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ﬁampiyonluk çok ﬂ›k oldu
14. ﬂampiyonlu¤unu resmen ilan etti. Bu ﬂampiBmin Eﬁ‹KTAﬁ
yonluk her ﬂeyden önce Fikret Orman yönetimin, o yönetiseçmiﬂ oldu¤u ﬁenol Güneﬂ ve teknik heyetine ve hele inﬂaat s›cakl›¤› üzerinde olan Vodafone Arena'ya çok yak›ﬂt›.
Fenerbahçe'nin Vitor Perreira ile Galasaray'›n Cesare Prandelli ile Beﬂiktaﬂ'›n Güneﬂ'ten önce Slaven Bilic ile oyalanmas› zaman kayb›yd›. Efsane baﬂkan Süleyman Seba'dan sonra
daha itiyatl› ve olgun davranan, nispeten kulüpler aras›ndaki
centilmenlik gelene¤ine riayet eden Fikret Orman, teknik direktörlük seçiminde de kendine yak›ﬂan› yapt› ve tak›m›n baﬂ›na ﬁenol Güneﬂ gibi bir firmay› getirdi.
Zaten bu ﬂampiyonluk, son 1.5 y›ld›r d›ﬂar›da oynayan Beﬂiktaﬂ'›n hakk›yd›. Fikret Orman tak›m› kurarken hem mali
tabloyu düzeltmek, borç yükünü azaltmak ve hem de yar›ﬂmac› bir tak›mla yeni stada yak›ﬂ›r bir ﬂampiyon tak›m oluﬂturmak gayretindeydi. Bunun için tüm siyah-beyazl› yönetim ince
eledi s›k dokudu, teknik heyet ve futbolcular da ad›m ad›m hedefe ulaﬂarak, Türkiye'nin en gözde stad› olmay› hak eden Vodafone Arena'ya ﬂampiyonluk tac›n› da takt›lar.
14. ﬂampiyonluk tüm camiaya hay›rl› olsun. Kalecilik döneminde 6 kez ﬂampiyonluk sevinci yaﬂayan ﬁenol Güneﬂ, esasen 2010
y›l›nda Trabzonspor'un baﬂ›nda iken hak etmiﬂti ﬂampiyonlu¤u.
Zira, Fenerbahçe ile birlikte ligi ayn› puanla tamamlam›ﬂlard›. Fenerbahçe Süper Lig'in ﬂampiyonu, puandaﬂ› Trabzonspor da gönüllerin ﬂampiyonudur. Ben Futbol Federasyonu'nun yerinde olsayd›m, çok konuﬂulan o ﬂampiyonluk ve akabinde gelen 3 Temmuz
ﬂike olaylar›ndan dolay›, 2010 y›l›nda ligde iki ﬂampiyon ilan ederdim; Fenerbahçe ve Trabzonspor... Gerçekten iki tak›m da performanslar›yla hak etmiﬂti o sezon ﬂampiyonlu¤u...
Neyse geçelim... Demek ki, Beﬂiktaﬂ gibi çok fazla abart›lmadan nokta vuruﬂlarla da ideal bir tak›m kurulabiliyormuﬂ.
Aya¤›n› yorgan›na göre uzatan siyah-beyazl› yönetim, tak›m›n
ihtiyaçlar›n› yerine getirirken, çok bilinen mali tablonun daha
kötüye gitmemesi için azami dikkat gösterdi. Tak›m› ile birlikte gurbette dolaﬂt›, s›k›nt›lar› paylaﬂt› ve yan› zamanda ezeli
rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray ile k›yas›ya bir mücadele
sergiledi. Neticesinde “bembeyaz” bir ﬂampiyonluk ve p›r›l p›r›l bir stad bir “Güneﬂ” gibi par›ld›yor.
14. ﬂampiyonluk hay›rl› olsun ancak; unutmamak gerekir
ki, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe 19, Galatasaray ise 20 ﬂampiyonluk say›s›na ulaﬂt›. Beﬂiktaﬂ'›n ise bu say›lara ulaﬂmas›
için, t›pk› Galatasaray'›n Fatih Terim'le yakalad›¤› bir seriyi
hayata geçirmesi gerekiyor. ﬁampiyonluk gerçekleﬂmeden,
ﬂampiyonluk laf›n› etmeyen ﬁenol Güneﬂ'e, di¤er baﬂkanlara
oranla daha kontrollü davranan ve ayaklar› yere basan Fikret
Orman Yönetimine ve bu camiaya her ﬂey yak›ﬂ›r.

GÜLSÜM'E GÜVEN‹YORUM
ﬁURADA 2016 Rio Olimpiyatlar›'na 10 küsur gün kald›.
Boksta 4 erkek sporcu ile kota ald›k. Ancak bayanlarda henüz bir isim yazd›ramad›k. Bunun için 64 kilo boksörümüz
Gülsüm Tatar var›n› yo¤unu ortaya koyuyor. Bu yaz› yaz›l›rken, dünya ﬂampiyonu k›z›m›z Gülsüm, Astana'na kota mücadelesi veriyordu. Birkaç gün önce kendisiyle telefonda konuﬂtu¤umuzda, “Astana'da mutlaka Rio vizesi alaca¤›m ve
olimpiyatlarda mutlaka kürsüye ç›kaca¤›m. Tüm haz›rl›klar
bunun için” dedi. Ben de kendisine, “GGülsüm iyi güzel de, yaﬂ›n da alt›k 30'a yaklaﬂ›yor, bu zor olmayacak m›?” diye sordu¤umda, “Son olimpiyat ﬂampiyonu 34 yaﬂ›ndayd›. Bu
sporcuyu ben iki kez yenmiﬂtim, ancak 2012 Londra Olimpiyatlar›'nda masa baﬂ› oyunlar›na kurban gittim. Ancak ﬂimdi kararl›y›m, iﬂi hakemlere de b›rakmayaca¤›m” diye konuﬂtu. Gülsüm inatç›, azimli ve bayanlara göre oldukça da sert
yumruklu bir boksörümüzdür. Kars'›n da¤lar›nda, yokuﬂlar›nda ve ulaﬂ›lmas› zor da¤lar›n eteklerinde çeﬂitli idmanlar yaparak geldi bu günlere. Dilerim, Rio Olimpiyatlar›'na kat›lmaya hak kazan›r; bunu sa¤larsa, madalya teferruatt›r.

Erdo¤rul & Kansu
Ailelerinin mutlu günü

Gazetemizin köﬂe yazarlar›ndan Fehmi Erdo¤rul’un biricik
k›z› Selin Erdo¤rul, ‹lhan Kansu ile dünyaevine girdi.
7 May›s Cumartesi günü Bostanc› Dedikodulu Meyhane’de
sanatç› Tibet'in ﬂark›lar›yla renklenen dü¤ün töreninde,
Erdo¤rul ve Kansu Ailelerini bu mutlu günde akrabalar›, dostlar›
ve sevenleri yaln›z b›rakmad›.
Spor Meydan› Gazetesi olarak, bizler de genç çifte, sa¤l›k ve
afiyetle, ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Milli masa tenisçi Ahmet Li, 2016
Rio Olimpiyat Oyunlar› için kota ald›.
BEﬁ‹KTAﬁ’IN Masa Tenisi
Teknik Direktörü Sabahattin
Sabrio¤lu,yapt›¤› aç›klamada
oyuncumuz "Ahmet Li, Uluslararas› Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) dünya s›ralamas›nda 40. s›rada yer ald›. ITTF'in sitesinden kota
alan isimler aç›kland›. Ahmet Li de kota alan isimler
içinde bulunuyor. Li ayr›ca
Avrupa k›tas›ndan 4. s›rada
kota almay› baﬂard›." dedi. Sporcumuz Ahmet Li, Olimpiyat
Miili kafilesindeki sporcular›m›z ile birlikte ülkemizi 2016
Rio Yaz Olimpiyatlar›'nda temsil edecek dedi. Sabrio¤lu Dünyan›n en önemli spor organizasyonu olan Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar›'nda büyük heyecan için geri say›m›n baﬂlad›¤›n›
söyledi. Sabrio¤lu, "Bu kritik süreçte milli sporcular›m›zdan art
arda müjdeli haberler bizleri son
derece mutlu ediyor. Ahmet
Li'ye ve Ay-Y›ld›zl› formay› giyecek tüm sporcular›m›za baﬂar›lar dilerim dedi.

Olimpik branﬂlarda
1 Nisan-1 May›s tarihlerinde
kota alan di¤er sporcular ﬂunlar:
BOKS: Mehmet Nadir Ünal (81 kilo),
Batuhan Gözgeç (64 kilo), Ali Eren
Demirezen (+91 kilo)
Cimnastik: Ferhat Ar›can, Tutya Y›lmaz.
Eskrim: ‹rem Karamete (flöre)
Halter: Bir sporcu (ülke kotas›)
Masa Tenisi: Ahmet Li, Melek Hu
Badminton: Özge Bayrak

BEﬁiKTAﬁ MASA
TENiSi TAKIMI
Ligi 3. s›rada bitirdi
Türkiye Süper Ligi Yalova'da yap›lan
Final Etab›yla sona erdi.
BEﬁ‹KTAﬁ Masa Teni Tak›m›, Yalova'da
düzenlenen Masa Tenisi Süper Lig son etab›n›n ilk gününde iki maç›n› da kazand›. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek olan sporcumuz Ahmet Li mükemmel performans› ile
dikkat çekti. Bir di¤er sporcu Petyo Krastev
de oldukça baﬂar›l› maçlar ç›kard›.

ETTU Kupas› k›l pay› kaçt›
AVRUPA Masa Tenisi Birli¤i (ETTU) Kupas› fina li rövanﬂ maç›nda Bursa Büyükﬂehir Belediyespor
Kad›n Tak›m›, Fransa'n›n CP Lyssois Lille Metropo le tak›m›na 3-2 yenildi. Frans›z ekibi, evindeki ilk
maç› ayn› skorla 3-2 kaybetmesine ra¤men averajla ﬂampiyonlu¤a ulaﬂt›.
ﬁampiyon CP Lyssois Lille Metropole kupas›n› Avrupa Masa Tenisi Birli¤i (ETTU) Asbaﬂkan› Veli Ozan
Çak›r'›n elinden al›rken, ikinci olan Bursa Büyükﬂehir
Belediyespor'a kupas›n› Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Baﬂkan› Oktay Çimen verdi. Frans›z ekibinin
oyuncular›, kupa töreni sonras› büyük sevinç yaﬂad›.

Beﬂiktaﬂ sezonun son maç›nda MT‹ Adana
ile karﬂ›laﬂt› ve rakibini 4-2 yendi. Siyah-beyazl›lar, ligi 34 puanla 3. s›rada tamamlad›.
Beﬂiktaﬂ'›n ald›¤› sonuçlar ﬂu ﬂekilde;
BJK: 4 - FB: 2
BJK: 4 - Türk Telekom: 1

Türkiye Kupas›
BEﬁiKTAﬁ’›n
Masa Tenisi 2016 Türkiye Kupas›'nda
mutlu sona ulaﬂan tak›m Beﬂiktaﬂ oldu.
‹stanbul Tozkoparan Spor Salonu’nda
düzenlenen Türkiye Kupas›'nda kat›lan
23 tak›m aras›ndan s›yr›lan Beﬂiktaﬂ,
finalde Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek
kupay› müzesine götürdü.

R‹O Olimpiyatlar›nda ülkemizi temsil etme
hakk› kazanan Milli sporcu Ahmet Li'yi transfer
ederek kadrosunu güçlendiren Beﬂiktaﬂ, Süper Lig
üçüncülü¤ünü Türkiye Kupas› birincili¤i ile taçland›rd›. Siyah-beyazl›lar, grup maçlar›nda Malatya Büyükﬂehir Belediyesi ve Sivas Gençlik tak›mlar›n› yenerek ikinci tura yükseldi. ‹kinci turda Giresun'u da set vermeden yenen Beﬂiktaﬂ, çeyrek finalde Sarkusyan'› 3-1, yar› finalde ise ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'ni 3-2 ma¤lup ederek finale yükseldi. Finalde geçen y›l›n kupa birincisi ve bu y›l›n
Süper Lig ﬂampiyonu Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Kara Kartal 2016 Türkiye Kupas›'n›n sahibi oldu.
KUPAYA RENK KATTIK
Hem Süper Lig'e hem de Türkiye Kupas›na
renk katt›klar›n› söyleyen Beﬂiktaﬂ Teknik Direktörü Sabahattin Sabrio¤lu, ''Ülkemizi Rio Olimpiyatlar›nda temsil edecek olan Ahmet Li ile sezon
baﬂ›nda anlaﬂm›ﬂt›k. Ancak kendisi Olimpiyat biletini alamaya garantileyinceye kadar yurt d›ﬂ›
turnuvalara kat›laca¤›n› söyledi. Olimpiyat biletini al›nca da kendisini renklerimize ba¤lad›k. Yalova'daki Süper Lig sezon final etab›nda Ahmet Li
ilk kez siyah-beyazl› formay› giydi. 7'de 7 yaparak
sezonu üçüncü tamamlad›k. Türkiye Kupas›'n›n
da en büyük favorisiydik. Ancak maçlar hiç kolay
geçmedi. Çok zorlu maçlar oynad›k. Kupaya renk
katt›¤›m›z› düﬂünüyorum. Beﬂiktaﬂ masa tenisi
ﬂubesini açmas›ndan bu yana en anlaml› kupay›
kazand›k. Baﬂta baﬂkan›m›z Fikret Orman olmak
üzere bize desteklerini esirgemeyen tüm idarecilerimize teﬂekkür ederiz'' dedi.

