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EBRU  fiALLI,  SPOR  MEYDANI’NA  KONUfiTU...

TÜRK‹YE’N‹N en ünlü süper
modellerinden, flimdilerde ise
pilates denilince akla ilk gelen
isimlerden olan Ebru
fiall›, spor ve pilates tut-
kusunu Spor Meydan›
Gazetesi'ne anlatt›. Ken-
disini hareketli, çal›fl-
kan, spor düflkünü bir
kiflilik olarak tan›mla-
yan fiall›, pilatesi bir aflk
olarak gördü¤ünü ifade
etti. Ülkemizdeki spor kültürü-
nün eksiklerine de de¤inen fial-
l›, bir anne olarak, velilere de
önemli bir ça¤r›da da bulundu.  

‹NSANLARLA BÜTÜNLEfiT‹M
Türkiye'de beden e¤itiminin

yeterli seviyelerde olmad›¤›n›
ve yo¤un çal›flma hayat›na ra¤-
men spor yapabilme kültürü-
nün art›k edinilmesi gerekti¤i-
nin alt›n› önemle çizen fiall›,
sporun kendisine kazand›rd›k-
lar›n› ise flöyle anlatt›: ''Sporun

bana katk›s› çok fazla oldu. Ben
pilatesle tan›flt›ktan sonra hem
ruhen hem bedenen büyük bir

de¤iflim yaflad›m ve bu
de¤iflimi hayat›ma çok
pozitif yönde yans›tt›¤›-
m› düflünüyorum. ‹n-
sanlarla paylaflmaya
bafllad›m sonras›nda.
‹nsanlar›n hayatlar›na
evlerine girdim. Gerek
televizyonla, gerek se-

yircilerle, gerek yazm›fl oldu-
¤um yaz›larla. Yani plates hem
benim hayat›m› hem birçok in-
san›n hayat›n› de¤ifltirdi. Spo-
run her türlüsünün insan› mut-
lu etti¤ine inan›yorum. Spor
yapan insandan da zarar gel-
mez diyorum.''

YETER K‹ ‹STENS‹N...
Milli Olimpiyat Komitesi'nin

de verdi¤i verilere göre ülkemiz-
de 10 aileden sadece 1 tanesinin
çocuklar›n› spora teflvik etmesi-
nin üzücü bir rakam oldu¤unu
belirten fiall›, ailelere mesaj gön-
derdi. Baflar›l› pilates hocas›,
''Ailelerimizin, kesinlikle ama
kesinlikle kendilerinin yan› s›ra
çocuklar›n› da spor ile tan›flt›r-
malar› onlar› spora teflvik etme-
leri flart.  Normalde ailelerin ger-
çekten teflvik etmesi gerekiyor.
Çünkü ça¤, bilgisayar ça¤› ve
gerçekten çocuklar›m›z da be-
den e¤itimi diye bir fley kalma-
d›. Sadece tufllarla, dokunmati-
¤e döndü her fley. O yüzden tefl-
vik etmek laz›m. Gerçekten
maddiyatla da ilgisi yok. Art›k
her yerde her bütçeye göre her
fley yap›labilir. Yeter ki anne-ba-
ba teflvik etsin ve istesin. Bu çok
önemli'' fleklinde konufltu.

Y›llarca ekranlardan 
sunucu, oyuncu 
ve model 
olarak takip 
etti¤imiz, son 
y›llarda ise Pilates
konusunda yapt›¤›
çal›flmalarla ön plana
ç›kan Ebru fiall›, 
beden e¤itiminin 
önemine vurgu yapt›
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HABER, TANITIM VE 
ETK‹NL‹KLER‹N‹Z ‹Ç‹N 
B‹ZE ULAfiIN...

S por Meydan›nda bulunan ayl›k köflemde satranca dair güzel
fleyleri yazmak istiyorum, ama gün geçmiyor ki Türkiye Sat-

ranç Federasyonunun yönetimi büyük bir fiyaskoya, ak›l almaz
bir uygulamaya, bir skandala neden olmas›n. “Bu kadar olur
mu?” demedi¤imiz bir gün geçmiyor. Bir yurt içi ya da yurt d›fl›
turnuva olmuyor ki “pes do¤rusu”sözcüklerini sarf etmeyelim.

Bunu biz görüyoruz, bas›n görüyor, kulüpler görüyor, camia
görüyor, dünya görüyor; ama spordan sorumlu olan yüksek ma-
kamlar görmüyor. Türkiye Satranç Federasyonu yönetimi hata
üstüne hata yapmaya devam ediyor. Baflka hangi federasyon ol-
sa, federasyon baflkan› çoktan görevden al›n›r, mali genel kuru-
lu toplan›r, baflkan›n yerine bir baflkas› seçilirdi. 

Gelin birlikte bu ayki skandallar›n sadece iki tanesini sizler-
le paylaflal›m. Dedi¤im gibi daha fazlas› var ama, en önemlile-
rini buraya tafl›yorum...

Dünya Genç Kad›nlar Satranç fiampiyonas›
Türkiye Yok! Türk Bayra¤› Yok! Türk Kad›n› Yok!
Satranç sporunda kad›n erkek ay›r›m› yok. Ancak kad›n için

pozitif ay›r›mc›l›k var. Kad›n erkek birlikte “aç›k kategori” ad›
alt›nda yar›fl›yor, ayr›ca “kad›n kategorisi” bulunuyor. Yani ka-
d›nlar hem erkeklerle eflit koflullarda yar›flabiliyor, hem de ken-
di aralar›nda yar›flabiliyor. Satrançta “erkek” sözcü¤üyle tan›m-
lanm›fl bir kategori bulunmuyor. 

Türkiye Satranç Federasyonu, 500.000'e yak›n sporcusu, Tür-
kiye ‹fl Bankas› gibi kurumsal bir sponsoru, Türkiye Cumhuriye-
ti gibi sporun arkas›nda duran bir devleti oldu¤u için, önemli fe-
derasyonlar›ndan birisi olarak say›l›yor. Dünya satranc›n›n bana
göre en kötü yönetilen federasyonu olmas›na ra¤men halen iti-
bar görüyor, kendilerine b›rak›lan zengin ve engin miras› kullan-
maya devam ediyor. Benim Gülk›z Tulay'a b›rakt›¤›m Federas-
yon,bundan çok daha iyi konumdayd› her anlamda. 

Dünya Gençler fiampiyonas› ve Dünya Genç Kad›nlar fiampi-
yonas›, FIDE'nin en önemli turnuvalar› aras›nda kabul ediliyor.
Bu flampiyonalar› geçmiflte kazanm›fl sporculara bakt›¤›m›zda,
neden bu kadar önemsendikleri de daha iyi anlafl›l›yor. 

Dünya eski satranç flampiyonlar›ndan; GM Boris Spasky, GM
Anatoly Karpov, GM Garry Kasparov,  GM Viswanathan Anand,
Kad›nlarda ise GM ZhuChen gibi isimler bu flampiyonay› kazan-
m›fl sporcular. 

Yani çok ama çok önemli ve bir o kadar da prestijlibir turnu-
va. Bir anlamda gelecekte kimin Dünya fiampiyonu olaca¤›n›
tahmin etmek için bu flampiyona belirleyici oluyor. O nedenle,
flampiyonaya önem veriliyor. fiampiyona 20 yafl alt›nda “Aç›k
kategoride” cinsiyet ay›r›m› yap›lmaks›z›n 13 tur, “kad›n kate-
gorisinde” kad›nlar olmak üzere yine 13 tur üzerinden, iki ayr›
turnuva olarak düzenleniyor. Bu flampiyonaya her ülkeden bir
kad›n, bir erkek;  iki sporcunun tam pansiyon konaklamas›,ev
sahibi ülke taraf›ndan ödeniyor. 

Bu y›l Rusya'n›n KhantyMansysk kentinde düzenlenen Dünya
Gençler ve Dünya Genç Kad›nlar fiampiyonas›na aç›k kategoride
4 sporcumuz kat›l›yor. 

SKANDAL 1: TÜRK‹YE'DEN KADIN SPORCU YOK!
Türkiye, Dünya Genç Kad›nlar fiampiyonas›na sporcu yollamad›!

Ak›l al›r gibi de¤il ama, bu kadar büyük bir federasyon, baflkan› ka-
d›n olan bir federasyon, 20 yafl alt›nda onlarca yetenekli genç kad›n
sporcusu olan bir federasyon, üstelik konaklama ücreti de vermeye-
ce¤i, bu kadar önemli bir flampiyonaya sporcu yollam›yor. fiampiyona
bafllamadan bir hafta önce bunu fark etti¤imde, federasyonu uyar-
m›fl, bu flampiyonaya kad›n sporcu yollamam›z›n çok yanl›fl olaca¤›n›
duyurmufl, bu hatadan dönülmesi için ça¤r›da bulunmufltum. Fede-
rasyon buna ra¤men ça¤r›m›za uymad›.

TSF'nin kad›n baflkan›, Satranç Olimpiyatlar›na o¤lunu bir komis-
yon üyesi olarak götürüyor, ama Khanty Mansysk'e tek bir k›z›m›z› bi-
le götürmüyor. Ne kadar maliyeti? Ankara- Moskova- Ankara 300 Eu-
ro olsun, Moskova - Khanty Mansysk - Moskova 300 Euro olsun. Yani
600 Euro! Harc›rah› olsun 400-500 Euro. Yani nereden baksan›z, tafl
çatlas›n 1.000 Euro. Siz veremiyorsan›z söyleyin ben vereyim.

Say›n Spor Bakan› Ça¤atay K›l›ç, say›n Genel Müdür Mehmet
Baykan! Size anlatanlar gerçekleri söylemiyor! E¤er, “kat›lacak
kuvvette sporcumuz yok” diyorsalar, ben kimlerin kat›labilece¤i-
ni sizlere sayay›m: ELO puanlar› s›ras›na göre, tabloda 20 yafl al-
t›nda en iyi 10 sporcumuz bulunuyor. 

Bu sporcular›m›zdan, ikisi 2002 do¤umlu yani 13 yafl›nda, bi-
risi 2000 do¤umlu yani 15 yafl›nda olan, tümü benim baflkanl›-
¤›m dönemimde keflfedilip Gülk›z Tulay yö-
netimine emanet edilen, ola¤an üstü yete-
nekli 10 sporcu var. Kat›lan ülkeleri de sa-
yay›m size; Kazakistan, Ukrayna, Beyaz
Rusya, Fransa, Azerbaycan, Vietnam, Peru,
Rusya, Gürcistan, ‹ran, Macaristan, Hin-
distan, Kolombiya, Mo¤olistan, Almanya,
Ermenistan, ‹talya, Endonezya, Polonya,
Bulgaristan, Romanya, S›rbistan, ‹sveç,
‹ngiltere Slovenya, Belçika, K›rg›zistan...
Türkiye Yok!  27 ülke! Türkiye Yok!4 k›ta-
dan 48 sporcu var, Türkiye Yok!Çok zay›f

sporcular gelmifl oynuyor, Türk Kad›n› yok! Dünyan›n öbür ucun-
dan fakir ülkelerinden sporcular› yollam›fl federasyonlar›, baflka-
n› kad›n olan Türkiye Satranç Federasyonu yok! 27 ülkenin bayra-
¤› var Türk Bayra¤› Yok! YOK TÜRK‹YE YOK!

Soruyorum flimdi! 1000 Euro yüzünden bu ye-
teneklerimizden en az›ndan birisinin Dünya
Gençler fiampiyonas›nda oynat›lmamas› bir gö-
rev ihmali de¤il midir? 1000 Euro yüzünden bay-
ra¤›m›z›n Dünya Genç Kad›nlar fiampiyonas›nda
dalgalanmamas› görev ihmali de¤il midir? Bu
sporcular›n hayalleri, rüyalar›, geleceklerinin be-
delini Gülk›z Tulay nas›l öder? Baflkan› bir kad›n
olan bir federasyon taraf›ndan yap›lan bu hata-
dan dolay› sporumuzu yönetenler ne düflünüyor? 

Peki, hepsi bu kadar m›?

SKANDAL 2: CEZALI B‹R‹S‹ 
ANTRENÖR OLARAK YOLLANIYOR!

Dünya Gençler fiampiyonas›na dönelim
dört sporcumuz yar›fl›yor orada. Dördü de de-
¤erli sporcular›m›z. IM Vahap fianal, IM Cemil
Can Ali Marandi, FM Ufuk Sezen Arat, Gani
Eren Ererdem. Bafllar›nda giden isim tam bir
skandal! Antrenör olarak Ukrayna'dan Olek-
sandrSulypa bafllar›nda bulunuyor. 

NEDEN SKANDAL?
Bu isim, 2006 y›l›nda Torino'da düzenlenen

Olimpiyatlarda kad›n milli tak›m›m›z›n bafl›n-
da antrenördü. Son turda ‹sveç ile oynuyorduk.
Bize göre çok zay›f olan ‹sveç'i yenmemiz du-
rumunda ilk 10 ülke aras›na girmemiz kesin-
di. Ama bu antrenör hala anlayamad›¤›m›z
nedenlerle rakip tak›ma maç bafllar bafllamaz
beraberlik teklif etti. Her aç›dan tart›fl›labile-
cek bu teklifler, satrançta etik olarak kabul
edilmese de, kurallar içinde söz konusu olabiliyor. 2010 y›l›ndan
itibaren bu tür tekliflere iliflkin benim de önerimle FIDE taraf›n-
dan düzenlemeler yap›ld›, k›s›tlamalar getirildi. Ancak, 2006 y›-
l›nda Sulypa'n›n teklifi nedeniyle ‹sveç ile berabere kald›k ve ilk
ona giremedik.

Olimpiyattan döner dönmez, Federasyon olarak sözleflmesini
fesih ettik, tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk ettik. Kendisine
de Disiplin Kurulumuz 1 y›l ceza verdi. Karar kesinleflti.

Spor Genel Müdürlü¤ü mevzuat›na göre 6 aydan fazla ceza alan
kifliler antrenör olamazken, TSF ayn› kifliyi gençlerimizin bafl›nda bu
kadar önemli bir organizasyona antrenör olarak yolluyor. Ukrayna ve
FIDE antrenör olarak kabul edebiliyor, ama bizim mevzuat›m›za gö-

re antrenör olmas› mümkün de¤il... 
Bu aç›kça Spor Genel Müdürlü¤ü Amatör

Spor Dallar› Ceza Yönetmeli¤inin 32nci mad-
desini ihlal etmektir. 

Birisi kalk›p, aman can›m 10 sene önce ol-
mufl nereden an›msayacak bu federasyon diye
sorabilir. TSF'nin web sitesinde bu cezan›n ha-
len ilan› duruyor. TSF, bizim ülkemiz ad›na ant-
renörlük yapan çok say›da ustam›zla sözleflme-
leri sonra erdiriyor, onlara yol veriyor, onlar›n
yar›s› düzeyinde olamayacak isimleri getirip
antrenör yap›yor, üstelik geçmiflte ceza alm›fl
bir ismi... Yani, TSF'nin bunu bilmemesi ancak
basiretsizlikle aç›klanabilir, ihmal!

Ama sak›n akl›n›zdan, GM Sulypa'n›n bu-
lunmaz Hint kumafl› oldu¤u geçmesin. Bugün
satrançta baflar›lar›m›z›n ard›ndaki efsane
hocam›z ve ülkemiz sporcusu olan Mikhail Gu-
reviç'in yan›nda solda s›f›r kal›r Sulypa. Suly-
pa'dan iyi antrenörlük yapabilecek çok hoca-
m›z var art›k. Bunu sonuçlar da söylüyor. Dün-
ya Gençler fiampiyonas›nda, maalesef sonuç-
lar çok iyi de¤il... Bu flampiyonada 2012 y›l›n-
da Dünya Gençler fiampiyonu, 2013 y›l›nda
Dünya Gençler ‹kincisi ç›kard›¤›m›z›n alt›n›
çizmek isterim.

TSF'de skandallar bitmiyor!
Dünya Kupas›
2015 Dünya Kupas› Azerbaycan'›n baflken-

ti Bakü'de düzenleniyor. fiampiyonaya 2014 ve
2015 Avrupa fiampiyonalar›nda derece alan 3
sporcumuz kat›l›yor. Ülkemiz s›ralamas›nda

bir numara olan GM Dragan Solak (2631) Dünya s›ralamas›nda
46 numara olan Ukraynal› GM Anton Korobov (2700) ile oynuyor. 

Ülkemiz s›ralamas›nda iki numara olan GM Alexander Ipatov
(ELO 2625) ise Dünya s›ralamas›nda 59 numara olan Bulgar Ivan
Cheparinov ile karfl›lafl›yor.

Türk Satranc›n›n h›zla yükselen büyük yeteneklerinden birisi olan
GM Emre Can (2531), Dünya s›ralamas›nda 29 numara olan Rus-
ya'n›n efsane sporcusu Peter Svidler (2727) ile tur atlama mücade-

lesi yap›yor.
Dünya Kupas› 128 sporcu ile bafll›yor ve

her tur sporcular›n yar›s› eleniyor. ‹lk turda
elenen sporcular yaklafl›k olarak 4.000
ABD Dolar› ödül al›yor. Dünya Kupas›n› kal-
d›rmay› baflaran sporcu ise 120.000 ABD
Dolar› ödülün sahibi oluyor. Ayn› zamanda
Dünya Kupas›n› kazanan sporcu aday
maçlar›nda da oynama hakk› kazan›yor. 

Büyük Usta Solak, Büyük Usta Ipatov ve
Büyük Usta Can'a baflar›lar diliyoruz. Dünya
Kupas› Ekim ay›n›n ilk haftas›nda sona eriyor.

alinihatyazici@spormeydani.org

Satrançç›

AL‹ N‹HAT
YAZICI

SATRANÇTA SKANDALLAR
DEVAM ED‹YOR...

Yeflim
Patel

Sude
Hereklio¤lu

P‹LATES B‹R AfiK
PPiillaatteessllee  ttaann››flfl››kkll››¤¤››nn››nn  1122  yy››ll  öönnccee  ggeerr--

ççeekklleeflflttii¤¤iinnii  iiffaaddee  eeddeenn  fifiaallll››,,  ttüümm  ssppoorr--

llaarraa  ddüüflflkküünn  oollmmaass››nnaa  rraa¤¤mmeenn  ppiillaattee--

ssiinn  hhaayyaatt››nnddaakkii  yyeerriinniinn  ççookk  ffaarrkkll››  ooll--

dduu¤¤uunnuu  bbeelliirrttttii..  fifiaallll››,,  ''''SSppoorruu  ççookk  ssee--

vveenn  bbiirriiyyiimm..  AAnnccaakk  hhaayyaatt››mmddaa  ppiillaattee--

ssiinn  yyeerrii  ççookk  ffaarrkkll››..  PPiillaatteess  hhooccaass››  oolldduu--

¤¤uumm  iiççiinn,,  kkeennddiimmii  ppiillaatteessee  aaddaadd››¤¤››mm

iiççiinn,,  1122  yy››lldd››rr  ggeerrççeekktteenn  ççookk  mmuuttlluuyyuumm..

BBeenniimm  iiççiinn  hheerr  flfleeyy..  AAçç››kkççaass››  bbeenniimm

iiççiinn  eekkmmeekk  yyeemmeekk  ggiibbii,,  ssuu  iiççmmeekk  ggiibbii

bbiirr  flfleeyy  ppiillaatteess''''  iiffaaddeelleerriinnii  kkuullllaanndd››..  

AANNIILL  BBUUDDAAKK


