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TÜRK‹YEM BAﬁIN SA⁄ OLSUN
TERÖR NE ‹STER, SPOR NE ‹STER?
e¤erli okurlar›m öncelikle hepinizin Kurban Bayram› kutluyor, ülkeme en k›sa zamanda bar›ﬂ getirmesini diliyorum. Tüm ﬂehitlerimize Allahtan Rahmet, Ulusumuza baﬂ
sa¤l›¤›, ﬂehit yak›nlar›na sab›r diliyorum.
Bu yaz›m› baﬂka bir konu üzerine haz›rlam›ﬂt›m ancak ülkemizin içinde bulundu¤u ﬂu günlerde maalesef haz›rlad›¤›m
yaz›m› yazmaya kalemim gitmedi. Bugün ne düﬂünüyorsam
onu yazmaya karar verdim.
- Terör kargaﬂa ister, SPOR birlik beraberlik ister.
- Terör düﬂmanl›k ister, SPOR dostluk ister.
- Terör tahammülsüzlük ister, SPOR hoﬂgörü ister.
- Terör k›ﬂk›rt›lmak ister, SPOR dayan›ﬂma ister.
- Terör ayr›mc›l›ktan beslenir, SPOR birleﬂmekle güçlenir.
- Terör kaybettirir, SPOR kazand›r›r.
- Terör sinsidir, SPOR centilmendir.
- Terör ac› ister, SPOR hayata gülümseyerek bakma ister.
- Terör kin ister nefret ister, SPOR hoﬂgörü ister, sevgi ister, sayg› ister.
- Terör uçuruma sürükler, SPOR müreffeh toplum ister.
- TERÖR KAN ‹STER, SPOR CAN ‹STER.

D

Bizler terörün de¤il sporun kazanaca¤›na inan›yoruz. Terörün inad›na birbirimizi daha çok sevecek, farl›l›klar›m›z› zenginlik olarak görecek ve daha da bütünleﬂece¤iz. Bizler büyük
bir ulusun çocuklar›y›z. Bizler Çanakkale ﬂehitlerinin torunlar›y›z. Bizleri terörün bölmesine müsaade etmeyecek ve bu günlerden daha da güçlenerek ç›kaca¤›z. Bizi; birbirimize düﬂürmeye çal›ﬂanlar hayal k›r›kl›¤›na u¤rayacaklar. Bizler '' Yurtta
Sulh Cihanda Sulh '' diyen bir vizyonun mirasç›lar›y›z. Lütfen
komﬂular›m›za bakal›m, ayn› oyununun bizim üzerimizde oynanmas›na müsaade etmeyelim. Birbirimize k›zarak, küserek,
küfrederek hiçbir yere varamayaca¤›m›z› biliyoruz. Amas›z, fakats›z, koﬂulsuz birlik ve beraberli¤imize her günden daha çok
ihtiyac›m›z var. Bunu çocuklar›m›z›n gelece¤i için yapmal›y›z.
Bunu bizim için çekinmeden canlar›n› feda eden ﬁEH‹TLER‹M‹Z
için yapmal›y›z. Benim bu günleri en k›sa zamanda aﬂaca¤›m›za inanc›m tamd›r. Gelin spora, gelin gelece¤imize, gelin dostlu¤umuza, gelin çocuklar›m›z›n gelece¤ine kazand›ral›m.
Bizim çocuklar›m›z terör korkusu ile de¤il spor coﬂkusu
ile yaﬂas›nlar.
Sayg›lar›mla!
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Spor A.ﬁ. Ofis
Oyunlar› Bas›n Turnuvas›'nda
mücadele eden medya kuruluﬂlar›,
organizasyon sayesinde bir nebze olsun nefes ald›.
ÇALIﬁMA ortam›nda ofis s›radanl›¤›ndan kurtularak ayn› zamanda cazip,
e¤lenceli ve tatl› bir rekabet ortam› yaﬂatmak ad›na ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor A.ﬁ.'nin "Yar›ﬂ Ofiste
Baﬂlar" slogan›yla 31 A¤ustos- 2 Eylül
tarihlerinde düzenledi¤i Spor A.ﬁ. Ofis
Oyunlar› Bas›n Turnuvas› sona erdi.
Sinan Erdem Arena'n›n büyülü atmosferinde gerçekleﬂtirilen organizasyonda TRTSPOR, ‹hlas Haber Ajans›, A
Spor, Medya A.ﬁ.TV, Do¤an Haber
Ajans›, BJKTV, Ntvspor. Net, Milli Ga-

MÜSABAKALARIN ard›ndan düzenlenen
ödül töreninde Spor A.fi. Genel Müdürü ‹smail
Özbayraktar, dereceye giren tak›mlara ödüllerini takdim etti. Spor Meydan› Gazetesi'ni oyunlarda gösterdi¤i azim nedeniyle özellikle tebrik
eden Özbayraktar, gazetemize organizasyon
ile ilgili aç›klamalarda bulunurken, flöyle konufltu: ''Spor A.fi. olarak fark›ndal›k oluflturmak
istedik. ‹lk kez düzenledi¤imiz bu organizasyonun bas›n mensubu arkadafllar›m›za yönelik olmas›n› özellikle arzu ettik. Bu etkinli¤in düzenlenmesinde bize
büyük destek veren ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› say›n
Kadir Topbafl'a da
teflekkürlerimizi
sunuyorum. E¤er
arkadafllar›m›z da
arzu ederse, bu
organizasyonu
önümüzdeki y›llarda da sürdürmeyi
düflünüyoruz."

zete, Fox Tv, Hürriyet, Sabah, Milli Gazete, Ülke Tv, Medya A.ﬁ, Anadolu
Ajans› ve Spor Meydan› Gazetesi ile birlikte 16 medya kuruluﬂu k›yas›ya mücadele etti. Tak›mlar 4'erli gruplara ayr›l›rken, 'Ofis futbolu' ve 'Masa Oyunlar›'
olmak üzere 2 kategoride ter döküldü.
ﬁAMP‹YON ‘MEDYA A.ﬁ.’
Turnuvada grup maçlar›n›n oynand›¤› 1. günün ard›ndan Spor Meydan›
Gazetesi'nin de yer ald›¤› 2. gün de çeyrek final, yar› final ve final müsabakalar› oynan›rken, çeyrek final maçlar›n›n
ard›ndan yar› finalde Do¤an Haber
Ajans›, Medya Aﬁ, Anadolu Ajans› ve
Milli Gazete finale ç›kmak için ter
döktüler. Yar› finallerde rakiplerine
üstünlük sa¤layan Medya Aﬁ ve Milli
Gazete finale adlar›n› yazd›rmay› baﬂard›. Rakibine penalt› at›ﬂlar› sonucu
üstünlük kuran Medya A.ﬁ. turnuvay› ﬂampiyon olarak tamamlad›.

SPOR MEYDANI, Ofis Oyunlar›’nda takdir kazand›...
Gazetemiz ise, turnuvay› 5. s›rada noktalad›. Oyunlar›n ilk gününü nama¤lup geçerek alk›fl
alan tak›m›m›z, göstermifl oldu¤u azim ve centilmenlik ile di¤er medya kurulufllar›n›n da takdirini kazand›. Spor Meydan›, turnuvada çok anlaml› bir ödülü de evine götürmeyi bildi. Gazetemiz
ad›na ter döken, Kaptan An›l Budak, Serhat Hergüner, Altay Altu¤, Emirhan Gökdepe ve Burak
Budak att›klar› golden sonra, flehitlerimizi anarak asker selam› verirken, bu anlaml› selam, Spor
A.fi.'nin yetkilileri taraf›ndan ödüle lay›k görüldü.

Puma, IGNITE XT ile ‹stanbul'u ateflledi
Dünyaca ünlü atlet Hansle Parchment, Ebru ﬁall› ve Murat Tavman'›n bir araya
geldi¤i IGNITE XT lansman›nda, bahaneler b›rak›larak antrenman yap›ld›.
DÜNYACA ünlü spor performans koﬂu ve antrenman ayakkab›s› IGNITE
giyim markas› PUMA, Olimpiyat ma- XT'yi tan›tt›. Asl› Çak›r Alptekin Atledalyal› ünlü atlet Hansle Parch- tizm Salonu'nda gerçekleﬂen lansmanment'›n, pilates ve sa¤l›kl› yaﬂam›n da kat›l›mc›lar yeni IGNITE XT'yi desembolü Ebru ﬁall›'n›n profesyonel fit- neyimleyerek Hansle Parchment, Ebness modeli Murat Tavman'›n kat›l›- ru ﬁall› ve Murat Tavman ile antrenm›yla gerçekleﬂtirdi¤i lansmanda yeni man yapma ﬂans›n› yakalad›.

19 sporcudan
2 bronz madalya
DÜNYA Taekwondo Grand Prix 2. Seri müsabakalar› oynanan maçlar›n ard›ndan sona erdi. Türkiye, 19 sporcu ile
kat›ld›¤› organizasyonda 2 bronz madalya ald›.
Tekkeköy Yaflar Do¤u Spor Salonu'nda yap›lan flampiyonan›n son gününde kad›nlar 57 kiloda ‹ngiltere'den Jade Jones
birincili¤i elde etti. Erkeklerde ise 68 kiloda Rusya'da Alexey
Denisenko alt›n madalya kazanan isim oldu.
Çeyrek finalde Meksikal› Saul Gutierrez'e ma¤lup olan Servet Tazegül, flampiyonada madalya kazanamad›. Bugün tatamiye ç›kan di¤er 4 Türk sporcu da madalya elde edemedi.
Türkiye, flampiyonan›n ilk gününde bayanlar 67 kiloda Nur
Tatar ve ‹rem Yaman ile 2 bronz madalya kazanm›flt›.

En iyi golfcüler
Antalya’ya geliyor
ANTALYA’NIN Serik ‹lçesi'nde düzenlenecek Turkish Airlines Open 2015 Golf Turnuvas›'nda dünyan›n en iyi golfçüleri mücadele edecek.
Serik'e ba¤l› Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx
Royal sahas›nda Avrupa Turu Final Serisi kapsam›nda düzenlenecek Turkish Airlines Open 2015 Golf Turnuvas›'n›n tarihi G20 Zirvesi nedeniyle de¤iflti. Bu y›l 29 Ekim- 1 Kas›m tarihleri aras›nda
yap›lacak turnuva Avrupa Turu Final Serisi'nin ilk aya¤› olacak.
Toplam 7 milyon dolar ödüllü turnuvada dünya golfünün zirvesinde yer alan Kuzey ‹rlandal› Rory McIlroy'un yan› s›ra 2013 flampiyonu Victor Dubuisson, geçen y›l›n flampiyonu Brooks Koepka ile
Lee Westwood, Sergio Garcia, Justin Rose, Miguel Angel Jimenez,
Patrick Reed, Louis Oosthuizen ve Martin Kaymer gibi y›ld›z oyuncular mücadele edecek. Bile¤indeki yara yüzünden turnuvalara
geçici olarak ara veren Rory McIlroy, 2015'i iyi flekilde bitirmek
için Turkish Airlines Open'a kat›lma karar› ald›.
Golf Federasyonu Baflkan› Ahmet A¤ao¤lu, Rory McIlroy'un
3 y›l aradan sonra yeniden Türkiye'de sahaya ç›kacak olmas›n›n kendileri için onur oldu¤unu söyledi. A¤ao¤lu, "Bu müthifl
bir spor olan golfün Türkiye'de büyümesi için gereken vizyonun bir parças›. Turnuvan›n ilk y›l›nda Tiger Woods'u, ikinci
y›l›nda ise Sergio Garcia'y› konuk etmifltik. Üçüncü turnuvada
da Rory mücadele edecek" dedi.

fiehitlere arma¤an olsun

Kapadokya’da
heyecan bafll›yor

JUDO’DA Gençler Avrupa fiampiyonas› sona erdi. Avusturya'da bir gümüfl ve üç bronz madalya kazanan millilerimiz asker selam› verip, ald›klar› madalyalar› flehitlerimize arma¤an etti.
Judo’da Gençler yafl kategorisindeki en önemli s›navlardan
biri olan Avrupa fiampiyonas› dün Avusturya'n›n Oberwart kentinde tamamland›. Bu yafl grubunda önemli baflar›lara imza
atan Milli Tak›m›m›z, flampiyonay› ilk gün kazand›¤› bir gümüfl
ve üç bronz madalya ile kapatt›. 44 kiloda Melisa Çakmakl› gümüfl, Tu¤ba Yayla bronz madalya kazan›rken, 52 kiloda Damla
Çal›flkan ve 66 kiloda Bilal Çilo¤lu Avrupa üçüncüsü oldu. Dereceye giren dört sporcumuz, verdikleri asker selam›yla kazand›klar› madalyalar› flehitlerimize arma¤an etti.

KAPADOKYA Ultra Trail koflular›n›n ikincisi, 24-25 Ekim
2015 tarihleri aras›nda Kapadokya'da yap›lacak.
Outdoor sporlar› ve sporcular›na verdi¤i destek ile ad›ndan
s›kça sözettiren The North Face, Kapadokya Ultra Trail organizyonunun ikinci y›l›nda heyecan dozu yüksek ve üst düzey bir
mücadele yaflatacak. Organizasyonun henüz ilk y›l›nda gördü¤ü
yo¤un ilgi, kofluya gönül verenleri sportif aç›dan memnun etti¤i gibi, do¤a sporlar›na elveriflli co¤rafi yap›s›yla Kapadokya
bölgesinin spor turizmi merkezi olarak öne ç›kmas›na da katk›
sa¤l›yor. Bu y›l 3 farkl› parkurda, 900 sporcunun kat›l›m›n›n
beklendi¤i ultra trail koflular›na, organizasyona 10 ay kala 19
farkl› ülkeden 600'ün üzerinde sporcu kay›t yapt›rd›.

