
BELEK turizm merkezindeki Gloria
Sports Arena'da düzenlenen "Hido Ta-
lent Camp" kapsam›nda Antalya'da bu-
lunan Türko¤lu, Türk basketbolunun
gün geçtikçe daha iyiye gitti¤ini ifade
etti. Alt yap› baz›nda baflar› grafi¤inin
yükseldi¤ini belirten Türko¤lu, 2015
Avrupa Basketbol fiampiyonas›'nda
(EuroBasket 2015) ‹spanya, S›rbistan,
‹talya, Almanya ve ‹zlanda ile B Gru-
bu'nda yar›flacak Türkiye'nin turnuva-
daki flans›n› de¤erlendirdi.

"ÜLKE OLARAK SAH‹P 
ÇIKMAMIZ GEREK‹YOR"

Milli tak›m›n zor bir gruba düfltü¤ü-
nü dile getiren Türko¤lu, flöyle devam
etti: "‹nan›yorum ki genç arkadafllar›m›z
iyi bir sonuç elde edecektir. Grup olarak
ka¤›t üzerinde hiç flans verilmeyen bir
ülkeyiz. Ama biz her zaman mücadele
eden ve son saniyeye kadar maç› b›rak-

mayan bir ekip olmufluzdur. Bunu daha
önceki flampiyonalarda da göstermifliz-
dir. Tek flanss›zl›¤›m›z bu y›l Ömer
Afl›k'›n sakatl›¤›ndan dolay› gelmeye-
cek olmas›d›r. Ama onun yerini doldu-
racak, yoklu¤unu hissettirmeyecek ar-
kadafllar bu flampiyonada ellerinden ge-
leni yapacaklard›r. Onlar›n kazanaca¤›
çok fley var. Ben a¤abeyleri olarak onla-
r› destekliyorum. Ülke olarak onlara sa-
hip ç›kmam›z gerekiyor."

Gruptaki birçok tak›m›n milli tak›ma
küçümseyerek bakt›¤›n› öne süren Tür-
ko¤lu, bu durumun Türkiye için avantaj
oldu¤unu, h›rs ve azimle milli tak›m›n
gruptan ç›karak olimpiyatlara gitme vi-
zesini alaca¤›n› söyledi.

"1000'LER KULÜBÜ'NE 
G‹RMEK ‹ST‹YOR"

Türkiye Milli Tak›m›'n›, 2014'ün
mart ay›nda b›rakan Türko¤lu, NBA

kariyerini baflar›yla noktalamak iste¤i-
ni belirterek, flunlar› kaydetti: "Bin maç
hedefim var. Türk spor tarihinde bir il-
ki baflarmak istiyorum. NBA'de bin
maç oynayan ilk Türk olmak istiyo-
rum. 3 maç›m kald›. O yüzden birkaç
tak›mla görüflmelerim devam ediyor.
Çünkü insan kariyerinin sonlar›na gel-
di¤inde bu tarz baflar›lar elde etmeden
basket hayat›n› noktalamak istemiyor.
Benim tek hedefim bu. Onu da elde et-
mek istiyorum. Kariyerimin yavafl ya-
vafl sonuna do¤ru geldi¤imin fark›nda-
y›m. Yafl›m 36 oldu. 15'inci senemi bi-
tirdim. Türkiye'yi en iyi flekilde temsil
etti¤ime inan›yorum."

"DÖNERSEM FENERBAHÇE 
FORMASINI G‹YER‹M"

Sonras›nda Türkiye'ye dönebilece¤i-
ni ifade eden Türko¤lu, "Ben her ne ka-
dar Efes Pilsen'de büyüyüp belli baflar›-

lar elde ettiysem de çocuklu¤umdan be-
ri büyük bir Fenerbahçe taraftar›y›m. ‹s-
ter istemez oraya karfl› bir sempatim
var. Türkiye'ye basketbol oynamak için
dönersem Fenerbahçe formas›n› giye-
rim" diye konufltu.

"YÖNET‹C‹L‹K YAPMAK 
‹ST‹YORUM"

Hedeflerine ulaflt›ktan sonra basket-
bolda yöneticilik yapmak istedi¤ini
vurgulayan Türko¤lu, Türkiye Basket-
bol Federasyonu'na yönetici olarak ge-
lece¤i haberleriyle ilgili olarak da flun-
lar› söyledi: "Henüz net bir teklif gel-
medi. Ama basketbolu noktalad›¤›m-
da, basketbolun yöneticilik taraf›na
geçmek istiyorum. Uzun y›llar milli ta-
k›mda görev yapan bir insan olarak
böyle düflünmeleri beni mutlu etti. O
ekibe dahil olaca¤›m ya da olmayaca-
¤›m diye bir fley söyleyemiyorum."

NBA'de Los Angeles Clippers formas› giyen 
Hidayet Türko¤lu, Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de
basketbol oynamak istedi¤ini söyledi.

ÜLKE s›n›rlar› içinde bir spor dal›n›n
geliflmesi için, izlenmesi gereken yol-
lardan biri, uluslararas› müsabakalar
düzenlemek. Bu müsabakalar›n amaca
hizmet etmesi için, üst düzey sporcula-
r›n kat›l›mlar›n› sa¤lamak ve düzenli
bir flekilde organize etmek gerekiyor. Bu
teorik yaklafl›m› destekleyecek örnekle-
rin bafl›nda ‹stanbul Cup var. 2005 y›-
l›nda bafllay›p, WTA Championships
nedeniyle 2011-2013 y›llar› aras›nda
yap›lmayan bu y›l ise 8. düzenlenen ‹s-
tanbul Cupmeyvelerini vermeye baflla-
d›. Her ne kadar yerli isimlerin maç ka-
zanma oranlar› düflük seviyelerde gitse
de, tenisseverler, art›k, 2 Türk bayan
raketin uluslararas› arenadaki yükseli-
flini ve kap›flmas›n› büyük bir keyifle iz-
leyecek. Bu sürecin bafl rol oyuncular›,
Ça¤la Büyükakçay ve ‹pek Soylu. 

SOYLU, 1 NUMARA
Bu y›lki ‹stanbul Cup öncesinde

Ça¤la Büyükakçay WTA S›ralamas›'nda
146. , ‹pek Soylu ise 190. basmaktayd›.
Ça¤la ilk turda Slovaklar›n önemli raket-
lerinden Hantuchova'ya yenilirken, ‹pek
Soylu, daha flansl› bir kura çekip, eleme-
lerden ana tabloya dahil olan ABD'li Ta-
tisvili'yi ma¤lup edip, ‹stanbul Cup'ta
tekler kategorisinde maç kazanan 2.
Türk raket s›fat›yla 2. tura yükselmeyi
baflard›. Ancak Soylu, 2. turda güçlü
Slovak raket Rybarikova engelini geçe-
medi. Turnuvan›n ard›ndan, Türk bayan
tenisine heyecan katacak bir geliflme
yafland› ve 27 Temmuz haftas› aç›kla-
nan WTA S›ralamas›'nda, ‹pek Soylu
182. basama¤a ç›karken, Ça¤la 40 s›ra
birden afla¤›ya inip 186. basama¤a
oturdu. Böylece 6 y›ll›k bir aradan sonra
Ça¤la, ilk defa WTA S›ralamas›'nda en
iyi Türk raket unvan›n› kaybetmifl oldu. 

6 y›ld›r Türk bayan tenisinin 1 numa-
ras› konumundaki 1989 do¤umlu Ça¤la
Büyükakçay, ‹stanbul Cup'›n ilk kaza-
n›mlar›ndan. Milli raketimiz; 2-3 y›ld›r,
müthifl bir rekabetin yafland›¤› WTA Tur-
nuvalar›nda boy gösterip, Türk bayan te-

nisinin lokomotifli¤ini yap›yordu. Bu kol-
tuk, art›k, 19 yafl›ndaki ‹pek Soylu'ya ait.
O da ‹stanbul Cup'›n2. kazan›mlar›n-
dan. E¤er Soylu bu ç›k›fl›n› devam ettirir-
se, Ça¤la'ya ait rekorlar› k›sa sürede eli-
ne geçirecek gibi gözüküyor. Bu süreçte
fazlas›yla tecrübe sahibi olan Ça¤la'n›n,
Soylu'nun arkas›nda kalmak istemeye-
ce¤i de bir gerçek. Anlayaca¤›n›z, ortada
Türk tenisseverlerin, art›k, büyük bir ke-
yifle takip edecekleri bir rekabet ortam›
var. Hem Ça¤la hem ‹pek, bundan böy-
le, her hafta bafl›nda WTA S›ralamas›'na
“Kim önde” diye bakacak. ‹stanbul
Cup'›n do¤urdu¤u bu rekabetin en gü-
zel taraf›, ülke s›n›rlar› içinde de¤il, ül-
ke s›n›rlar› d›fl›nda yaflanacak olmas›. 

ÇA⁄LA NEDEN GER‹LED‹?
‹stanbul Cup sonras› 40 s›ra bir-

den afla¤›ya inen Ça¤la'n›n yaflad›¤›
bu olumsuzlu¤un nedeni, WTA takvi-
mindeki de¤ifliklikten kaynaklan›yor.
Milli raketimiz, 2014 y›l›nda Bükrefl ve
Astana turnuvalar›ndan kazand›¤› 115
puan› koruyamay›nca, bir anda186. ba-
sama¤a indi. Ça¤la'n›n antrenörü Can
Üner, “Sezon sonuna kadar önümüz
aç›k; art›k koruyaca¤›m›z puanlar yok.
Y›l sonuna do¤ru s›ralamada daha iyi
yerlere gelece¤iz” yorumunu yap›yor.
Her spor dal›nda oldu¤u gibi, teniste
de flans faktörü çok önemli. Ça¤la
son 3 turnuvas›nda Errani (Bükrefl),
Hantuchova (Istanbul) ve Flipkens (Ba-
kü) gibi WTA'›n kariyerli isimleriyle kar-

fl›laflt›. Bu 3 maç› da kaybetmesine kar-
fl›n Can'›n talebesinin oyunu s›r›tmad›.
A¤ustos ve Eylül aylar›nda Ça¤la, kaza-
naca¤› puanlarla, ilk 100 hedefine do¤-
ru ilerlerken, Soylu'ya devretti¤iliderlik
koltu¤unu da geri alabilir. 

WTA'da ilk 200 içine giren en genç
Türk raket unvan›n› alan ‹pek Soylu, ba-
z› tenisseverler için Türkiye'de yetiflmifl
en iyi tenisçi. Genç raketin son 1-2 y›ld›r

ald›¤› sonuçlar, bu yaklafl›m› fazlas›yla
destekliyor. 2014 y›l›n› 319. s›rada bitir-
dikten sonra Soylu, 7 ay içinde 100'lü
basamaklar› yakalad›. Ayr›ca Soylu'nun-
bu y›lki ‹stanbul Cup'takiTatisvili galibi-
yeti de, tek kelimeyle muhteflemdi; gitti
denilen maç›, gece yar›s› saatler 2'yi
gösterirken, göz kamaflt›ran bir geri dö-
nüflle çevirmesini bildi. Mental olarak
yeterince güçlü gözüken ve yafl›na göre
son derece cesur vurufllar yapabilen 19
yafl›ndaki genç raketimiz, bu 2 özelli¤ini
korudu¤u takdirde daha iyi yerlere gele-
bilir. Bu süreçte önemli bir baflka etken
ise devaml›l›k. Raketler bazen genç yafl-
larda dikkat çekici ç›k›fllar ortaya koyup,
daha sonra bu çizgilerini koruyam›yor-
lar. Böyle ciddi bir tehdidi, Soylu ve eki-
binin çok iyi yönetmesi gerekiyor

SÜRPR‹Z fiAMP‹YON ÇIKTI
Biraz da ‹stanbul Cup'tan bahset-

mek gerekirse; bu y›lki randevuyu Uk-
raynal› LesiaTsurenko kazand›. 8. Istan-
bul Cup'›n flampiyonu, finalde Polonya-
l› Ursula Radwanska'y› 7-5 ve 6-1'lik
setlerle 2-0 yendi. Sadece 1 seri bafl›
eleyerek mutlu sona ulaflan 26 yafl›n-
daki Tsurenko, böylece kariyerinin ilk
WTA flampiyonlu¤unu ‹stanbul'da ya-
flad›. Tsurenkko'nun yendi¤i raketler
içinde vatandafl› Bondarenko'nun ilk
turda Venus Williams'›, Flipkens'in

çeyrek finalde Sciavone'yi ve Rad-
wanska'n›n yar› finalde Rybarikova'y›
elemeleri Ukraynal›n›n flans›yd›. Bu y›lki
‹stanbul Cup, favorilerin yüzünü güldür-
medi. Venus Williams (SB:1), Jelena-
Jankovic (SB:3), Alize Cornet (SB:4), Pi-
ronkova (SB:8) gibi seri bafl› raketlerin
yan› s›ra,Schiavone, Vinci, Cibulkova ve
Hantuchova gibi WTA turnuvalar›nda
belli kariyere sahip raketlerin hepsi,
yar› finali göremeden elendiler. Do¤-
rusunu isterseniz, hiç kimsenin bek-
lemedi¤i bu sürpriz yenilgiler, zaten

turnuvaya az olan ilginin daha da düfl-
mesine neden oldu. ‹lginin azl›¤›n›n di-
¤er nedenleri, turnuvan›n temmuz ay›-

n›n ortas›nda yap›lmas› ve yerinin de ‹s-
tanbul merkezine çok uzak olmas›... 

Bu y›lki ‹stanbul Cup'›n asl›nda en
büyük sürprizi, merkez korttu !!!Çünkü;
çevresi beyazla örtülen (ve d›flardan ga-
yet fl›k gözüküyor ve biraz Allianz Are-
na'y› and›r›yor!) merkez kortun tepesi-
ne, aç›l›p kapanan çat› sistemi yap›l-
m›flt›. Bir inflaat flirketi olan ve ‹stanbul
Cup ile ‹stanbul Open'›n lisans sahibi
konumundaki Garanti Koza'c›lar, May›s
ay›ndaki ATP Turnuvas›ndan sonra,
müthifl bir çal›flma temposuyla merkez
korta böyle bir aksesuar eklemifller. Bu-
nun için Garanti Koza'c›lar› tebrik etmek
gerekiyor. “‹yi mi olmufl” diye soracak
olursan›z, yaz ay›nda yap›lan ve 250'lik
bir turnuva için fazlas›yla gereksiz bir
yat›r›m diyebilirim. Bu flekliyle maçlar
sanki salonda oynan›yormufl havas›
oluflmufl. Bazen iyi bir fleyler yaparken,
çok fazla abart›ya kaç›yoruz. Bu olum-
suzlu¤un bir parça kültür unsuruyla da
alakas› var. Bu da, bizi anlamaya çal›-
flan yabanc›lar›, daha da ç›kmaza sü-
rüklüyor! Böyle büyük bir yat›r›m yap›l-
d›¤›na göre, ak›llara “Acaba ‹stanbul
Cup'›n tarihi mi de¤ifliyor” fleklinde bir
soru tak›l›yor. Neden olmas›n? ‹stanbul
Cup'›n mart bafl›nda düzenlenmesi da-
ha yerinde bir karar olabilir ve ilgi de ar-
tar. Önümüzdeki 2-3 ay içinde bu soru-
nun cevab›n› al›r›z... 
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Heyecanla bekledi¤imiz ligimiz bafll›yor. Umar›m, fliddet
ve nefretin olmad›¤› bir bafllang›ç  olur. 
Düflünüyorum da...
Ligden ne bekliyoruz ve NEY‹ GÖRECE⁄‹Z? 
Düfleni kald›ran, birbirine gülümseyen görüntüleri mi gö-

rece¤iz? 
Rakibinin aya¤›n› k›rmaya tekme atanlar› alk›fllayan tri-

bünlerin utanmas›n› m› görece¤iz? 
Yoksa dostluklar doru¤am› ç›kacak? 
Centilmenlik, maçtan önce tokalaflan teknik adam fo-

to¤raflar›ndan öteye gidecek mi? 
Zarif adamlar›n bafl›na gene su flifleleri at›lacak m›? 
Yöneticiler, adaml›ktan nasibini almam›fl sözcüklerle,

kendi taraftarlar›na flirin görünmekten vazgeçebilecekler mi?
Ukalal›klar›n›n bir k›sm›n› kullanan futbolcular›n du-

rumlar›ndan vazgeçtiklerini görebilecekmiyiz?
Hakemler kay›ts›z flarts›z adalete teslim olacaklar m›?

Maçlar› tak›m›na göre de¤il de kurallara göre mi  yönetecek-
ler? Korktuklar› teknik adamlar›n ve futbolcular›n maçlar›n-
da dilleri tutulacak m›?

Tribün teröristlerinin forma rengine bak›lmayacak m› art›k?
Yabanc› maddeler, baz› yetkililere “tan›d›k” gelecek de...

Nas›l bir ülkede yaflad›¤›m›z› hissettirmeyecekler mi?
Yorum yaparken tahrik etmeyi adaml›k sayanlar› seyret-

mekten vazgeçecek miyiz? De¤erleri ayaklar alt›na alanlar›n,
elle tutulur yanlar›n› m› aray›p duraca¤›z? Tarafs›z olmak
onuruna sahip olanlar› mumla arayacakm›y›z yoksa?

Ekran›n paral› askerleri, daha geliflmifl silahlar m› kul-
lanacaklar yeni sezonda? Yoksa arkadan vurman›n delikanl›
pozlar›n› m› tak›nacaklar, belden afla¤›ya çal›flarak? 

Ülkemize hergün biraz daha karanl›k çöküyor. Futbolu-
muz  ise gitgide büyüyen tehlikeli bir boyut al›yor. Çok dikkat
etmeliyiz. Sayg›lar›mla.

NEY‹ GÖRECE⁄‹Z?

Geride b›rakt›¤›m›z ay
içinde ‹stanbul Cup'›n

8.si yap›ld›. Ana tabloda-
ki 2 Türk raketinden
Ça¤la Büyükakçay ilk
turda havlu atarken, 

‹pek Soylu 2.turu gören
2. Türk raket unvan›n›
kazand›. Dikkat çekici

geliflme ise ‹stanbul Cup
sonras› WTA S›rala-
mas›'nda Soylu'nun

Büyükakçay'› geçmesi
oldu. Bu rekabet Türk

bayan tenisinin geliflimi
aç›s›ndan çok önemli.

BASKETBOL Süper  Lig  fikstürü  be-
lirlendi.  Bu  y›l  ad›  Basketbol  Süper

Lig  olarak  de¤ifltirilen  basketbol  liginin
2015-2016  sezonu  fikstür  kura  çekimine,
TBF  Baflkan›  Harun  Erdenay,  TBF  Yöne-
tim  Kurulu  Üyesi  Efe  Aydan,  TBF  Yöne-

tim  Kurulu  Üyesi  Ali  Türkmen,  TBF  Yöne-
tim  Kurulu  Üyesi  Yusuf  ‹zzettin  Güven,
TBF  D›fl  ‹liflkiler  Direktörü  Emir  Turam,
TBF  Basketbol  Süper  Ligi  Direktörü  Sa-
mer  fienbayrak,  TBF  yetkilileri  ve  BSL'de
mücadele  eden  tak›mlar›n

temsilcileri  kat›ld›lar.
Basketbol  Süper  Ligi  2015-16  Sezonu

Kura  Çekimi  aç›l›fl  konuflmas›n›  TBF  Yö-
netim  Kurulu  Üyesi  Efe  Aydan  gerçek-
lefltirdi.  TBF  Basketbol  Süper  Ligi  Direk-
törü  Samer  fienbayrak'›n  2015-2016  se-

zonu  ile  ilgili
verdi¤i  bilgile-
rin  ard›ndan  ya-
p›lan  fikstür  çe-
kimi  sonucunda
Basketbol  Süper
Lig  fikstürü
olufltu.

BASKETBOL SÜPER L‹G‹ 22001155--22001166  sseezzoonnuu  ffiikkssttüürrüü  ççeekkiillddii
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TOFAfi Spor  Kulü-
bü'nde  Efe  Aydan'›n

emekliye  ayr›lmas›n›n  ar-
d›ndan  baflkanl›k  görevine,
ayn›  zamanda  Tofafl'ta  356
Proje  Ve  ‹fl  Gelifltirme  Direk-
törlü¤ü  görevini  sürdüren,
Okan  Bafl  getirildi.  Bafl,
“Türk  basketbolunun  ve  To-
fafl'›n  efsane  isimlerinden  biri  olan  Efe  Aydan'dan  bayra¤›
devrald›¤›m  için  mutlu  ve  gururluyum.  Bu  kulübe  önemli
emekleri  geçmifl  ve  büyük  baflar›lara  imza  atm›fl  Efe  Ay-
dan'a  Tofafl  Spor  Kulübü  ad›na  teflekkürlerimi  sunuyo-
rum”  dedi.  Tofafl'›n  Türk  sporuna  yapt›¤›  katk›lar›n  önü-
müzdeki  y›llarda  artarak  devam  edece¤ini  belirten  Bafl,
“Tofafl  Spor  Kulübü  kuruldu¤u  y›ldan  bugüne  kadar  Türk
sporu  için  önemli  sporcular  yetifltirmeyi  misyon  edinmifl-
tir.  Bu  kapsamda  çal›flmalar›m›za  h›z  kesmeden  devam
edece¤iz.  Spor  kulübümüzün  lokomotif  branfl›  basketbol-
da  ise  bu  sezon  yeni  bir  yap›lanmaya  gittik.  Yeni  bafl  ant-
renörümüz  Orhun  Ene  ile  uzun  vadede  önemli  baflar›lar
yakalayaca¤›m›za  inan›yorum”  fleklinde  konufltu.

“Türkiye'de  fark  yaratacak  bir  kulüp  olmak  istiyoruz”
Tofafl  Basketbol  Tak›m›  ile  befl  y›ll›k  sözleflme  imzalayan
Türk  basketbolunun  efsane  isimlerinden  Orhun  Ene'nin  yar-
d›mc›lar›  ise  Yalç›n  Küçüközkan,  Sedat  Özyer  ve  Serkan  Er-

do¤an  oldu.  Ene,  ekibiyle  birlikte
kulübü  istikrarl›  bir  flekilde  ba-
flar›ya  tafl›yacaklar›n›  belirtir-
ken,  “Tofafl,  Türk  basketbolu-
nun  en  de¤erli  camialar›  ara-
s›nda  yer  al›yor.  Bu  organizas-
yonda,  bu  basketbol  kültürü-
nün  içinde  yeni  yap›lanmam›z
ile  birlikte  önemli  projelerin  al-
t›ndan  baflar›yla  kalkmay›  he-
defliyoruz.  ‹ç  kaynaklar›m›z›

uzun  vadede  do¤ru  kullanarak,  altyap›m›z›  do¤ru  konum-
land›rarak  Türkiye'de  fark  yaratacak  bir  kulüp  olmak  istiyo-
ruz.  Bursa  halk›n›n  da  bu  süreçte  Tofafl'›  yaln›z  b›rakmaya-
ca¤›na  ve  salonu  dolduraca¤›na  inan›yorum”  dedi.

www.spormeydani.org

Sporun tüm branfllar›, 
tüm hareketlili¤iyle

burada...
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Tofafl Spor
Kulübü'nün 
yeni Baflkan› 
Okan Bafl

TÜRK‹YE Erkekler Basketbol 1. Lig ekiplerinden
Ac›badem Üniversitesi, yeni sezon transfer çal›fl-

malar›n› sürdürüyor. Bu sezon ligte baflar›l› olup Süper
Lig'e ç›kmak isteyen Ac›badem Üniversitesi, geçen se-
ne Befliktafl'ta oynayan milli oyuncu Kerem Tunçeri ile
anlaflt›. Tunçeri, geçen sezon siyah-beyazl› ekip ile lig-
de 4.8 say›, 3.2 asist ve 1.5 ribaund ortalamalar›yla oy-
nam›flt›. 36 yafl›ndaki deneyimli oyuncu daha öncede
Galatasaray, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom
ve Befliktafl formalar› ile mücadele etmiflti.

Kerem Tunçeri,
Ac›badem'de

Uflak Sportif -YeflilGiresun Bld.
FFeenneerrbbaahhççee--RRöönneessaannss  TTEEDD  KK..

Royal Hal› G.Antep-Darüflflafaka Do¤uflAAnnaaddoolluu  EEffeess--TToorrkkuu  KKoonnyyaassppoorr
Trabzonspor MP-Galatasaray

‹‹ssttaannbbuull  BBBBSSKK--BBaannvviitt
Türk Telekom-D.‹ Büyükçekmece

BBeeflfliikkttaaflfl--PP››nnaarr  KKaarrflfl››yyaakkaa

BBaasskkeettbbooll  SSüüppeerr  LLiiggii  
22001155--22001166  FFiikkssttüürrüü 1.HAFTA


