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VEL‹ OZAN
ÇAKIR

-6 Eylül 2015 tarihlerinde Polonya'n›n baﬂﬂehri Varﬂova'da
yap›lan Üniversiteler aras› Avrupa Badminton ﬂampiyonas›,
Türkiye'yi temsil eden Uluda¤ Üniversitesi Badminton Tak›m›n›n
1.li¤i ile sonuçlanm›ﬂt›r. Üniversiteleraras› Badminton ﬁampiyonas›nda ald›¤›m›z ilk baﬂar›d›r.
Sadece baﬂar› bu de¤ildir elbette... Tek Bayanlarda; iki k›z›m›z, finali birbirleriyle oynam›ﬂlard›r. Yani k›zlar›m›z, Özge Bayrak, Neslihan yi¤it finalde karﬂ›laﬂm›ﬂ, Özge Bayrak 1. Neslihan
Yi¤it ise, 2. alarak, bayra¤›m›z› göndere çekmiﬂlerdir. Çift Bayanlarda; Özge Bayrak- Neslihan Yi¤it çifti, bütün rakiplerini yenerek, ﬂampiyon olmuﬂlard›r. Tek Erkeklerde; Sinan Zorlu, ilk defa
final oynayarak, finalde 2. olmuﬂtur.
15 ülkenin kat›ld›¤› Avrupa ﬂampiyonas›nda bütün rakiplerini yenen tak›m›m›z, ﬂampiyonlu¤u kazanarak, bayra¤›m›z› göndere çekmiﬂtir. Burada takdire ﬂayan baz› durumlar›n ifade edilmesi gerekmektedir... Türkiye Badminton Federasyonu’nun deste¤i, Türkiye Üniversite Sporlar› Federasyonu Baﬂkan› ve onun ﬂahs›nda federasyon
çal›ﬂanlar›n›, Uluda¤ Üniversitesi Rektörlü¤ü takdir edilmelidir. Zira
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MARATON YAKLAﬁIYOR
lkemizin marka spor organizasyonlar›ndan Vodafone ‹stanbul Maratonu, 15 Kas›m 2015 günü 37. kez spor severleri buluﬂturacak. 2011 y›l›ndan bu yana alt›n maraton statüsünde koﬂulan Vodafone ‹stanbul Maratonu, üç kez üst üste
alt›n kategoride yer almay› baﬂararak 2017 y›l›na kadar bu
statüde kalma hakk› kazanan 11 yol koﬂusundan birisi olmay› baﬂarm›ﬂt›.

Ü

Masa Tenisi Süper Lig Baﬂl›yor...
Yeni sezonda özellikle bayanlarda çekiﬂmeli müsabakalara
sahne olmas› beklenen Masa Tenisi süper ligi eylül ay›nda start
alacak. Avrupa ﬁampiyonlar Ligi ﬁampiyonu Fenerbahçe'nin
yan› s›ra, ülkemizi ﬁampiyonlar Ligindeki ikinci temsilcisi olan
Bursa Büyükﬂehir Belediyespor da oluﬂturdu¤u güçlü kadroyla
her iki kulvarda iddial› oldu¤unu ortaya koyuyor.

Sihirli Raketler

NES‹M
YALVARICI
nesimyalvarici@spormeydani.org

hepsinin bu “bu çorbada tuzu vard›r”. Özellikle, sporcular›m›z› bir
baba ﬂefkatiyle, ilkokuldan bu güne kadar yetiﬂtirip emek sarf eden,
Milli Tak›m Antrenörümüz, Ça¤atay Taﬂdemir'i takdir etmemiz ve
kutlamam›z gerekir. Bu baﬂar›n›n mimar› bu ﬂah›st›r. Teknik ve lojistik deste¤i her dakika takip eden, an›nda müdahale etme hassasiyeti içinde sporcular›m›z› takip eden Türkiye Badminton Federasyonu Baﬂkan› Say›n Murat Özmekik; her türlü takdiri hak etmiﬂtir.
Görüldü¤ü gibi, Badminton sporunda ilkleri yaﬂamaya devam
ediyoruz. Çal›ﬂmalar› takip etti¤imizde, gördü¤ümüz ﬂey, yeni
ufuklara yelken açan federasyonumuz, yeni ilkleri milletimize yaﬂatma azmindedir.
Buradan benim izlemelerimde gözledi¤im bir hususu beyan

ABD'nin Las Vegas kentinde organize edilen Dünya Gürefl fiampiyonas›'nda kad›nlar müsabakalar›na devam edilirken, serbest
stilde de mücadele bafllad›.
Yeflil›rmak, ödül töreni sonras›nda yapt›¤›
aç›klamada, dünya flampiyonas›n›n kendisi
aç›s›ndan çok iyi geçti¤ini belirterek, "Finalde
olamad›m, üzgünüm ama önce olimpiyat kotas› ald›¤›m için, sonra da madalya kazand›-

2017 Avrupa Gençlik K›ﬂ
Olimpiyatlar› Festivali, ocak
ve ﬂubat aylar›nda Erzurum'da
düzenlenecek.

Adana Okçuluk Tak›m›
Türkiye üçüncüsü oldu
2017 Avrupa Gençlik K›ﬂ
Olimpiyatlar› Festivali (EYOWF)
Türkiye'de düzenlenecek.
Avrupa Olimpiyat Komitesi
taraf›ndan daha önce 2019 y›l›ndaki organizasyon Türkiye'ye verilirken, 2017'deki festival ise
Bosna Hersek'te kalm›ﬂt›. ‹ki ülke
yetkililerinin takas anlaﬂmas›
sonras›nda organizasyonlar yer
de¤iﬂtirdi.
Avrupa Olimpiyat Komitesi'ne

Bosna Hersek'in takas yaz›s›n›n
ulaﬂmas› sonras›nda 2019 y›l›nda
ayn› organizasyonu düzenleyecek Türk yetkililere konu iletildi.
Baﬂbakan Ahmet Davuto¤lu'nun
temmuz ay› içinde Bosna Hersek'e yapt›¤› ziyarette takas konusu gündeme geldi. Yetkililer festivallerin de¤iﬂtirilmesi konusunda anlaﬂma sa¤lad›. Bosna Hersek, 2017 y›l›nda düzenlenecek
festivale ev sahipli¤i yapacak te-

sisleri yetiﬂtiremeyece¤ini Avrupa Olimpiyat Komitesi'ne bildirdi¤i için organizasyonlar›n yerleri de¤iﬂtirildi. Takas anlaﬂmas›
sonras›nda 2017 y›l›ndaki festival Türkiye'de, 2019 içindeki organizasyon da Bosna Hersek'te
gerçekleﬂtirilecek.
2017 Avrupa Gençlik K›ﬂ
Olimpiyatlar› Festivali, ocak ve
ﬂubat aylar›nda Erzurum'da düzenlenecek.

‹TÜ Spor Kulübü
madalyaya doymuyor
‹TÜ GVO Spor Kulübü’nün Milli tak›m kafilesinde yer alan
baflar›l› sporcular› Tu¤çem Akgün, Berker Çakar ve Zühre ‹flici, ‹talya'da düzenlenen 1. Akdeniz Plaj Oyunlar›'nda pek
çok kategoride ald›¤› madalyalarla baflar›lar›na yenisini ekledi. Tu¤çem Akgün, 50 metre dip kategorisinde 4.'lük elde etti¤i yar›flta, 17:60'l›k derecesiyle Türkiye rekorunu k›rmay› baflard›. Ayn› zamanda 4x100 metre bayrak kategorisinde yapt›¤› derece ile hem gümüfl madalya kazand›, hem de yeni bir
Türkiye rekoruna daha imza att›. Tu¤çem, 100 metre su üstünde beflinci, 4x50 metre bayrak yar›fl›nda da dördüncü oldu.

FORMULA 1'DE Türkiye için y
eflfliil ›flfl››k göründü. ‹stanbul
Park'›n iflfllletmecisi ve Interci
ty'nin Yönetim Kurulu Baflfl-kan› Vural Ak, düzenledi¤i ba
s›n toplant›s›nda, Londra'da F
ormula 1 Baflflkkan› Bernie Ecclest
one ile görüflflttü¤ünü, Türkiye
'
de
yeniden yar›flfl››n yap›lmas›n›
onun da istedi¤ini aktard›. F
ormula 1'in 2016 takviminde
Türkiye'nin de yer almas›
için
görüflflm
meler tamamland›¤› ve iflfliin i
mzaya kald›¤›n› aç›klad›.

galip say›ld›. Milli boksör, bu sonuçla ocak ay›nda Azerbaycan'›n Bakü
kentinde elde etti¤i APB Dünya ﬁampiyonlu¤u unvan›n› korudu.
Onur ﬁipal, maç›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamada, ülkenin zor günler geçirdi¤ini belirterek, "Ald›¤›m bu galibiyeti ﬂehit ailelerine arma¤an etmek
istiyorum. Bununla beraber ikinci
kez dünya ﬂampiyonu oldum. Olursa
belki bir kez daha unvan maç› yapabilirim. E¤er bu gerçekleﬂtirilemez
ise olimpiyata haz›rlanaca¤›z" diye
konuﬂtu.

Türkiye'ye ilk alt›n
madalyas›n› kazand›rd›
Aktif Bank’tan kulübe
uygun finansman modeli

Modern Pentatlon Y›ld›z A Dünya ﬁampiyonas›'nda alt›n
madalya kazanan milli sporcu ‹lke Özyüksel, 2020 Tokyo
Olimpiyatlar›'nda da ayn› baﬂar›y› tekrarlamak istedi¤ini söyledi.

AKT‹F BANK bir ilke imza att›¤› Spor Finansman› Semineri'nde spor ve finans dünyas›n› buluflturdu. Aktif Bank
Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, spor kulüplerine sadece sa¤lad›klar› finansmanla de¤il, gelir getirici projelerle de destek
olduklar›n› belirterek “Son 1,5 y›lda 100 milyon dolar sponsorluk deste¤i ve 1 milyar lira kaynak sa¤lad›k” dedi.

ULUSLARARASI Modern Pentatlon Federasyonu'nca organize
edilen ve Arjantin'in baﬂkenti Buenos Aires'te düzenlenen ﬂampiyonada yüzme, eskrim, koﬂu ve at›ﬂtan oluﬂan parkuru ilk s›rada ta-

“Aktif Bank, kulübe uygun finansman modeli gelifltiriyor”
Kulüplerin klasik borçlanma araçlar›n›n yan› s›ra sermaye piyasas› enstrümanlar›n›n sa¤lad›¤› avantajlar› da de¤erlendirmeleri gerekti¤ini ifade eden Aktif Bank Kurumsal
Bankac›l›k Genel Müdür Yard›mc›s› Erdal Güncan ise flunlar›
söyledi: “Aktif Bank, kredi de¤il, kulübe uygun finansman
modeli ve nakit yönetimi sa¤l›yor. ‹fltiraklerimiz arac›l›¤›yla
kulüplere gelir getirici projeler gerçeklefltiriyoruz. Gayrimenkul gelifltirme projeleri ile önemli bir gelir kalemi oluflturuyoruz. Kulüpleri gerçek yat›r›mc›lar› ile buluflturarak,
'Kazan-Kazan' modelini hedefliyoruz.”

¤›m için çok mutluyum" ifadelerini kulland›.
Gelecek sene yap›lacak Dünya fiampiyonas›'nda hedefinin alt›n madalya olaca¤›n› vurgulayan milli sporcu, "Olimpiyatlarda alt›n madalyaya aday›m. Burada elde etti¤im baflar› ve
kazand›¤›m bronz madalyayla bunu kan›tlad›¤›ma inan›yorum. Çok çal›flmaya devam
edece¤im ve alt›n madalyaya ulaflaca¤›m" fleklinde konufltu.

F1 Türkiye'ye gerii dönüyor

Onur fiipal unvan›n› korudu
M‹LL‹ boksör Onur ﬁipal, AIBA
Profesyonel Boks (APB) Dünya ﬁampiyonas› 69 kilo alt›n kemer unvan
maç›nda Rus Andrei Zamkovoy'u yenerek alt›n kemerin sahibi oldu.
Kaz›m Karabekir Spor Salonu'nda
yap›lan 12 rauntluk maçta etkili bir
performans sergileyen Onur ﬁipal'in,
4. rauntta att›¤› yumruk sonucu
Zamkovoy'un kaﬂ› aç›ld›. Sa¤l›k görevlilerinin Zamkovoy'un maça devam edemeyece¤ini bildirmesi üzerine hakem karar›na gidildi. Hakemlerin puanlamas› sonucu Onur ﬁipal

etmemde yarar vard›r. Gerek Gençlik ve Spor Bakanl›¤›m›z, gerekse Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlü¤ümüz, bu denli özveri ve gayretle çal›ﬂan Türkiye Badminton Federasyonunu, finansal yönden ön görülen y›ll›k faaliyet program›na uygun destek
vermeleridir. Zira motivasyonlar› bu denli yüksek bir ekipten daha
ileri baﬂar›lar›n beklenmesi hiçte zor de¤ildir.
Milletimiz ad›na sizleri tebrik ediyoruz...

Elif Jale Yeflil›rmak olimpiyat vizesi ald›

Olimpiyat Elemeleri ‹stanbul'da...
Masa tenisinde 2016 Rio Olimpiyatlar› için son biletlerin
sahibini bulaca¤› eleme müsabakalar› 2016 Nisan ay›nda ‹stanbul'da gerçekleﬂtirilecek. S›ralamadan gitmesi beklenen
Melek Hu'nun yan› s›ra erkek ve bayanlarda en az birer sporcumuzun daha olimpiyat vizesi almas›n› bekledi¤imiz turnuvaya tüm sporseverlerin ilgi gösterece¤ini umuyoruz.

OKÇULUK Federasyonu Adana ‹l Temsilcisi Mehmet Dar›lmaz, Gelibolu'da gerçeklefltirilen Türkiye flampiyonas›na 31 ilden 728 sporcunun kat›ld›¤› yar›flmada sporcular› Nilay Atanur'un olimpik yay kategorisinde Türkiye birincisi oldu¤unu, bundan gurur duyduklar›n› ifade etti.
Nilay Atanur, Alara Ramazano¤lu ve Ece Uysak'tan oluflan Adana tak›m›n›n 31 il aras›ndan tak›m halinde üçüncü
olduklar›n› belirten Dar›lmaz, baflta her konuda deste¤ini
esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor ‹l Müdürü Abdulkadir Ataflbak olmak üzere, bölge antrenörü Ak›n Eskitütüncü, baflar›l› sporculara, bunlara destek veren ailelerine teflekkür etti.
Dar›lmaz, Gelibolu'da turnuvan›n ard›ndan, federasyon
yetkilileri taraf›ndan Adana'dan fievval Ö¤ütçü, Nilay
Atanur ile Ece Uysak'›n milli tak›m haz›rl›k ve geliflim kamp›na davet edildiklerini sözlerine ekledi.
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mamlayarak modern pentatlonda
alt›n madalya kazanan ilk Türk
sporcu Özyüksel, duygular›n› anlatt›. Özyüksel, bitiﬂ çizgisini geçti¤i s›rada akl›na ilk gelen kiﬂilerin
kendine destek verenler oldu¤unu

LENA ERD‹L
Türkiye flampiyonu oldu
19 Haziran'da bafllayan Datça, Urla ve Çandarl› olmak
üzere 3 etapta, 15 yar›fl›n yap›ld›¤› Türkiye Rüzgar Sörfü
fiampiyonas› tamamland›. Son dura¤› olan Alaçat›'n›n rüzgar
yetersizli¤i nedeniyle iptal oldu¤u flampiyonada, 12'si kad›n
toplam 83 sporcu, kiteboard kategorisinde ise 49 sporcu
mücadele etti. Kad›nlar rüzgar sörfü kategorisinde Red Bull
sporcusu Lena Erdil birinci olarak podyumda zirveye ç›kt›.
TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

ve onlara emeklerinin karﬂ›l›¤›n›
verebildi¤i için çok mutlu oldu¤unu söyledi.
"Hedefim, 2020 Tokyo
Olimpiyatlar›'nda
alt›n madalya kazanmak”
Özyüksel, yeni sezondaki ilk
amac›n›n 2016'da Rio de Janeiro'da düzenlenecek olimpiyat
oyunlar›na kat›lma hakk› kazanmak oldu¤unu ifade etti. Sonraki
y›llarda ç›tay› daha da yükseltmek
istedi¤ini kaydeden milli sporcu,
"Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyatlar›'nda alt›n madalya kazanmak.
Düzenli çal›ﬂarak bu baﬂar›y› da elde etmek istiyorum" diye konuﬂtu.
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹ ve GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY (altaymedya@gmail.com)

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU (muzafferbatumlu@gmail.com)
HABER MÜDÜRÜ
YAYIN KURULU
HABER ED‹TÖRÜ
ANIL BUDAK
ULAfi CAN
TANSER ÖZBEY
REKLAM KOORD‹NATÖRÜ
AL‹ YEL‹NER
HABER MERKEZ‹
ERD‹NÇ YAZICI
FAZ‹LET BATUR
SAB‹T CAN BATUMLU
(0531) 344 62 91
ERCAN KUTLU
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
BARBAROS ÖZSOY
SELÇUK TUNA
AHMET B‹LG‹N
Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1
GÖRSEL YÖNETMEN
Mecidiyeköy / ‹STANBUL (0212) 213 76 89
MEHMET KAMIfi
BASKI: AKADEM‹ (0212) 493 24 67
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur.

