
Badminton Federasyonu çal›flmalar›yla di¤er federasyonlara
örnek teflkil etmekte olan badminton federasyonu, yaz k›fl ay-

n› minval üzere çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 
6-9 A¤ustos 2015 tarihlerinde Mersin Üniversitesi Spor Salo-

nu’nda "Veteranlar Balkan fiampiyonas›" baflar›l› bir organizas-
yonla, alt› ülkenin kat›l›m› ile yap›ld›. 110 veteran sporcunun ka-
t›ld›¤› flampiyonaya, 40 bayan, 70 erkek sporcu kat›lm›flt›r.

Yaz›m› yazd›¤›m sürede müsabakalar devam etmekte idi...
Bulgar sporcular›n üstünlü¤ü ile sürmekte olan flampiyonada,
geleneksel hale gelmifl olan flampiyona her geçen y›l, hem önem
hemde ilgi oda¤› haline gelmifltir. özellikle ülkemizde bu katego-
rinin sürdürülmesi, badminton  da gelenek oluflumu bak›m›ndan
büyük önem tafl›maktad›r.

Badminton Federasyonu Baflkan› say›n Murat Özmekik'in de
müsab›k olarak kat›lmas› camia taraf›ndan sevinçle karfl›lan-
maktad›r. Baflar›l› bir sporculu¤u da olan baflkan› bizde takdir
ediyoruz. Bu meyanda önümüzdeki günlerde ‹stanbul ve Anka-
ra'da uluslararas› organizasyonlar devam edecektir.

Badminton camias›n› büyük üzüntüye sokan bir olay Bursa’da
yafland›. Geçti¤imiz günlerde, Olimpiyat kota mücadelesinde ve

dünya renking s›ralamas›nda üst s›ralarda bulunan Milli sporcu-
muz Ramazan Öztürk, trafik kazas› geçirmifl ve halen Bursa Ulu-
da¤ Üniversitesi Araflt›rma Hastanesi’nin yo¤un bak›m bölümün-
de yatmaktad›r. Duam›z sevgili Ramazan kardeflimizin tez za-
manda sa¤l›¤›na kavuflmas› ve kald›¤› yerden devam etmesidir.

Ülkemizin siyasi çalkant›l› bir süreç yaflad›¤› günümüzde, bad-
minton camias›n›n birlik içinde olmas› ümit ve sevindirici bir gelifl-
me olarak de¤erlendirilmelidir. Önümüzdeki günlerde, daha iyi neti-
celerle spor kamuoyunun karfl›s›nda olaca¤› çal›flmalarla beraber,
olimpiyat kotas›n› aflm›fl sporcu say›s›nda da art›fl beklenmektedir.

Çal›flmalarda baflar› seyrini daha da yükseltebilmek için
çal›flmalar›n h›z kesmeden devam› esast›r. Bu sebeple de, spor
teflkilat›m›z›n badmintondaki baflar›lar›n› takdire dönük durmas›
ve onun motivasyonunu artt›rmas› gerekmektedir.

Gelecek ay görüflmek üzere.. Sevgiyle kal›n...

KEMAL BEKTAfi
ASLAR YAPI 

Yönetim Kurulu Baflkan›

Tarihi flanl› zaferlerle 
dolu olan büyük Türk 
milletimizin 30 A⁄USTOS
ZAFER BAYRAMI’n›
en içten duygular›mla 
kutlar, aziz flehitlerimizi 
minnet duygular›mla 
anar›m.

TEfiEKKÜR

SPOR MEYDANI AiLESi

fiAMP‹YONAYA Türkiye'nin
yan› s›ra M›s›r, Fas, Arnavutluk,
Suriye, Cezayir, Fransa ve Yuna-
nistan'dan 62 sporcu kat›ld›. Mü-
sabakalarda 17 yafl grubu sporcu-
lar yar›flt›. Final'de Türkiye raki-
bi Yunanistan› 4-1 yenerek Ak-
deniz fiampiyonu oldu. 3.lü¤ü
Fransa ve M›s›r paylafl›rken, Ce-
zayir 5., Fas 6., Suriye 7. ve Ar-
navutluk 8. oldu. Ferdi  müsaba-
kalar 11 A¤ustos Sal› günü baflla-
d›. 12 A¤ustos Çarflamba günü fi-
nal maçlar› ile sona erecek.

Badminton Federasyonu Bafl-
kan› Murat Özmekik al›nan bafla-
r› ve madalyalar ile ilgili flunlar›
söyledi; “Alt yap›ya önem veri-
yoruz. Baflar›lar›m›z devam edi-
yor. Alt yap›m›zdaki sporcular›-
m›z›n alm›fl oldu¤u bu baflar› he-
pimizi mutlu etti. Milli Tak›ma
sporcu veren bütün antrenörleri-
mizi ve sporcular›n› tebrik edi-
yor, baflar›lar›n›n devam›n› dili-
yorum. Bizlere bu imkanlar› sa¤-
layan Gençlik ve Spor Bakan›m›z
Akif Ça¤atay K›l›ç'a teflekkür edi-

yor, desteklerinin artarak deva-
m›n› diliyorum.”

Müsabakalarda dereceye giren-
lerin Madalya ve kupalar›n›  Ak-
deniz Badminton Federasyonu
(COMEBA) Baflkan› ve Türkiye
Badminton Federasyonu Baflkan›
Murat Özmekik, Gaziosmanpafla
‹lçe Müdürü ve Milli Tak›m Ant-
renörü Naci Usta ve Comeba Yö-
netim Kurulu ve Federasyonu-
muz D›fl ‹liflkiler Kurul Üyesi ve
Comeba Yönetim kurulu üyesi
Haldun Ayd›n verdiler.
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10-12 A¤ustos 2015 tarihleri aras›nda düzenlenen 
Akdeniz ülkeleri Badminton fiampiyonas›
tak›mlar›n final müsabakalar› ile sona erdi.

nesimyalvarici@spormeydani.org

Sihirli Raketler

NES‹M
YALVARICI

Badminton Federasyonu Çal›fl›yor

KANADA’DA antrenörlük  yapan  Tu¤ba  Karademir,
Türkiye  Buz  Pateni  Federasyonu  taraf›ndan,  Buz  Pa-

teni  Milli  Tak›m›n›n  bafl  antrenörlü¤üne  getirildi.
Buz  pateni  alan›nda  1995  y›l›nda  Türkiye'ye  ilk  alt›n  ma-

dalyay›  kazand›ran,  olimpiyat  ve  dünya  flampiyonas›nda  fi-
nalde  yar›flan  ilk  Türk  sporcu  Karademir,  Erzurum'da  bü-
yükler,  y›ld›zlar  ve  minikler  olmak  üzere  her  kategoride  iyi
bir  tak›m  oluflturmaya  çal›flt›¤›n›  ifade  etti.  Antrenörleri
e¤itece¤ini,  sporculara  da  teknik  bilgi  aktarmaya  çal›flaca-
¤›n›  anlatan  Karademir,  Türkiye'yi  özellikle  tercih  etti¤ini
vurgulayarak,  flunlar›  kaydetti:  "Gelecek  y›llarda  daha  çok
çal›flma  f›rsat›m›z  var.  Art›k  Türk  sporuna  katk›da  bulunmak
istiyorum.  Kanada'daki  sistemi  Türkiye'ye  getirmek,  baflar›-
lar›m›z›  art›rmak  istiyorum.  Buz  pateninde  gelece¤in  süper
y›ld›zlar›n›,  flampiyonlar›n›  ç›karmaya  çal›fl›yoruz.  Avrupa
Gençlik  Olimpik  K›fl  Festivali'ne  aday  çok  sporcumuz  var.
Onlar›  seçip,  federasyon  olarak  desteklemek  istiyoruz."

Tu¤ba  Karademir'i  Kanada'dan  transfer  etmenin  bir
baflar›  oldu¤unu  dile  getiren  Türkiye  Buz  Pateni  Federas-
yonu  Baflkan›  Dilek  Okuyucu  da,  "Güçlü  tak›mlar  olufl-
turarak,  flampiyonalarda  ve  olimpiyatlarda  art›k  alt›n
madalya  kazanmak  istiyoruz"  dedi.
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Su Sporlar›

SA‹T
BABAO⁄LU

Sevgili okurlar›m, her kiflisel sohbetimizde ülkemizin üç ta-
raf› denizlerle çevrili ama neden su sporlar›nda baflar›l›

olam›yoruz diye tart›fl›r›z. Kendimizi avutacak küçük baflar›-
larla teselli bulmaya çal›fl›yoruz. Ülkemiz bunu hak etmiyor.
Elbette biliyoruz ki su sporlar›ndaki baflar› denize sahip ol-
maktan de¤il; tesislerden, planl› çal›flmaktan, yat›r›mlardan
ve vizyon sahibi yöneticilerden geçer. Ülke olarak baflar›s›z-
l›klar›m›z› baflar› gibi gösteren federasyon yönetimleri de
kendilerini sorgulamal›d›r. Bu yaz›mda birkaç bafll›k halinde
elefltirilerimi sizlerle paylaflmak istiyorum.

Yüzme Federasyonu; en büyük sponsorluk desteklerinden
birine sahip olan yüzme federasyonu, küçük baflar›larla yetin-
memeli. Bizler Türk milleti olarak özlem duydu¤umuz baflar›-
lar› görmek istiyoruz. Son zamanlarda bas›na yans›yan çok
ciddi iddialar›n bir an önce sonuçlanmas›n›, bu iddialar do¤-
ruysa gere¤inin yap›lmas›n› bekliyoruz.

Triatlon Federasyonu; ‹ki dönemdir baflta olan ayn› yöne-
tim kadrosunun federasyonu getirdi¤i nokta maalesef pek iç
aç›c› de¤il. Uzun zamand›r sporcular›n ve hakemlerin harc›-
rahlar›n›n ödenmedi¤i ve federasyonun ciddi borç içinde ol-
du¤u iddia edilmektedir. Ayn› zamanda milli tak›m seçimle-
rinde uygulanan yöntemlerin do¤rulu¤u konusunda sosyal
medyada ciddi elefltiriler yer almaktad›r. Bu konulara fede-
rasyon yönetiminin ivedilikle çözüm bulmas›n›, bu güzide
sporun önünün aç›lmas›n› bekliyoruz.

Sualt› Sporlar› Federasyonu; Özellikle paletli yüzmedeki
geliflim ümit verici noktalara ulaflm›flt›r. Bu geliflim; kulüple-
rin ve velilerin k›s›tl› imkanlar›, sporcular›n ve antrenörlerin
kiflisel gayretiyle sa¤lanm›flt›r. Federasyonumuzdan bugelifli-
mi destekleyecek yard›mlar›n en k›sa sürede sa¤lanmas› ha-
linde daha büyük baflar›lara imza at›lacak günler yak›nd›r.

Milli tak›m kafilelerinin oluflumunda yaflanan polemikle-
rin bir daha yaflanmamas› için yap›sal çözümlerin hayata ge-
çirilmesi bu sporun gelece¤i aç›s›ndan çok önemlidir.

Sutopu Federasyonu; Devletin en büyük su sporlar› tesisle-
rinin kullan›m hakk›n› alan federasyonumuzun yaln›z kendi
branfl›na de¤il, di¤er su sporlar› branfllar›na da katk›lar›n› bek-
liyoruz. Yasal haklar› olmas›na ra¤men milli sporcular›n bu ha-
vuzu kullanmas› konusunda sürekli engel ç›kar›lmas› do¤ru de-
¤ildir. fiu branfl bu branfl fark etmez, milli sporcular›n hepsi bu
ülkenin sporcular›d›r. Onlar›n yurt d›fl›nda ülkemizi en iyi flekil-
de temsil etmesi için herkes elinden gelen deste¤i tereddüt et-
meden yapmal›d›r. Spor tesislerinin iflletmecili¤i, tesis yönetici-
lerinin kiflisel keyfine ve tasarrufuna b›rak›lmayacak kadar
önemlidir. Bu konuya daha önce de de¤inmifl olmama ra¤men
uygulamalar maalesef ki ayn› flekilde devam etmektedir.

Baz› su sporlar› federasyonlar›yla ilgili de ciddi iddialar
ortal›kta dolaflmaktad›r. Bu konuda daha detayl› araflt›rma
yap›p sonraki yaz›lar›mda sizlerle paylaflaca¤›m.

Bu ülkenin, enerjisinin tümünü tekrar seçilmek için har-
cayan federasyon baflkanlar›na de¤il, gönlünü ve eme¤ini
Türk gençli¤ine adayan yöneticilere ihtiyac› vard›r.

Bizim gençlerimiz her fleyin iyisine de¤il en iyisine lay›k-
t›r, sayg›lar›mla.

Su Sporlar›n›n
Suyunu Ç›kard›k

SSaammssuunn’’ddaa
‘Masa Tenisi
fienli¤i’

SAMSUN’UN ev sahipli¤inde
düzenlenen 12. Forum Türkiye
Masa Tenisi Yaz fienli¤i, Mustafa
Da¤›stanl› Spor Salonu'nda yap›-
lan son derece çekiflmeli karfl›lafl-
malarla sona erdi. 20 ilden 150
sporcunun kat›l›m›yla gerçekleflti-
rilen turnuvan›n ilk gününde mi-
nikler, ikinci gününde ise büyük-
ler kategorisinde karfl›laflmalar oy-
nand›. ‹kinci günkü müsabakala-
r›n ard›ndan düzenlenen ödül tö-
reniyle dereceye girenlere kupa ve
madalyalar› takdim edildi.

DEM‹RC‹'DEN TEfiEKKÜR
Masa Tenisi ‹l Temsilcisi Vedat

Demirci, "Samsun Büyükflehir Be-
lediyesi, ‹lkad›m Belediyesi, Ata-
kum Belediyesi, Medical Park
Samsun Hastanesi, Otat, Salih Us-
ta Pastanesi'nin sponsorlu¤unda
gerçekleflen turnuvam›z› tamamla-
d›k. Kat›l›mda bulunan tüm spor-
cu ve antrenörler ile büyük emek
sarf eden Gençlik Hizmetleri ve
Spor ‹l Müdürlü¤ü çal›flanlar›na
teflekkür ederim" dedi. 

www.spormeydani.org

Olimpik Spor’un nabz› 
burada at›yor...

Spor bas›n›n›n usta kalemlerinden, Gazetemiz
Spor Meydan› yazarlar›ndan arkadafl›m›z EErrddeenn
AAKKTTOO⁄⁄UU'nun o¤lu AArrddaa  TTuunnaa  AAKKTTOO⁄⁄UU'nun,

Ac›badem Kozyata¤› Hastanesi'nde geçirdi¤i beyin
operasyonunu gerçeklefltiren PPrrooff..  DDrr..  MMeemmeett  ÖÖZZEEKK

baflta olmak üzere, PPrrooff..  DDrr..  MMüüffiitt  KKAALLEELL‹‹OO⁄⁄LLUU,
OOpprr..  DDrr..  MMuurraatt  BBAAfifiAARRIIRR'a, ayr›ca Hasta Hizmetleri

Müdürü BBaahhaarr  BB‹‹RRCCAANN, Hemflire SSeemmrraa  ÇÇAALLIIfifiKKAANN,
asistan AAssuu  AAKK'la ameliyathane, yo¤un bak›m ve
tüm 4. kat personeline sonsuz teflekkür ediyoruz.

Ve pek tabi ki; sevgili AArrddaa  AAKKTTOO⁄⁄UU'ya geçmifl olsun 
dileklerimizi gönderirken, babas› EErrddeenn  AAKKTTOO⁄⁄UU,
annesi SSeerrppiill  AAKKTTOO⁄⁄UU, efli MMüürrüüvvvveett  AAKKTTOO⁄⁄UU ve
k›z› AAddaa  AAKKTTOO⁄⁄UU'ya da, “Gözünüz ayd›n” diyoruz.


