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SPORUN EN LEZZETL‹S‹
TEﬁV‹K YARIﬁLARIDIR...
evgili okurlar›m biliyorsunuz ben her yaz›m da sporun temelinin üzerinde durmaktay›m. Türk sporunun temeli ne
kadar güçlü olursa, spor tabana ne kadar çok yay›l›rsa ancak
o zaman istedi¤imiz yere gelebiliriz.
Bu yaz›mda da Bilge ka¤an okullar› ve Bak›rköy Ataspor taraf›nda ilçe sporuna hizmet amac› ile baﬂlat›lan ve 3 haziranda
12. Si yap›lan yüzmeyi teﬂvik yar›ﬂlar›ndan bahsetmek istiyorum.
Bu öneriyi ilk okul yöneticilerine götürdü¤ümde büyük heyecanla kabul eden müdürlerimiz, her geçen y›l bu projeye daha çok
destek verdiler. Son yar›ﬂta ise bu projenin geldi¤i noktay› gururla gördük. Y›llar önce bu yar›ﬂlarda ilk spor hayat›na baﬂlayan 6
sporcumuz milli tak›mlar›m›za seçilmiﬂler . Bu baﬂar›y› tüm kat›l›mc›lar olarak alk›ﬂlad›k. Kulüp okul iﬂ birli¤inin Türkiye ye örnek bir noktaya gelmesinde ‹stek Okullar› genel Müdürü Ali ‹hsan Özyazgan ve ekibi ile birlikte Bak›rköy Ataspor Kulüp Yöneticileri ve teknik ekibinin büyük gayretleri vard›r.
O kendi küçük yüre¤i büyük çocuklar›m›z yar›ﬂ öncesi heyecan›n› görmenizi isterdim. Kendi hocas›na dördüncü kez ben
ne yüzece¤im diye soran 6 yaﬂ›ndaki çocu¤umuzun heyecan›
san›r›m sporun en saf ve temiz yönüydü. Madalyas›n› boynuna takan küçüklerimizin kürsüde dans ederek madalyas›n› öpmesi , çocuklar›m›z›n spora yönlendirilmesinin anlam›n› ve
önemini anlat›yordu. Bu yar›ﬂta ilk dörde giren sporculara
madalya verildi. Kat›lan tüm sporculara da teﬂvik madalyas›
verildi. Tüm çocuklar›n salondan güler yüzlü ayr›lmas› sa¤land›. Ama bana göre bu yar›ﬂ›n gerçek ﬂampiyonlar› ; ilk defa yar›ﬂa giren birinci s›n›f ö¤rencileri idi.
Bir akﬂam önce baﬂlam›ﬂt› heyecanlar›. Kafalar›nda birçok soru vard›. Acaba baﬂarabilecek miydi, hocas› ve ailesi
onunla gurur duyacak m›yd›. Madalyas›n› boynuna takt›¤›nda
tüm bu sorular›n›n cevab›m› büyük bir mutlulukla bulmuﬂ ,
yaﬂam›nda spor ad›na yeni bir sayfa açm›ﬂt›.
200 sporcunun sevinmesinde katk›s› olan ve bu sevinci
paylaﬂmak için gelen Bak›rköy Kaymakam›m›za, Bak›rköy Belediye Baﬂkan›m›za, Bak›rköy ‹lçe Spor Müdürüne , Bak›rköy ‹ﬂ
adamlar› Dernek baﬂkan›na, verdi¤i hediyelerle bankac›lar yerine çocuklar› sevindiren May Dent Diﬂ Poliklini¤i’nin de¤erli
yöneticilerine ayr› ayr› teﬂekkür ediyorum.
Bu projenin tüm özel ve kamu kuruluﬂlar›na örnek olmas›,
hepsinin bir amatör spor branﬂ›na destek vermeleri Türk sporuna ve çocuklar›m›za büyük katk› sa¤layacakt›r. Dilerim her
kez taﬂ›n alt›na elini koyar. Bizim çocuklar›m›z iyisine de¤il en
iyisine lay›kt›r. Sayg›lar›mla!
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WAWRINKA EZBER BOZDU,
SERENA ﬁAﬁIRTMADI
'Nadal bu y›l, seneler sonra ilk kez RolandGarros'a gelirken
toprak kortta kupa kazanamad›, Ndal, Djokovic ile çeyrek finalde eﬂleﬂebilir, Nadal Fransa Aç›k'› kazanamazsa s›ralamada
daha da geriler', benzeri öznelerin hemen hemen tamam› RafaelNadal olan cümlelerle baﬂlad› y›l›n ikinci grandslam'iRolandGarros. Evet Nadal formsuzdu, evet y›llar sonra Paris'e gelirken
toprakta kupa kald›ramam›ﬂt›, ancak yine de ve her ﬂeye ra¤men 'to¤ra¤›n kral›' unvan›na sahip oldu¤u için, gözler daha
çok Nadal'›n üzerindeydi. Y›llarca finallerde yolunun kesiﬂti¤i
Djokovic ile bu kez çeyrek finalde eﬂleﬂebilme ihtimali bile turnuvaya farkl› bir renk kat›yordu. Turnuvada özellikle erkeklerde
ilk turlarda fazla sürpriz olmazken, kad›nlada daha ilk günden
itibaren birçok seribaﬂ› ismin elenmesi dikkat çekti.
Erkekler taraf›nda erken final tad›nda çeyrek final senaryosu gerçekleﬂti ve merakla beklenen Djokovic-Nadal maç›n› adeta domine eden ve bir makineden farks›z oynayan dünya 1 numaras› Djokovic, turnuvan›n
öznesi RafaelNadal'› set bile kapt›rmadan ma¤lup
ederek ﬂampiyonluk yolunu açt›.
Ayn› esnada kad›nlarda Serena Williams, nispeten
s›k›nt›l› ve sallanarak da olsa yoluna devam ediyor, ancak Sharapova ve Muguruza gibi isimleri saf d›ﬂ› b›rakarak yoluna devam eden LucieSafarova, bir y›ld›z gibi parl›-

TÜRK‹YE Tekvando Federasyonu Baﬂkan› Metin ﬁahin, DünyaTekvando ﬁampiyonas›'nda madalya kazanan milli sporcular›n 2016
Rio Olimpiyat Oyunlar›'nda ﬂampiyonluk aday› oldu¤unu söyledi.
ﬁahin, aç›klamada, ay-y›ld›zl›
sporcular›n Rusya'da düzenlenen
ﬂampiyonada Türk gençli¤inin neler yapabilece¤ini gösterdi¤ini
belirterek, "Hedefimiz 2016 Rio
Olimpiyat Oyunlar›" dedi.
Federasyon olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürdüklerini kaydeden ﬁahin, "Bugün dünya
ikincisi, üçüncüsü olan sporcular›m›z, yar›n olimpiyatlarda
ﬂampiyonluk aday›d›r. Olimpiyatlardan bir y›l önce böyle bir
ﬂampiyonada büyük bir baﬂar› elde edilmesi, 'Biz geliyoruz' demektir" diye konuﬂtu.
Erkekler 68 kiloda alt›n madalya kazanan ve 2011'den sonra
ikinci kez dünya ﬂampiyonu olan
Servet Tazegül'ün sürdürülebilir
baﬂar›y› göstermesinin kendileri
aç›s›ndan önemli oldu¤unu vur-
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yordu. Set bile kaybetmeden adeta depara kalkan Çek tenisçi,
tüm engelleri aﬂt›¤›nda finale kadar yürüyecek ve ﬂampiyonluk
maç›nda Serena Williams'›n karﬂ›s›na dikilecekti.
Erkeklerde Nadal engelini geçen Djokovic için bu kez 'Art›k
herhangi bir engeli kalmad›, art›k ﬂampiyon, zorlansa da b›rakmaz' kliﬂeleri çoktan baﬂlam›ﬂt›. Çok kiﬂinin beklentisi, art›k
NovakDjokovic'in Fransa'daki kupa hasretini sona erdirmesi

gulayan Metin ﬁahin, kad›nlar 62
kiloda alt›n madalyan›n sahibi
olan 18 yaﬂ›ndaki sporcu ‹rem Yaman'la ilgili ise ﬂunlar› kaydetti:
"Sporcumuz, bu baﬂar›n›n sinyal-

lerini veriyordu. Federasyon olarak altyap›da çok büyük bir çal›ﬂma yap›yoruz. Y›ld›z, genç ve
ümit tak›mlardan sporcular›m›z›
yukar›ya veriyoruz. Dünya ﬁampiyonas›'na genç bir ekiple kat›ld›k.

Risk de ald›k. Bu riske ra¤men büyük bir baﬂar› elde ettik."
Tazegül: Türk halk›na hizmet
etmekten gurur duyuyorum
Milli sporcu Servet Tazegül ise ay-y›ld›zl› formay› seçmeden önce çeﬂitli ülkelerden teklifler
ald›¤›n›, ancak bunlar› kabul etmedi¤ini dile getirerek,
"Türk halk›na hizmet etmekten gurur
duyuyorum" ﬂeklinde
konuﬂtu.
ﬁampiyonada alt›n madalya
kazanan bir di¤er milli sporcu
‹rem Yaman'›n baﬂar›s›n›n kendisi
için sürpriz olmad›¤›n› belirten ayy›ld›zl› sporcu, elde etti¤i baﬂar›n›n
ard›ndan Cumhurbaﬂkan› Recep
Tayyip Erdo¤an'›n kendisini telefonla arayarak tebrik etmesiyle ilgili olarak, "Böyle ﬂeyler beni çok
mutlu ediyor. Motive oluyorum.
Çok mutluyum, gururluyum" ﬂeklinde görüﬂlerini aktard›.

ﬂeklindeydi. Ancak hemen hemen hiç kimsenin hesaba katmad›¤› bir isim vard›. Çeyrek finalde vatandaﬂ›, dünya y›ld›z› RogerFederer'i ma¤lup eden StanWawrinka, çok da formda gelmedi¤i Paris'te, ezberleri bozan isim olacakt›. Yar› finalde Wawrinka, ev sahibi Tsonga'y›, Djokovic ise hava koﬂullar› sebebiyle 2
güne yay›lan zorlu mücadelede Murray'i elemeyi baﬂard› ve
ﬂampiyonluk maç›nda bu iki isim karﬂ› karﬂ›ya geldi. Beklenti
Djokovic'in ﬂampiyonlu¤u gibi görünse de, özellikle ikinci setten
sonra kortta ne yapt›¤›n› bilen, çizgisinden vazgeçmeyen, ve
tam anlam›yla ezberleri bozan bir StanWawrinka vard›. Maç› kazanan Wawrinka, kupaya iki eliyle sar›lan Djokovic'e 'Yine olmad›' derken, geçen y›lki Avustralya Aç›k zaferinden sonra müzesine bir grandslam kupas› daha eklemiﬂ oldu.
Kad›nlar finalinde de, ezberler bozulmaya, tabular y›k›lmaya
çok yaklaﬂm›ﬂt›. Kariyerinin ilk slam finaline ç›kan Safarova, üzerindeki bask›y› at›p Serena'ya karﬂ› final setine taﬂ›d›¤› mücadelede, dünya 1 numaras›n›n bir anda uyanmas› ve maça geri
dönmesiyle, çok yaklaﬂt›¤› kupaya veda etmiﬂ oldu. Arka arkaya 6 oyun alarak 'Turnuvada ben varsam, kupan›n sahibi de ben olurum' mesaj›n› yine dosta düﬂmana iletti.
Farkl› sürprizler, enteresan oyunlar, müthiﬂ bir ilgi
ve harika bir coﬂku eﬂli¤inde geçen Fransa Aç›k'la birlikte, toprak kort sezonu da tamamlanm›ﬂ oldu. S›rada çim kort sezonu ve elbette 'Wimbledon' var. Erkeklerde gözler ﬂimdiden Djokovic, Federer, Nadal ve Murray dörtlüsünün üzerinde. Bakal›m bu turnuvan›n ard›ndan bozulan ezberler, yeniden bir araya gelecek mi?

Türkiye Tekvando Federasyonu
Baﬂkan› ﬁahin, hedeflerinin
2016 Rio Olimpiyat Oyunlar›
oldu¤unu söyledi.

Yenimahalle Belediyespor
sezon flampiyonu
“Vehbi Koç Kupas›
Koflfluusu”nda 20. YIL
TÜRK‹YE Jokey Kulübü taraf›ndan merhum Vehbi Koç an›s›na düzenlenen 'Vehbi Koç Kupas› Koflusu'nun 20'ncisi ‹stanbul
Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleflti.
Bu y›lda büyük çekiflmelere sahne olan yar›fl› Umur Özarar'›n sahibi oldu¤u jokeyi Halis
Karatafl ile Kulo¤lu isimli safkan, 1.36.24'lük
derecesi ile kazand›. Yar›fl›n ard›ndan fieref
Tribünü'nde gerçekleflen ödül töreninde
Umur Özarar birincilik kupas›n› Koç Holding
fieref Baflkan› Rahmi M. Koç'un elinden ald›.

Vodafone Karakartal'dan
yaz kampanyas›
BEfi‹KTAfi JK ile Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaflmas›na imza atan
Vodafone Türkiye, sponsorluk kapsam›nda sundu¤u ve alan›nda bir ilk olan topluluk program›
Vodafone KaraKartal'a üye olmak isteyen Befliktafll› abonelere özel f›rsatlar sunmaya devam ediyor. Futboldaki transfer döneminin bafllad›¤› flu günlerde hayata geçirilen yaz kampanyas› ile Vodafone KaraKartal'a numaras›n›
tafl›yarak veya yeni hat alarak üye olan aboneler ile mevcut Vodafone aboneleri, yaz boyunca
geçerli mobil internet veya dakika kazan›yor.
Kampanya kapsam›nda, 5 Haziran-5 Temmuz
tarihleri aras›nda hatt›n› Vodafone'a tafl›yan
veya yeni hat alarak Vodafone'lu olan aboneler,
hatlar›n›n aç›lmas›n› takiben Vodafone KaraKartal program›na üye olarak 3 ay geçerli 3 GB
internet veya 3 bin dakika konuflma kazan›yor.

BAYANLAR Hentbol Süper Lig play-off finali
dördüncü maç›nda Yenimahalle Belediyespor, deplasmanda Muratpaﬂa Belediyespor'u 35-33 yenerek
seriyi 3-1 kazand› ve 2014-2015 sezonunun ﬂampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez ﬂampiyon olan Yenimahalle Belediyespor, maç›n ard›ndan düzenlenen
törenle kupas›n› al›rken, sporculara da madalya
takdim edildi.

‹stanbul Akvarryum'da
“‹LK SUALTTI RÖPOORTAJI”

TÜRK‹YE’DEK‹ ilk
sualt› röportaj›
televizyonlar›n sevilen
yüzü Ece Vahapo¤lu
taraf›ndan ‹stanbul Akvaryum'da gerçekleflfl-tirildi. Sportif kimli¤iyle ön plana ç›kan Vahap¤olu'nun ‹stanbul
Akvaryum'da gerçekleflflttirdi¤i sualt› röportaj›n›n e¤itiminden,
dal›fl an›na kadar her
detay› dal›fl için davetiye ç›kar›r nitelikte.

