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F1 Türkiiyyee''yyee  ggeerii  dönüyyoor

‹TÜ Spor Kulübü 
madalyaya doymuyor
‹TÜ GVO Spor Kulübü’nün Milli tak›m kafilesinde yer alan
baflar›l› sporcular› Tu¤çem Akgün, Berker Çakar ve Züh-

re ‹flici, ‹talya'da düzenlenen 1. Akdeniz Plaj Oyunlar›'nda pek
çok kategoride ald›¤› madalyalarla baflar›lar›na yenisini ekle-
di. Tu¤çem Akgün, 50 metre dip kategorisinde 4.'lük elde etti-
¤i yar›flta, 17:60'l›k derecesiyle Türkiye rekorunu k›rmay› ba-
flard›. Ayn› zamanda 4x100 metre bayrak kategorisinde yapt›-
¤› derece ile hem gümüfl madalya kazand›, hem de yeni bir
Türkiye rekoruna daha imza att›. Tu¤çem, 100 metre su üstün-
de beflinci, 4x50 metre bayrak yar›fl›nda da dördüncü oldu.

2017 Avrupa Gençlik K›fl
Olimpiyatlar› Festivali (EYOWF)
Türkiye'de düzenlenecek.

Avrupa Olimpiyat Komitesi
taraf›ndan daha önce 2019 y›l›n-
daki organizasyon Türkiye'ye ve-
rilirken, 2017'deki festival ise
Bosna Hersek'te kalm›flt›. ‹ki ülke
yetkililerinin takas anlaflmas›
sonras›nda organizasyonlar yer
de¤ifltirdi. 

Avrupa Olimpiyat Komitesi'ne

Bosna Hersek'in takas yaz›s›n›n
ulaflmas› sonras›nda 2019 y›l›nda
ayn› organizasyonu düzenleye-
cek Türk yetkililere konu iletildi.
Baflbakan Ahmet Davuto¤lu'nun
temmuz ay› içinde Bosna Her-
sek'e yapt›¤› ziyarette takas konu-
su gündeme geldi. Yetkililer fes-
tivallerin de¤ifltirilmesi konusun-
da anlaflma sa¤lad›. Bosna Her-
sek, 2017 y›l›nda düzenlenecek
festivale ev sahipli¤i yapacak te-

sisleri yetifltiremeyece¤ini Avru-
pa Olimpiyat Komitesi'ne bildir-
di¤i için organizasyonlar›n yerle-
ri de¤ifltirildi. Takas anlaflmas›
sonras›nda 2017 y›l›ndaki festi-
val Türkiye'de, 2019 içindeki or-
ganizasyon da Bosna Hersek'te
gerçeklefltirilecek. 

2017 Avrupa Gençlik K›fl
Olimpiyatlar› Festivali, ocak ve
flubat aylar›nda Erzurum'da dü-
zenlenecek.

ULUSLARARASI Modern Pen-
tatlon Federasyonu'nca organize
edilen ve Arjantin'in baflkenti Bu-
enos Aires'te düzenlenen flampiyo-
nada yüzme, eskrim, koflu ve at›fl-
tan oluflan parkuru ilk s›rada ta-

mamlayarak modern pentatlonda
alt›n madalya kazanan ilk Türk
sporcu Özyüksel, duygular›n› an-
latt›. Özyüksel, bitifl çizgisini geçti-
¤i s›rada akl›na ilk gelen kiflilerin
kendine destek verenler oldu¤unu

ve onlara emeklerinin karfl›l›¤›n›
verebildi¤i için çok mutlu oldu¤u-
nu söyledi.

"Hedefim, 2020 Tokyo
Olimpiyatlar›'nda 

alt›n madalya kazanmak”
Özyüksel, yeni sezondaki ilk

amac›n›n 2016'da Rio de Jane-
iro'da düzenlenecek olimpiyat
oyunlar›na kat›lma hakk› kazan-
mak oldu¤unu ifade etti. Sonraki
y›llarda ç›tay› daha da yükseltmek
istedi¤ini kaydeden milli sporcu,
"Hedefim, 2020 Tokyo Olimpiyat-
lar›'nda alt›n madalya kazanmak.
Düzenli çal›flarak bu baflar›y› da el-
de etmek istiyorum" diye konufltu.

1-6 Eylül 2015 tarihlerinde Polonya'n›n baflflehri Varflova'da
yap›lan Üniversiteler aras› Avrupa Badminton flampiyonas›,

Türkiye'yi temsil eden Uluda¤ Üniversitesi Badminton Tak›m›n›n
1.li¤i ile sonuçlanm›flt›r. Üniversiteleraras› Badminton fiampiyo-
nas›nda ald›¤›m›z ilk baflar›d›r.

Sadece baflar› bu de¤ildir elbette... TTeekk  BBaayyaannllaarrddaa;;  iki k›z›-
m›z, finali birbirleriyle oynam›fllard›r. Yani k›zlar›m›z, Özge Bay-
rak, Neslihan yi¤it finalde karfl›laflm›fl, Özge Bayrak 1. Neslihan
Yi¤it ise, 2. alarak, bayra¤›m›z› göndere çekmifllerdir. ÇÇiifftt  BBaayyaann--
llaarrddaa;;  Özge Bayrak- Neslihan Yi¤it çifti, bütün rakiplerini yene-
rek, flampiyon olmufllard›r. TTeekk  EErrkkeekklleerrddee;;  Sinan Zorlu, ilk defa
final oynayarak, finalde 2. olmufltur.

15 ülkenin kat›ld›¤› Avrupa flampiyonas›nda bütün rakiplerini ye-
nen tak›m›m›z, flampiyonlu¤u kazanarak, bayra¤›m›z› göndere çek-
mifltir. Burada takdire flayan baz› durumlar›n ifade edilmesi gerek-
mektedir... Türkiye Badminton Federasyonu’nun deste¤i, Türkiye Üni-
versite Sporlar› Federasyonu Baflkan› ve onun flahs›nda federasyon
çal›flanlar›n›, Uluda¤ Üniversitesi Rektörlü¤ü takdir edilmelidir. Zira

hepsinin bu “bu çorbada tuzu vard›r”.  Özellikle, sporcular›m›z› bir
baba flefkatiyle, ilkokuldan bu güne kadar yetifltirip emek sarf eden,
Milli Tak›m Antrenörümüz, Ça¤atay Tafldemir'i takdir etmemiz ve
kutlamam›z gerekir. Bu baflar›n›n mimar› bu flah›st›r. Teknik ve lo-
jistik deste¤i her dakika takip eden, an›nda müdahale etme hassa-
siyeti içinde sporcular›m›z› takip eden Türkiye Badminton Federasyo-
nu Baflkan› Say›n Murat Özmekik; her türlü takdiri hak etmifltir.

Görüldü¤ü gibi, Badminton sporunda ilkleri yaflamaya devam
ediyoruz. Çal›flmalar› takip etti¤imizde, gördü¤ümüz fley, yeni
ufuklara yelken açan federasyonumuz, yeni ilkleri milletimize ya-
flatma azmindedir.

Buradan benim izlemelerimde gözledi¤im bir hususu beyan

etmemde yarar vard›r. Gerek Gençlik ve Spor Bakanl›¤›m›z, gerek-
se Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlü¤ümüz, bu denli öz-
veri ve gayretle çal›flan Türkiye Badminton Federasyonunu, finan-
sal yönden ön görülen y›ll›k faaliyet program›na uygun destek
vermeleridir. Zira motivasyonlar› bu denli yüksek bir ekipten daha
ileri baflar›lar›n beklenmesi hiçte zor de¤ildir.

Milletimiz ad›na sizleri tebrik ediyoruz...

nesimyalvarici@spormeydani.org

Sihirli Raketler
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ABD'nin Las Vegas kentinde organize edi-
len Dünya Gürefl fiampiyonas›'nda kad›n-

lar müsabakalar›na devam edilirken, serbest
stilde de mücadele bafllad›.

Yeflil›rmak, ödül töreni sonras›nda yapt›¤›
aç›klamada, dünya flampiyonas›n›n kendisi
aç›s›ndan çok iyi geçti¤ini belirterek, "Finalde
olamad›m, üzgünüm ama önce olimpiyat ko-
tas› ald›¤›m için, sonra da madalya kazand›-

¤›m için çok mutluyum" ifadelerini kulland›.
Gelecek sene yap›lacak Dünya fiampiyona-

s›'nda hedefinin alt›n madalya olaca¤›n› vur-
gulayan milli sporcu, "Olimpiyatlarda alt›n ma-
dalyaya aday›m. Burada elde etti¤im baflar› ve
kazand›¤›m bronz madalyayla bunu kan›t-
lad›¤›ma inan›yorum. Çok çal›flmaya devam
edece¤im ve alt›n madalyaya ulaflaca¤›m" flek-
linde konufltu.

Elif Jale Yeflil›rmak olimpiyat vizesi ald›
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LENA ERD‹L
Türkiye flampiyonu oldu

19 Haziran'da bafllayan Datça, Urla ve Çandarl› olmak
üzere 3 etapta, 15 yar›fl›n yap›ld›¤› Türkiye Rüzgar Sörfü

fiampiyonas› tamamland›. Son dura¤› olan Alaçat›'n›n rüzgar
yetersizli¤i nedeniyle iptal oldu¤u flampiyonada, 12'si kad›n
toplam 83 sporcu, kiteboard kategorisinde ise 49 sporcu
mücadele etti. Kad›nlar rüzgar sörfü kategorisinde Red Bull
sporcusu Lena Erdil birinci olarak podyumda zirveye ç›kt›.

Adana  Okçuluk  Tak›m›
Türkiye  üçüncüsü  oldu

OKÇULUK Federasyonu  Adana  ‹l  Temsilcisi  Mehmet  Da-
r›lmaz,  Gelibolu'da  gerçeklefltirilen  Türkiye  flampiyona-

s›na  31  ilden  728  sporcunun  kat›ld›¤›  yar›flmada  sporcular›  Ni-
lay  Atanur'un  olimpik  yay  kategorisinde  Türkiye  birincisi  oldu-
¤unu,  bundan  gurur  duyduklar›n›  ifade  etti.

Nilay  Atanur,  Alara  Ramazano¤lu  ve  Ece  Uysak'tan  olu-
flan  Adana  tak›m›n›n  31  il  aras›ndan  tak›m  halinde  üçüncü
olduklar›n›  belirten  Dar›lmaz,  baflta  her  konuda  deste¤ini
esirgemeyen  Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  ‹l  Müdürü  Abdul-
kadir  Ataflbak  olmak  üzere,  bölge  antrenörü  Ak›n  Eskitü-
tüncü,    baflar›l›  sporculara,  bunlara  destek  veren  aileleri-
ne  teflekkür  etti.

Dar›lmaz,  Gelibolu'da  turnuvan›n  ard›ndan,  federasyon
yetkilileri  taraf›ndan  Adana'dan  fievval  Ö¤ütçü,  Nilay
Atanur  ile  Ece  Uysak'›n  milli  tak›m  haz›rl›k  ve  geliflim  kam-
p›na  davet  edildiklerini  sözlerine  ekledi.

Aktif  Bank’tan  kulübe
uygun  finansman  modeli

AKT‹F  BANK bir  ilke  imza  att›¤›  Spor  Finansman›  Semine-
ri'nde  spor  ve  finans  dünyas›n›  buluflturdu.  Aktif  Bank

Genel  Müdürü  Dr.  Serdar  Sümer,  spor  kulüplerine  sadece  sa¤-
lad›klar›  finansmanla  de¤il,  gelir  getirici  projelerle  de  destek
olduklar›n›  belirterek  “Son  1,5  y›lda  100  milyon  dolar  sponsor-
luk  deste¤i  ve  1  milyar  lira  kaynak  sa¤lad›k”  dedi.

“Aktif  Bank,  kulübe  uygun  finansman  modeli  gelifltiriyor”
Kulüplerin  klasik  borçlanma  araçlar›n›n  yan›  s›ra  serma-

ye  piyasas›  enstrümanlar›n›n  sa¤lad›¤›  avantajlar›  da  de-
¤erlendirmeleri  gerekti¤ini  ifade  eden  Aktif  Bank  Kurumsal
Bankac›l›k  Genel  Müdür  Yard›mc›s›  Erdal  Güncan  ise  flunlar›
söyledi:  “Aktif  Bank,  kredi  de¤il,  kulübe  uygun  finansman
modeli  ve  nakit  yönetimi  sa¤l›yor.  ‹fltiraklerimiz  arac›l›¤›yla
kulüplere  gelir  getirici  projeler  gerçeklefltiriyoruz.  Gayri-
menkul  gelifltirme  projeleri  ile  önemli  bir  gelir  kalemi  olufl-
turuyoruz.  Kulüpleri  gerçek  yat›r›mc›lar›  ile  buluflturarak,
'Kazan-Kazan'  modelini  hedefliyoruz.”

2017 Avrupa Gençlik K›fl
Olimpiyatlar› Festivali, ocak

ve flubat aylar›nda Erzurum'da
düzenlenecek.

Modern Pentatlon Y›ld›z A Dünya fiampiyonas›'nda alt›n 
madalya kazanan milli sporcu ‹lke Özyüksel, 2020 Tokyo 

Olimpiyatlar›'nda da ayn› baflar›y› tekrarlamak istedi¤ini söyledi. 

M‹LL‹ boksör Onur fiipal, AIBA
Profesyonel Boks (APB) Dünya fiam-
piyonas› 69 kilo alt›n kemer unvan
maç›nda Rus Andrei Zamkovoy'u ye-
nerek alt›n kemerin sahibi oldu. 

Kaz›m Karabekir Spor Salonu'nda
yap›lan 12 rauntluk maçta etkili bir
performans sergileyen Onur fiipal'in,
4. rauntta att›¤› yumruk sonucu
Zamkovoy'un kafl› aç›ld›. Sa¤l›k gö-
revlilerinin Zamkovoy'un maça de-
vam edemeyece¤ini bildirmesi üzeri-
ne hakem karar›na gidildi. Hakemle-
rin puanlamas› sonucu Onur fiipal

galip say›ld›. Milli boksör, bu sonuç-
la ocak ay›nda Azerbaycan'›n Bakü
kentinde elde etti¤i APB Dünya fiam-
piyonlu¤u unvan›n› korudu.

Onur fiipal, maç›n ard›ndan yapt›-
¤› aç›klamada, ülkenin zor günler ge-
çirdi¤ini belirterek, "Ald›¤›m bu gali-
biyeti flehit ailelerine arma¤an etmek
istiyorum. Bununla beraber ikinci
kez dünya flampiyonu oldum. Olursa
belki bir kez daha unvan maç› yapa-
bilirim. E¤er bu gerçeklefltirilemez
ise olimpiyata haz›rlanaca¤›z" diye
konufltu.

Onur fiipal unvan›n› korudu

Ülkemizin marka spor organizasyonlar›ndan Vodafone ‹s-
tanbul Maratonu, 15 Kas›m 2015 günü 37. kez spor sever-

leri buluflturacak. 2011 y›l›ndan bu yana alt›n maraton statü-
sünde koflulan Vodafone ‹stanbul Maratonu, üç kez üst üste
alt›n kategoride yer almay› baflararak 2017 y›l›na kadar bu
statüde kalma hakk› kazanan 11 yol koflusundan birisi olma-
y› baflarm›flt›. 

Masa Tenisi Süper Lig Bafll›yor...
Yeni sezonda özellikle bayanlarda çekiflmeli müsabakalara

sahne olmas› beklenen Masa Tenisi süper ligi eylül ay›nda start
alacak. Avrupa fiampiyonlar Ligi fiampiyonu Fenerbahçe'nin
yan› s›ra, ülkemizi fiampiyonlar Ligindeki ikinci temsilcisi olan
Bursa Büyükflehir Belediyespor da oluflturdu¤u güçlü kadroyla
her iki kulvarda iddial› oldu¤unu ortaya koyuyor.

Olimpiyat Elemeleri ‹stanbul'da...
Masa tenisinde 2016 Rio Olimpiyatlar› için son biletlerin

sahibini bulaca¤› eleme müsabakalar› 2016 Nisan ay›nda ‹s-
tanbul'da gerçeklefltirilecek. S›ralamadan gitmesi beklenen
Melek Hu'nun yan› s›ra erkek ve bayanlarda en az birer spor-
cumuzun daha olimpiyat vizesi almas›n› bekledi¤imiz turnu-
vaya tüm sporseverlerin ilgi gösterece¤ini umuyoruz. 

veliozancakir@spormeydani.org
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Türkiye'ye ilk alt›n 
madalyas›n› kazand›rd›


