okçuluk Milli Tak›m›
Antrenörü Göktu¤ Ergin,
kategorilerinde derecelere
sahip 19 yaﬂ ortalamas›ndaki
genç bir kadroyla
2016 Rio Olimpiyatlar›'na
kota mücadelesi
verdiklerini söyledi.

Ergin, yapt›¤› aç›klamada,
2016 Rio Olimpiyatlar› kotas›
için yo¤un bir müsabaka dönemine girdiklerini, bu sezon 4
ayaktan oluﬂan Dünya Kupas›,
Avrupa Oyunlar›, Avrupa Kupas› ve Dünya ﬁampiyonas›'nda
mücadele edeceklerini belirtti.
Avrupa Oyunlar›'nda iddial›
olduklar›n› vurgulayan Ergin,
as›l hedeflerinin ise gelecek y›l
Brezilya'da düzenlenecek 2016
Rio Olimpiyatlar›'nda, madalya
kazanmak oldu¤unu dile getirdi.
Avrupa Oyunlar›'na kota ald›klar› Yunanistan'›n Maraton
kentindeki Avrupa Grand Prix'si
1. ayak yar›ﬂlar›nda, sporcular›n
performanslar›n› test etme f›rsat›
bulduklar›n› kaydeden Ergin,
"Kota yar›ﬂmalar›n›n format› ve
stresi çok farkl›d›r. Oldukça genç
olan tak›m›n, bu stresi nas›l kald›rd›klar›n› görmek önemliydi.
Sporcular›m›z›n buradaki performans› bizi çok ümitlendirdi" ifadelerini kulland›.
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zamanda çok iyi bir denge hareketidir. Hareketi yaparken öndeki
diz ayak parmak ucunuzu geçmemeli ve a¤›rl›k onda olmal›d›r. ‹ki
bacak için 15 tekrarla baﬂlayabilirsiniz.
Spora gönül verenlere, en çokta spora destek veren olimpik
annelere kucak dolusu sevgiler.

"U¤ur Erdener, uluslararas›
alanda prestij getiriyor"
Göktu¤ Ergin, 28 Temmuz-2
A¤ustos tarihlerinde Danimarka'da yap›lacak ve olimpiyatlara
kota verilen Dünya ﬁampiyonas›'nda, erkeklerde tak›m halinde,
bayanlarda bireysel olarak madalya ﬂanslar›n›n bulundu¤unu
dile getirdi.
Hedeflerinin tak›m halinde
olimpiyat kotas› almak oldu¤unu
kaydeden Ergin, "Bunu bireyselde baﬂarmak tak›mdan daha kolay ama önemli olan tak›m olarak
gitmek" dedi.
Dünya Okçuluk Baﬂkan› U¤ur
Erdener'in, uluslararas› alanda
kendilerine büyük prestij getirdi¤ini anlatan Ergin, ﬂöyle devam
etti: "Dünyan›n her yerinde çok
iyi karﬂ›lan›yoruz ancak bunun
tabii ki rakamsal baﬂar›ya bir art›s› yok. Okçuluk çok objektif bir
spor, oku atars›n›z, hedef ya tutar ya tutmaz. Bunu kimse de¤iﬂtiremez. Hem U¤ur Bey hem de

Türkiye Okçuluk Federasyonu
Baﬂkan› Abdullah Topalo¤lu, bizi çok iyi destekliyor. Teknik
ekip ve sporcular olarak çok genç
bir ekibiz. Bize güven duymalar›
bile çok önemliydi. Hiçbir eksi¤imiz yok. Aksine baﬂar› elde edemez de mahcup oluruz diye çok
çekiniyoruz. Bu yüzden çok çal›ﬂ›yoruz. Baﬂkan›m›z Abdullah
Bey her sporcuyla yak›ndan ilgileniyor." Ergin, okçulukta devﬂirme sporcuya ihtiyaç olmad›¤›n›,
Türkiye Olimpiyat Haz›rl›k Merkezi (TOHM) projeleri sayesinde
altyap›dan yeterli say›da ve kalitede sporcu geldi¤ini sözlerine
ekledi.
Azerbaycan'›n baﬂkenti Bakü'de 12-28 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Oyunlar›'nda Türkiye'yi, Fatih Bozlar, Ya¤›z Y›lmaz, Mete Gazoz, Kerem K›rsever,
Aybüke Aktuna, Begümhan Elif
Ünsal, Mine Yalç›nkaya ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluﬂan Milli Tak›m temsil edecek.

HARUN Erdenay, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun
ola¤anüstü genel kurulunda rakibi Lutfi Ar›bo¤an'›
geçerek yeni baflkan› oldu. Genel kurul sonunda Erdenay'a
93 oy ç›karken, rakibi Lutfi Ar›bo¤an 81 oyda kald›. Ankara'da yap›lan Ola¤anüstü Kongre'de 93 oy alan Erdenay 16
ay daha TBF Baflkan› oldu.

TSYD'de yönetim de¤iflti

TBF YÖNET‹M KURULU
Yönetim Kurulu: Kemal Akar, Akgün Altu¤, Ali Aslan, Efe Aydan, Dinçer Çetintafl, Gökhan Çelik, Bülent Denkdemir, ‹kram Erzik, Sinan Güreli, Yusuf ‹zzettin Güven, Hüsnü Karagözo¤lu, Ramadan Kumova, Ak›n Suel. Denetleme Kurulu:
Cüneyt Olgaç, Oktay Akyüz. Disiplin Kurulu: Ata Dinçer,
Feridun Öztop, ‹smail Ba¤datl›, Tu¤han Ünsal, Kutay Kaleli.

TÜRK‹YE Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD)'nin Ola¤an Genel Kurulu Levent'te bulunan genel merkezinde yap›ld›.
TSYD'nin 3 y›lda bir yap›lan Ola¤an Genel Kurulu yap›ld›. Naci
Arkan ve O¤uz Tongsir'in baflkan aday› oldu¤u genel kurulda
O¤uz Tongsir ve ekibi 3 y›l için TSYD yönetimine seçildi.
311 oyun kullan›ld›¤› genel kurulda Tongsir 174, Naci Arkan ise 137 oy ald›. 2 oy iptal edilirken 1 oy da bofl ç›kt›.
Tongsir'in yönetim kurulunda flu isimler yer al›yor: Yönetim Kurulu - Asil: O¤uz Tongsir, Arif K›z›lyal›n, Kerem Öncel, Bahri Okumufl, Mustafa Yener, Erhan Köknar, Metin Gören, Raflit Atefl, Y›lmaz Coflkun, Bahad›r Çokifller, Kerim Hoflfikirer, Muhammed K›l›nç, Aygün Özipek, Nuri ‹mge, ‹zzet
Akyol. Yedek: Tunç Kayac›, Süleyman Rodop, Semahat Özdo¤an, Ümit Kül, Mehmet Ayan, Cemal Öner, Emin Demir, Temel Eren, Erol Bilenser, Süleyman Arat, Ayd›n fientürk, Behram K›l›ç, Ahmet Konanç, Serkan Akcan, Serdar Sevim.
Disiplin Kurulu - Asil: Yaflar Sayg›, Murat Ünlü, Hasan Tankaya, Erol Nural, Özgüner Do¤an. Yedek: Hilmi Türkay, Yalç›n
Türk, Hasan Hüseyin Türk, Osman Çavuflo¤lu, Kemal Ça¤layan.
Denetleme Kurulu - Asil: Muammer Baskan, Yücel Telören,
Ayd›n Atar. Yedek: Fatih Kuflçu, Ahmet Geven, Oktay Ensari.

“2018 K›fl Olimpiyatlar›'na
kat›lmak istiyoruz”
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Buz pateninde yurt d›flfl››nda Türkiye'yi
temsil eden sporcular oldu¤unu aktaran
Okuyucu, Tu¤ba Karademir örne¤inde oldu¤u gibi kendi ekollerini geliflflttirebilmek
ad›na bu sporculardan yararlanmak istediklerini kaydetti. Okuyucu, öncelikle
kendi de¤erlerinden yararlanmak istediklerini, sonraki aflflaamada yurt d›flfl››ndan
destek alabileceklerini ifade ederek, flflööyüzü oluflfltturabilile devam etti: "Buz pateninde kendi ekolüm
r. 2018 K›fl Olimpiriz, bunu yapabilecek teknik kapasitemiz va
er alabilmesi için
yatlar›, Türkiye'nin kendi ekolüyle burada y
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muyor am iz bunun tohumlar›n›
ce¤iz. Ekoller kolay oluflflm
›, branflflllar›m›z zor
ataca¤›z. Olimpiyatlara kat›lmak bile baflflaar
ad›, iyi gidiyoruz.
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0. y›l›na arma¤an
piyatlarda ise madalya al›p Cumhuriyetin 10
malar›m›z devam ediyor.”
etmektir. Bu yönde 3 branflfltta çal›flflm

Galatasaray ATAMAN
ile sözleflflm
me uzatt›

‹kitelli Atatürk Mh. Marmara Sanayi Sitesi
G Blok No: 7/18 Halkal› - ‹stanbul / TÜRK‹YE
T: 0212 472 07 62 (3 Hat) - F: 0212 472 07 60
E: noyanaski@superonline.com - W: www.noyan.com.tr

GALATASARAY yönetimi, erk
ek basketbol tak›m›n›n baflantrenörü Ergin Ataman ile
fla
2 y›ll›k yeni sözleflflm
me imzalad›. Sar›-k›rm›z›l› kulübün
baflflkkan› Dursun Özbek ve yön
etim kurulu üyesi Can Topsak
al, Galatasaray'›n erkek basketbol t
ak›m›n›n çal›flfltt›r›c›s› Ergin Ata
man ile yapt›klar› görüflflm
mede olumlu yan›t ald›. Tecrübeli çal›flfltt›r›c› ile 2 y›ll›k yeni sözleflflm
me imzalan›rken,
Ataman'›n y›ll›k ücretinde
çok önemli miktarda indirime gitti¤i ö¤renildi.

