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Spor Meydan› gazetemiz
art›k yüzler kulübünde
matör branﬂlar›n sesi Spor Meydan› gazetemiz art›k yüzler kulübünde. 8 y›ll›k yo¤un bir emekle 100. say›ya ulaﬂan Spor Meydan› gazetesinde eme¤i geçen herkese Türk
Sporu, özellikle de amatör branﬂlar ad›na, teﬂekkür ediyorum. Olimpik branﬂlar›n 4 y›lda bir hat›rland›¤›, futbol tak›m› ﬂampiyonluk yar›ﬂ›nda geride kald›¤› zaman basketbol liginde neler oldu¤unun merak edildi¤i bir ortamda bu bak›ﬂ
aç›s›yla yay›nc›l›k yapman›n ne kadar zor oldu¤unu tahmin
etmek güç de¤il.
Baﬂta Spor Meydan› ailesi olmak üzere bu yolda taviz vermeyen tüm spor bas›n› emekçileri sayesinde ad›m ad›m da
olsa bir ilerleme kaydedilmiyor de¤il. Her ne kadar arzulad›¤›m›z seviyede olmasa da art›k futbol harici branﬂlar bir ﬂekilde gündeme gelme ve toplumun huzuruna ç›kma ﬂans›
buluyorlar. ‹nan›yorum ki farkl› spor dallar›, özellikle de insanlar›n do¤rudan iliﬂki kurduklar› branﬂlar kitle iletiﬂim
araçlar›nda daha fazla yer buldukça toplumumuzda gerekli
ilgiyi gösterecektir. Bunun örneklerini birçok organizasyonda gördük.
2009 y›l›nda Avrupa-Asya All Stars masa tenisi etkinli¤inde Fatih Spor Kompleksi'nin tribünlerinin nas›l dolup taﬂt›¤› hala zihnimizde. Üstelik Eurosport'un 2 gün boyunca
toplam 7 saatlik canl› yay›n yapt›¤› organizasyon ulusal
medyam›zda çok az yer bulmuﬂtu.Buna ra¤men masa tenisine gönül verenler, dünya y›ld›zlar›n› izlemek için salona ak›n
etmiﬂlerdi.
Futbolu birço¤umuz çok seviyoruz, ancak spor profesyonel
futboldan ibaret de¤il. Hepimiz gördük ki amatör branﬂlar›n
enerjisiyle 100 say› geride b›rak›labiliyor. Bu yolda daha nice say›lara...

A

TASKK ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düﬂmez,
“Her profesyonel topçu, amatörden yetiﬂmiﬂtir.
Hepsinin bir amatör ve altyap› geçmiﬂi vard›r. Büyük
tak›mlar amatör tak›mlara önem vermesi laz›m” dedi.
TÜRK‹YE Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu Baﬂkan› (TASKK) ve
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düﬂmez, Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu ziyaretinde yapt›¤› aç›klamada,
Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olduklar›n› söyledi. Ali Düﬂmez,
100 bin civar›nda futbolcu ve 600 bin

civar›nda da di¤er branﬂlardaki sporcular›n›n oldu¤unu vurgulayarak,
"Futbolcu say›m›zla maç say›m›z da
artt›. ﬁu anda 3 bin profesyoneli ç›kart›rsan›z, Türkiye'de 97 bin amatör futbol müsabakas› oynan›yor. Bu hemen
hemen 25 binlerden buralara ç›kt›.
Amatör Spor Kulüpleri geliﬂme içerisinde. 2008'de 16 milyon lira amatörle-

rin bütçesi varken ﬂu an 46 milyon 466
bin lira oldu." diye konuﬂtu.
Büyük hedeflerinin bulundu¤unu
anlatan Düﬂmez, ﬂunlar› kaydetti: "Piramidin alt›y›z. Profesyonel ekiplerin,
amatörlerin tabandaki bu sesine kulak
vererek, daha çok geliﬂmesine ön ayak
olmalar› laz›m. Çünkü her profesyonel
topçu, amatörden yetiﬂmiﬂtir. Hepsi-

nin bir amatör ve altyap› geçmiﬂi vard›r. Büyük tak›mlar amatör tak›mlara
önem vermesi laz›m. Bu h›zla gidersek
imaj olarak çok dikkat çekici olaca¤›m›za inan›yorum. Ancak sporcu yetiﬂmesinin yan›nda biz yüz binlere spor
yapt›rmaya çal›ﬂan emekçileriz. Bu
sporcular iyi sporcu olamasa da iyi insan olsunlar diye çal›ﬂ›yoruz."

Özge Bayrak Rio yolcusu
Marmaris'te kazanan
Ya¤›z Avc› oldu
AVRUPA Ralli Kupas› ve Türkiye Ralli ﬁampiyonas›'na
puan veren ve 2 gün süren Marmaris Rally Turkey, Neo
Motorspor ad›na Peugeot 208 T16 R5 ile yar›ﬂan Ya¤›z Avc›Bahad›r Gücenmez ekibinin zaferi ile sona erdi. Castrol Ford
Team Türkiye tak›m›ndan Ford Fiesta R5 ile Murat Bostanc›Onur Vatansever ekibinin ikinci s›rada tamamlad›¤› rallinin
genel klasman üçüncülü¤ünü ise Neo Motorspor tak›m›ndan
Mitsubishi Lancer EVO IX ile U¤ur Soylu-Emir ﬁahin elde etti.
RC4 s›n›f›nda ise Castrol Ford Team Türkiye tak›m›ndan Ford
Fiesta R2T ile Bu¤ra Banaz-Burak Erdener ekibi zafere ulaﬂ›rken, Historic ralli klasman›nda ise Bonus Unifree Parkur
Racing'ten Engin Kap-Baﬂar Yavuz birinci oldu.

Milli güreﬂçi Taha
Akgül’den iyi haber

n›n 125 kiloda Rio Olimpiyat
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹ ve GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY (omeraltay.spormeydani@gmail.com)
YAZI ‹ﬁLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU (muzafferbatumlu@gmail.com)
HABER MÜDÜRÜ
YAYIN KURULU
HABER ED‹TÖRÜ
TANSER ÖZBEY
ANIL BUDAK
ULAﬁ CAN
AL‹ YEL‹NER
KOORD‹NATÖR
HABER MERKEZ‹
ÖKKEﬁ BÖLÜKBAﬁI
FAZ‹LET BATUR
AYﬁE N‹LGÜN ALTAY
SAB‹T CAN BATUMLU YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ REKLAM KOORD‹NATÖRÜ
ERD‹NÇ YAZICI
BARBAROS ÖZSOY
SELÇUK TUNA
(0531) 344 62 91
‹rtibat Adresi: ‹cadiye Mh. Yazmac› Sk.
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
No: 3/7 F›st›ka¤ac› - Üsküdar / ‹stanbul
AHMET B‹LG‹N
BASKI: AKADEM‹ (0212) 493 24 67
GÖRSEL YÖNETMEN
Davutpaﬂa Cd. Güven ‹ﬂ Merkezi C Blok No: 230
MEHMET KAMIﬁ
Topkap› - Zeytinburnu / ‹STANBUL
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur.

BADM‹NTON’DA olimpiyat
kotas›na için puan toplama süresi
sona ererken Badminton Federasyonundan yap›lan aç›klamada,
milli sporcu Özge Bayrak'›n toplamda 27 bin 596 puana ulaﬂarak
kota hakk› kazand›¤› kaydedildi.
Aç›klamaya göre Özge, Dünya
Badminton Federasyonunun s›ralamas›nda Neslihan Yi¤it'i
geride b›rakarak olimpiyatlara kat›lma hakk› elde etti.
Türkiye badmintonda ilk
kez 2012 Londra Olimpiyatlar›'nda Neslihan Yi¤it
ile temsil edilmiﬂti.
Olimpiyatlara antrenör Ça¤atay Taﬂdemir ile
haz›rlanacak 1992 do¤umlu Özge, her sporcunun hayali olan olimpiyatlara gitmeyi gerçekleﬂtirdi¤i için çok mutlu oldu¤unu ifade etti.

Brezilya'n›n Rio de Janeiro kentinde
5-21 A¤ustos tarihlerinde yap›lacak Yaz
Olimpiyat Oyunlar›'nda Türkiye'yi badminton
branﬂ›nda Özge Bayrak temsil edecek.
Rio Olimpiyatlar›'na kat›laca¤›
haberini antrenmanda ald›¤›n› belirten Özge, federasyon baﬂkan›
Murat Özmekik ile antrenörü
Ça¤atay Taﬂdemir'e teﬂekkür
etti. Baﬂkan Özmekik ise
kat›ld›¤› turnuvalarda baﬂar›lar›yla yüzlerini güldüren Özge için s›ran›n
Rio Olimpiyat Oyunlar›'na geldi¤ini kaydetti.
Özge ve antrenörü
Taﬂdemir'e baﬂar›lar dileyen Özmekik, "Özge, inﬂallah baﬂar›l› maçlar yaparak
ülkemize dönecektir" ifadesini kulland›.

‘Gelece¤in Antrenörleri’
Baﬂakﬂehir’de yetiﬂecek
ÜCRETS‹Z spor e¤itimleriyle ilçedeki spor
cu say›s›n›
h›zla artt›ran Baﬂakﬂehir Belediyesi, bu
alanda yeni
bir uygulamaya daha imza at›yor. Beled
iye, mesleki ha yatlar›na, beden e¤itimi ö¤retmeni, spor
yöneticisi ve ant renör olarak devam etmek isteyen ö¤ren
ciler için ücretsiz
Spor Akademisi Haz›rl›k Kursu aç›yor.
Türkiye'de ilk kez verilecek ücretsiz Sp
or Akademisi
haz›rl›k e¤itimiyle ö¤renciler beden e¤it
imi ve spor yük sek okullar›na kolayca haz›rlanabilecek.
Kursa, Baﬂakﬂehir'de ikamet eden YGS s
›nav›na girmiﬂ
ve s›navda spor yüksek okullar›n›n be
lirledi¤i barajlar›
geçmiﬂ tüm adaylar baﬂvurabiliyor. Herh
angi bir yaﬂ s›n›r lamas› yok, ayr›ca cinsiyet ayr›m› yap›lm
aks›z›n kad›n er kek lise mezunu herkes baﬂvurabiliyor. P
rograma kay›tlar
www.sporparklari.com ve www.basakse
hir.bel.tradreslerinden online olarak gerçekleﬂtirilecek. A
s›l Kay›tlar ise s› ra ve kontenjan durumuna göre müdürl
ük taraf›ndan ya p›lacak. Spor parklar›nda yap›lacak e¤it
imler, Gençlik ve
Spor Müdürlü¤ü bünyesinde görev yapa
n antrenörler ta raf›ndan verilecek. Baﬂakﬂehir Belediye
si, daha önce de
ücretsiz spor e¤itimi veriyordu. Belediye
nin ücretsiz e¤i timlerle yetiﬂtirdi¤i sporcular art›k ulusa
l ve uluslararas›
müsabakalarda ilçeyi temsil ediyor.

Güreﬂçi
Yaﬂar Y›lmaz’a
‹ETT'den
vefa dura¤›
TOPLUMUN önde gelen
ﬂahsiyetlerinin an›s›na tasarlanan "Vefa Duraklar› Projesi" kapsam›nda ‹ETT, Ac›badem
Dörtyol Dura¤›'n›, Dünya ﬁampiyonu Milli Güreﬂçi Yaﬂar Y›lmaz'›n hayat hikayesi ve foto¤raflar›n›n yer ald›¤› özel görselle kaplatt›. Dura¤›n ismi de Yaﬂar Y›lmaz olarak de¤iﬂtirildi.
''Türkiye'nin unutulmaz
isimlerine vefa dura¤›''
‹ETT bu çal›ﬂmaya ‹stiklal Marﬂ›
ﬁairi Mehmet Akif Ersoy ile baﬂlad›. Daha sonra Bar›ﬂ Manço,
Prof. Dr. Necmettin Erbakan,
Muhsin Yaz›c›o¤lu, Adnan Menderes, Kayahan, Turgut Özal,
Zeki Alasya, Süleyman Demirel,
Kemal Sunal ve Osman Ya¤murdereli için ayn› vefa örne¤ini
gösteren ‹ETT, bundan sonra da
yeni isimler için vefa duraklar›
yapmaya devam edecek.

