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SA‹T
BABAO⁄LU
Spor A.ﬁ. taraf›ndan düzenlenen ve kurum
içerisindeki tüm çal›ﬂanlar›n kat›ld›¤› Fark›n Olsun
Proje Yar›ﬂmas› bu y›l ikinci kez gerçekleﬂtirildi.

saitbabaoglu@spormeydani.org

BAﬁARI ‹Ç‹N; DEVﬁ‹REL‹M M‹?
evgili okurlar›m; son zamanlarda ülkemizin içinden geçti¤i kötü günleri bir an önce atlatmam›z› diliyorum. Bu kötü günlerimizde bizlere biraz olsun moral verdi¤i, sporun birleﬂtirici ve bütünleﬂtirici özelli¤ini ulusumuza tekrar yaﬂatt›¤› için Futbol Milli tak›m›m›za çok teﬂekkür ediyorum.
Son zamanlarda Türk sporunda çok tart›ﬂ›lan devﬂirme
sporcular konusuna de¤inmek, eksilerini ve art›lar›n› dile getirmek istedim.
Tüm dünyada oldu¤u gibi bizim milli tak›mlar›m›zda da
bir çok yabanc› uyruklu sporcu ay y›ld›zl› formay› giyiyor. Devﬂirme sporcunun yüzme branﬂ›nda gençler dünya birincisi olmas› ile bu konudaki tart›ﬂmalar tekrar alevlendi. Burada
amaç ve sonuç iliﬂkisini iyi etüt etmek gerekiyor. Mesut Özil
Türk olmas›na ra¤men Alman milli tak›m›nda y›llard›r oynuyor. Almanlar Mehmet Özil' in milliyetine mi bak›yor baﬂar›s›
nam› bak›yor. Bence baﬂar›s›na bak›yor. Bende y›llard›r Paletli Yüzme Milli Tak›m›nda antrenör olarak görev yap›yorum.
Uluslar aras› yar›ﬂlarda hiç kimse kürsüye ç›kan sporcunun
kökenine bakm›yorlar üzerindeki eﬂortman›na ve temsil etti¤i
ülkeye bak›yor. Bu yüzden bir çok yaz›mda eleﬂtirdi¤im yüzme
federasyonunu do¤ru seçim yapt›¤› için kutluyorum. Bu konuda as›l önemli olan›n do¤ru seçim oldu¤unu düﬂünüyorum.
Devﬂirilen sporcu da kriterler çok iyi belirlenmeli. Seçilen
sporcu gelecek vaat etmiyorsa , di¤er sporculara örnek olmuyor, gençlerin önünü kesiyorsa, buna bende karﬂ›y›m. Amatör
sporculara do¤ru dürüst harc›rah verilmezken, bu sporculara
dünyan›n paras› ödeniyorsa bu kesinlikle yanl›ﬂ. Yaz›m›n baﬂ›nda da söyledi¤im gibi bu uygulaman›n Türk sporuna getirisi götürüsü iyi hesaplanmal›.
Bu sporcular ile güncel baﬂar› yakalay›p kendi çocuklar›m›z› unutmamal›y›z. Onlar içinde gerekli yat›r›mlar› ve fedakarl›klar› yapmal›y›z.
De¤erli okurlar›m biz spor adamlar› eleﬂtirmeyi çok severiz. Eleﬂtirelim ama; olay›n her boyutunu gözeterek eleﬂtirirsek san›r›m daha iyi sonuçlara ulaﬂ›r›z. Bende eleﬂtiriyi çok
severim. Bazen de olsa, yanl›ﬂ eleﬂtirilerde bulundu¤umu
gördü¤üm zamanlar oldu. O zamanda kendimi eleﬂtirdim.
Gelin isterseniz spor konusunda kendimizi de eleﬂtirecek medeni cesareti gösterelim. K›r›p dökmeden. Gençlerimiz bizden
iyiye güzele yönelik çok ﬂey bekliyor. Bu onlar›n hakk› de¤il mi.
“Bizim çocuklar›m›z iyiye de¤il en iyiye lay›k”.
Sayg›lar›mla..

S

CEMAL Reﬂit Rey Konser Salo- spor ve teknoloji, sistem geliﬂtirme
nu'nda görkemli bir ödül törenine olmak üzere alt› kategoride toplam
sahip olan ve Spor A.ﬁ.
457 proje ile Fark›n Olsun
Genel Müdürü ‹smail ÖzProje Yar›ﬂmas›'n› renklenbayraktar'›n evsahipli¤i
dirdi. 457 proje içinden ön
yapt›¤› geceye Cumhubaﬂde¤erlendirmeyi geçen 18
proje finalist olmay› baﬂarkanl›¤› Baﬂdan›ﬂman› Burd›.
han Kuzu, ‹stanbul BüyükSpor A.ﬁ. taraf›ndan düﬂehir Belediyesi Baﬂkanvekili Göksel Gümüﬂda¤ (ka- A. N‹LGÜN ALTAY zenlenen ve kurum içerisindeki tüm çal›ﬂanlar›n
t›lmalar› halinde, ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi Genel Sek- kat›ld›¤› Fark›n Olsun Proje Yar›ﬂreteri Mevlüt Bulut, ‹stanbul Bü- mas›'nda 6 kategorinin birincileri
yükﬂehir Belediyesi Genel Sekrete- ödüllerini ald›.
ri Eyüp Karahan) ve çok
say›da davetli kat›ld›.
Farkl› görev ve unvanlara sahip 294 Spor
A.ﬁ. personeli organizasyon, sosyal sorumluluk, yeni spor branﬂ›,
pazarlama ve tan›t›m,

Organizasyon kategorisinde
Önder Candar, Herkes ‹çin Spor
projesiyle,Sosyal Sorumluluk kategorisinde Safiye Bektaﬂ Erener,
El Ele Engelleri Aﬂal›m projesiyle,
Yeni Spor Branﬂ› kategorisinde
Emre Toprak Özayd›n, Erkek Pilates projesiyle, Pazarlama ve Tan›t›m kategorisinde Hayriye Filiz,
Çocuk Olimpiyatlar› projesiyle,
Spor ve Teknoloji kategorisinde
Seda Güner, Spor A.ﬁ. TV projesiyle, Sistem Geliﬂtirme kategorisinde Engin Karataﬂ-Murat Yoldaﬂ-Safiye Bektaﬂ, Spor
A.ﬁ. Geri Dönüﬂüm projesiyle, birincilik ödüllerine lay›k görülen
isimler oldular.
‘Fark›n Olsun Ödül
Töreni’ toplu foto¤raf
çekimiyle sona erdi.

PERTEVN‹YAL L‹SES‹ mezunlar› buluflflttular
Pertevniyal Lisesi
Yetiﬂenler Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen
“Geleneksel Pilav ve
Aﬂure Günü” bu y›l
18 Ekim 2015 Pazar
günü gerçekleﬂtirildi.

Ayak Tenisi
Turnuvas›’na yo¤un ilgi
ANTALYA Büyükflehir Belediyesi Spor Hizmetleri fiube
Müdürlü¤ü taraf›ndan Cam Piramit yan›nda gerçeklefltirilen turnuvaya 150 sporcu kat›ld›. Bayan ve erkek sporcular›n kat›ld›¤› turnuvada küçükler, y›ld›zlar, gençler, büyükler olmak üzere 4 ayr› kategoride müsabakalar yap›ld›. Turnuva süresince tak›mlar toplamda 100 maç yapt›. K›yas›ya
mücadele içinde geçen müsabakalara veliler de yo¤un ilgi
gösterdi. Turnuva öncesinde sporculara Büyükflehir Belediyesi'nce yapt›r›lan formalar da¤›t›ld›. Sa¤l›k ekipleri de olas›
bir sakatlanmaya karfl› haz›r bulundu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar›n› Büyükflehir Belediyesi Spor
Hizmetleri fiube Müdürü Mustafa Mutlu verdi.

SERKAN YAZICI
TOSFED Baflflkkan Aday›

1872 y›l›nda kurulan Pertevniyal Lisesi, 1911 y›l›ndaki yang›ndan sonra çeflfliitli
binalarda e¤itim vermeye devam etti.
fiiimdiki binas›na 1930 y›l›nda taflfl››nan lifi
se, kendisine ba¤l› dernek ve di¤er kurumlarla birlikte 143. y›l›nda birçok etkinli¤e imza att›. 18 Ekim Pazar günü düzenlenen geleneksel pilav gününe lisenin
ünlü mezunlar› kat›ld›lar. Liseden mezun
olanlar aras›nda Ayd›n Boysan, Halit K›ar
vanç, Zihni Göktay, Metin Akp›nar, Yaflfla
Okuyan, Neco bir çok sanatç›, gazeteci,
sporcu ve siyasetçi bulunmaktad›r.

enler
Pertevniyal Lisesi’nden Yetiflfle
kan› Ümran Dabak DemirDerne¤i Baflflk
son, yapt›¤› aç›klamada, “Geleneksel
ure günümüze kat›lan tüm
pilav ve aflflu
arkadaflflllar›m› sayg›yla selaml›yorum.
Bizler çok büyük bir aileyiz. Pertevniyalli olmak inan›n çok büyük bir ayr›cal›kt›r. Her sene bir arada oluyoruz, sizleri bizler çok özlüyoruz. Eski ve yeni
mezunlar›m›za tekrar hofl geldiniz diyorum. Yönetim kurulu arkadaflflllar›m ad›na sizlerin Muharrem ay›n› kutlar, gemek üzere sevgi ve saylecek y›l görüflflm

g›lar sunar›m” dedi.
Geçmifl günlerin yad edildi¤i programda, özellikle Halit K›vanç'›n konuflfl-mas› konferans salonundaki tüm mezunlar› duyguland›rd›. K›vanç, “Ben her
flfle
eyimi Pertevniyal Lisesi’ne borçlu yum. Benim dönemimden bir çok arkadaflflllar›m rahmetli oldular. Hepsini rahmetle an›yorum” dedi.
Eski mezunlara günün an›s›na plaketleri takdim edildikten ve toplu foto¤raf çekimi yap›ld›ktan sonra seneye
görüflflm
mek üzere ayr›ld›lar.

KAR‹YER‹NDE 4 Türkiye Ra
lli fifiaampiyonlu¤u bulunan
baflflaar›l› sporcu Serkan Yaz›c›
, k›sa ad› TOSFED olan Türkiye Otomobil Sporlar› Fede
rasyonu'nun 5 Aral›k 2015 gü
nü
düzenlenecek olan Ola¤anüs
tü Genel Kurulu'nda baflflkkanl
›¤a
aday oldu¤unu aç›klad›. Haya
t›nda çok önemli bir yere sah
ip
olan otomobil sporlar›n›n g
eliflfliimi için k›sa ve uzun va
deli
yol haritalar› haz›rlad›klar›n›
belirten Yaz›c›, öncelikli olar
ak
ele al›nmas› gereken konular
›n sporun tabana yay›lmas› i
çin
sosyal sorumluluk projeleri g
eliflflttirilmesi, yerel yönetimle
rin
deste¤i ile organizasyon kal
itelerinin yükselmesi, destek
ve
teflflvviklerle sporcu say›s›n›n a
rtt›r›lmas› oldu¤unu söyledi.

WSKF Avrupa fiampiyonas› 2016’da ‹stanbul'da

ESKR‹M’de 3 madalya

kan Eskrim fiampiyonaSIRB‹STAN’DA düzenlenen Bal
ve 1 bronz olmak üzere 3
s›'da milli sporcular, 2 gümüfl
e düzenlenen flampiyonada, Tür
madalya kazand›. Nifl kentind
e
flör
r
›nla
Kad
.
irdi
get
Karamete
kiye'ye ilk madalyas›n› ‹rem
n milli sporcu, finalde Rumen
ede
ele
cad
mü
nda
müsabakalar›
skorla yenilerek, gümüfl madal
rakibi Udrea Maria'y› 15-12'lik
er
ekl
erk
n›n ikinci gününde ise
yan›n sahibi oldu. fiampiyona
lu, finalde Rumen rakibi Draban
ao¤
flöre branfl›nda Burak Bab
madalyada kald›. Kad›nlar k›l›ç
Radu'ya 15-10 yenilerek, gümüfl
n Sarban, finalde Bulgar sporcu
müsabakalar›nda yer alan Ilg›
ibini 15-10'luk skorla geçen Sar
Ilieva Loana ile karfl›laflt›. Rak
›.
lad
am
tam
yayla
ban, flampiyonay› bronz madal

DÜNYA Shotokan Karate Federasyonu
Türkiye Baflkan›, Zülfikar Yeflil, ‹stanbul Avrupa Konutlar›’nda güzel bir akflam yeme¤i
verdi. Toplant›ya Dünya Shotokan Karate
Federasyonu yöneticileri kat›ld›lar. 2016 y›l›nda ‹stanbul'da yap›lacak olan WSKF Avrupa fiampiyonu hakk›nda bas›n mensuplar›na bilgi veren Zülfikar Yeflil, Tokyo 2020
Organizasyon Komitesi, 2020 Yaz Olimpiyat
Oyunlar› program›na eklenmesini önerdi¤i
spor dallar› aras›nda karateye yer vermesi, Türk karatesinde büyük heyecan yaratt›.
“Karate, Olimpiyat Oyunlar› program›na girerse, Türkiye olarak kazand›¤›m›z madalya say›s› artacakt›r” dedi.
Toplant›ya WSKF Türkiye Temsilcisi ve
Teknik Direktörü Kas›m Demir, MHK Baflkan› Alper Cemil Yi¤ito¤lu, Teknik Kurul
Üyeleri Hüseyin Karagöz, Kemal Yege,
Yönetim Kurulu üyesi Aziz Oral, Genel
SEkreter Özgür fieker, Bas›n Dan›flman›
Mehmet Çelik, Spor Meydan› Gazetesi Yaz› ‹flleri Müdürü Muzaffer Batumlu ve Foto Maç Gazetesi ‹stihbarat Müdürü Y›lmaz fienol haz›r bulundular.

Dünya Shotokan Karate Federasyonu Türkiye
Baﬂkan› Zülfikar Yeﬂil, “Karate, Olimpiyat
Oyunlar› program›na girerse, Türkiye olarak
kazand›¤›m›z madalya say›s› artacakt›r” dedi.

Üçüncü kez Can Tolon
CAN Tolon, Lassa V1'de üç kez üst üste birinci olarak
hattrick yapt›. Körfez Pisti'nde koflulan son yar›fla birincilik iddias› ile gelen Burak Çukurova ve Ya¤›z Avc›'n›n önünde finifle gelen Tolon, alt›n kupaya uzanan isim oldu.
Körfez Pisti sezonun en heyecanl› yar›fl›na ev sahipli¤i
yapt›. Rekabet, kazalar, ve birincilik mücadelesi yar›fla
damga vurdu. Can Tolon'a alaca¤› 4 puan üçüncü birincili¤ini ilan etmesi için yeterliydi ve ‹zmir'li pilot temposunu buna göre ayarlad›.
Koflulan ilk yar›fl, Körfez Pisti'nde h›z›n› ispatlayan Ayhancan'›n ilk s›radan start almas› ile bafllad›. Ancak baflar›l›
sonuçlar› özleyen Göksun Erkek, iyi bir start alarak ilk viraja
ilk s›rada girmeyi baflard›. Genç pilot Ayhancan, yapt›¤› ataklarla yerini ilerleyen turlarda geri ald›. Göksun Erkek yar›fl›
ikinci, son ana kadar birincilik flans›n› kovalayan Burak
Çukurova ise yar›fl› üçüncü s›rada bitirdi. Ya¤›z Avc›'n›n alt›nc› oldu¤u yar›flta, Can Tolon 7. s›rada finifl gördü.

