
TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

fiEH‹TLER‹ Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zafe-
ri'nin 101. y›l› dolay›s›yla Edirnekap› fiehitli¤i'nde tören
düzenlendi. Törene ‹stanbul Valisi Vasip fiahin, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye (‹BB) Baflkan› Kadir Topbafl, Harp
Akademileri Komutan› Korgeneral Tahir Bekiro¤lu, Tür-

kiye Harp Malulü Gaziler fiehit Dul ve Yetimleri Der-
ne¤i Anadolu Yakas› fiubesi Yönetim Kurulu

Baflkan› Oktay Kaya, gaziler, flehit ve gazi yak›nlar›, as-
kerler ve vatandafllar kat›ld›. Baflkan Topbafl ve bera-
berindekiler, Edirnekap› fiehitli¤i'nde bulunan flehit ka-
birlerini ziyaret ederek, dua ettiler. ‹BB Baflkan›
Topbafl, "Vatan›m›z› kurtarmak için canlar›n› se-
ve seve feda eden aziz flehitlerimize
minnettar›z" dedi.

Çanakkale fiehitleri ‹stanbul’da An›ld›

TÜRK‹YE Boks Federasyonu Baflkan› Eyüp Gözgeç, sporun geliflimi ve
lisansl› sporcu say›s›n›n artmas› için Gençlik ve Spor Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan Türkiye Olimpiyatlara Haz›rl›k Merkezleri (TOHM) Projesi'ni
"Türk sporunun kurtulufl projesi" olarak gördü¤ünü söyledi. Gözgeç, yap-
t›¤› aç›klamada, "Ayr›ca devletimiz her ay onlara 500 lira maafl veriyor. 15
yafl›nda çocu¤un 500 lira maafl almas›, kendi
kazanc› olarak bunu almas› çok önemli.
Çünkü, bir ö¤renci için bu miktar az de-
¤il. Burada sporcunun kendi kazanc› ol-
du¤u için kendine bir öz güven geliyor.
Burada en önemli fley, Türkiye'nin tüm
dünyan›n yapt›¤› gibi bilimsel olarak
gelece¤e sporcular› tafl›mas›."        • 5’TE

‹STANBUL Büyükflehir Belediyesi, atletizmden yüz-
meye, futboldan buz sporlar›na kadar tüm spor dallar›n-
da her yafltan ‹stanbullu'ya sportif desteklerini sürdürü-
yor. ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl,
"Geçmifl y›llarda Formula 1, fiampiyonlar Ligi, UEFA Ku-
pas›, Dünya Basketbol fiampiyonas›, Dünya Salon Atle-
tizm fiampiyonas› gibi dev organizasyonlara imza att›¤›-
m›z ‹stanbul'da, baflka büyük organizasyonlar›n yan›s›ra
her yaflta vatandafl›m›za spor yapt›rmak ve herkesi spora
teflvik etmek için çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz" dedi.

‹stanbul'da geçti¤imiz y›l okullar›n yar› tatile girmesi
ile “Karneni Getir Buzda Kay” slogan› ile hayata geçirdi-
¤imiz, 15 günlük süreçte büyük ilgi gösterilen ve yaklafl›k
4.000 ö¤rencimizin kat›ld›¤› etkinli¤in ikincisi bu y›l da
sahnelendi. “Karneni Getir Buzda Kay” projesi ile karne-
sini getiren ilkö¤retim ö¤rencileri ücretsiz buz pateni ya-

pabildiler. ‹stanbul BB Spor Afi Genel Müdürü ‹sma-
il Özbayraktar da, "Spor Kültürü'nün çocukluktan
yerlefltirilece¤ini ve her çocu¤un bir branfla yetene-
¤i oldu¤unu düflünüyoruz ve bu manada çocukla-
r›m›z gelsin tesislerimizde branfllar› denesin. Ço-
cuklar›m›za ilgili branfllarda deneme yapma im-
kan› sa¤lama ad›na y›lda 8 milyon seans ücretsiz
spor imkan› sa¤l›yoruz" dedi.

KURUÇEfiMESPOR,
Dayan›flma Gecesi’nde bulufltu

1.  Amatör  Lig  11.  Grupta  mü-
cadele  eden  Kuruçeflmespor'un
dayan›flma  gecesi  geçti¤imiz
günlerde  Suada'da  yap›ld›.  Ku-
ruçeflmespor  Kulübü  Baflkan›
Nuri  Nefleli,  yapt›¤›  konuflmada
bugüne  kadar  destek  veren  her-
kese  teflekkür  etti¤ini  söyledi.
Geceye  kat›lan  Boks  Federasyo-
nu  eski  as  baflkanlar›ndan  Meh-
met  R›za  Güleren'de  yapt›¤›  ko-
nuflmada,  “Bir  Kuruçeflmeli  ola-
rak  futbol  tak›m›m›z›  yak›ndan
takip  ediyorum.  Tüm  yönetim
kadrosunu  ve  baflta  baflkan›m›z
Nuri  Nefleli  kardeflimi  kutluyo-
rum.  Her  zaman  sizlere  deste¤i-
miz  sürecek”  dedi.            • 5’TE

FUN RUNS SERIES heyecan› 
Baflakflehir'de start ald›

‹STANBUL Büyükflehir  Belediyesi  Spor  Afi'nin  "‹stan-
bul'u  Kofluyorum"  slogan›  düzenlendi¤i  Fun  Run  Series'in
ilki  Baflakflehir  Belediyesi'nin  deste¤iyle  Baflakflehir
ilçesinde  yo¤un  kat›l›m  ile  kofluldu.  Atatürk  Olimpiyat
Stadyumu'nun  yan›nda  bulunan  Olimpik  Park  Atletizm
Tesisi'nde    Baflakflehir    Belediye  Baflkan›  Mevlüt  Uysal  ve
Spor  Afi  Genel  Müdürümüz  ‹smail  Özbayraktar'›n    start
vermesiyle  bafllayan  7.8  Km'lik  koflu,  yine  Olimpik  Park
Atletizm  Tesisleri'nde  son  buldu.

‹BB SPOR A.fi. ve NBA
güçlerini birlefltirdi

‹LKÖ⁄RET‹M ça¤›ndaki  çocuklar›n,  okullar›  arac›l›¤›  ile  ka-
t›labilece¤i  ‹BB  Spor  A.fi.  NBA  Yetenek  Yar›flmas›;  Mart  -  Hazi-
ran  aylar›  aras›nda  ‹stanbul'da  yap›lacak.  Elemelerin  finalleri
ise  Haziran  ay›  içerisinde  Sinan  Erdem  Spor  Kompleksi'nde
yap›lacak.  Yar›flman›n  önemine  vurgu  yapan  ‹BB  Spor  A.fi.  Ge-
nel  Müdürü  ‹smail  Özbayraktar;  “Baflkan›m›z  Topbafl  gençlere
ve  çocuklara  çok  büyük  önem  veriyor.  Bu  yüzden  gençlerimi-
ze  'Spor  kültürünü  nas›l  afl›lar›z'  onun  üzerine  çal›fl›yoruz.  Bu
tür  organizasyonlarla  salonlar›  doldurmak  istiyoruz”  dedi.

ATHLETICS ‹STANBUL

rekorlarla gerçeklefltirildi
TÜRK‹YE Atletizm Federasyo-

nu ve ‹BB Spor Afi'nin iflbirli¤iyle

"Dünyan›n H›z› ‹stanbul'da" sloga-

n›yla ilki organize edilen Athletics

‹stanbul Uluslararas› Salon Atle-

tizm fiampiyonas› üç Türkiye reko-

runa ev sahipli¤i yapt›. Organizas-

yonda 3 salon atletizm Türkiye re-

koru k›r›ld›. S›r›kla atlamada 4.22

metreyle rekor k›ran Demet Par-

lak, derecesini 4.25'e ç›kararak,

kendi rekorunu gelifltirdi. Gülle at-

mada olimpiyat kotas› alan Emel

Dereli, 18.07 metreyle kendisine

ait olan 23 yafl alt› Türkiye rekoru-

nu 18.36'ya tafl›d›. Erkekler 400

metrede Yavuz Can, 46.20'lik de-

recesiyle Türkiye rekoru k›rd›.

“Türkiye, tekvando 
ailesinin sayg›n bir üyesi”

SPOR MEYDANI Gazetesi Yaz› ‹flleri Müdürü Muzaffer
Batumlu'ya önemli aç›klamalarda bulunan Avrupa Tekvan-
do Birli¤i Baflkan› Sakis Pragalos, Türkiye'nin dünya tek-
vando ailesinin sayg›n bir üyesi oldu¤unu kaydetti.     • 2’DE

“SPOR B‹Z‹M KALB‹M‹Z”

Sporun iki duayeni 
bir araya geldi...

TÜRK‹YE Triatlon Federasyonu Onursal Baflkan› Halil
K›l›ço¤lu'nun baflkanl›¤›n› yapt›¤› Bedensel Engelliler,
Herkes için Spor ve Halter Federasyonu’nda yönetim
kurulu üyeli¤i yapan Ömer Beyhatun K›l›ço¤lu'nu ofisinde
ziyaret etti. K›l›ço¤lu, “Ömer kardeflimle güzel ifllere imza
att›k, geriye dönüp bakt›¤›mda gerçekten çal›flt›¤›m arka-
dafllar›mla hep mutlu oldum” dedi.                            • 11’DE

GEÇT‹⁄‹M‹Z günlerde Kulüpler

Birli¤i Vakf› ile GSM Operatörü

Turkcell aras›nda 1 y›ll›k sponsor-

luk anlaflmas› imzalan›rken, Turk-

cell Genel Müdürü Kaan Terzio¤lu

da Spor Meydan›'na özel aç›kla-

malarda bulundu. Sporun bir

mutluluk kayna¤› oldu¤una dik-

kat çeken Terzio¤lu, gazetemi-

ze özel ifadeler kullan›rken,

spor alan›nda kesinlikle branfl

ayr›m› yapmad›klar›n› ve spo-

ra olan katk›lar›n›n artarak

devam edece¤ini müjdeledi.  
• 3’TE

TÜRK‹YE Cimnastik Federasyonu Baflkan› Suat Çelen, Türkiye'de ilk
kez “Artistik Cimnastik Dünya Kupas›”n›n Mersin'de yap›laca¤›n› söyledi. 

Brezilya’n›n Rio De Janeiro Kenti'nde gerçeklefltirilecek olan 31.
Olimpiyat Oyunlar›'na Artistik Cimnastik'de 2 sporcu ile kat›lacaklar›-
n› ifade eden Çelen, konuflmas›nda flunlara yer verdi: “Ülke olarak

cimnastikte hayli iyi konumday›z. Uluslararas›
Cimnastik Federasyonu, baflar›m›z›n yan› s›ra

bizlere olan güveni nedeniyle 1-3 Temmuz
tarihleri aras›nda Artistik Cimnastik Dünya
Kupas›'n›n bir aya¤›n›n Mersin'de yap›lma-
s›n› sa¤lad›k.  Böylece sporcu, antrenör ve
Mersinli spor severler dünyan›n en ünlü
cimnastikçilerini görecekler.”                • 11’DE
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BA⁄CILAR  Olimpik  Spor  Kompleksi'ndeki  müsabaka-
da  ringe  ç›kan  milli  boksör,  12  raunttan  oluflan  müca-

deleye  iyi  bafllad›.  ‹lk  3  rauntta  rakibine  üstünlük  sa¤layan
K›l›çc›'n›n,  buna  karfl›n  ilerleyen  bölümde  performans›
düfltü.  Sekizinci  ve  dokuzuncu  rauntlarda  yeniden  üstün-
lü¤ü  ele  geçirmesine  ra¤men  10.  rauntta  rakibinin  perfor-
mans›na  karfl›l›k  veremeyen  ay-y›ld›zl›  sporcu,  nakavt  ol-
du.  K›l›çc›,  ald›¤›  bu  yenilgiyle  dünya  flampiyonlu¤u  unva-
n›n›  Chebotarev'e  kapt›rd›.  Milli  boksör  ayr›ca,  2016  Rio
Olimpiyat  Oyunlar›'nda  seri  bafl›  olma  flans›n›  da  kaç›rd›.
K›l›çc›,  APB'de  Chebotarev'le  daha  önce  iki  kez  karfl›  kar-
fl›ya  gelmifl  ve  bu  maçlardan  galip  ayr›lm›flt›.

Adem K›l›çc›
ünvan›n› kaybetti

SSoonn  ddeerreeccee  ss››kk››nntt››ll››  bbiirr  zzaammaann  ddiilliimmii
iiççiinnddeekkii  FFIIFFAA''nn››nn  99..  BBaaflflkkaann››  GGiiaannnniiIInn--
ffaannttiinnoo  oolldduu..  SSoonn  BBaaflflkkaann  SSeeppppBBllaatttteerr
ggiibbii  IInnffaannttiinnoo''ddaa  bbiirr  ‹‹ssvviiççrreellii..  AAnnllaayyaaccaa--
¤¤››nn››zz  bbiirr  ‹‹ssvviiççrreellii  ggiittttii,,  bbiirr  bbaaflflkkaass››  ggeellddii..
Asl›nda Blatter'den sonra
bu koltu¤a MichelPlati-
ni'nin oturaca¤› düflünülü-
yordu. Ancak  Frans›z fut-
bol adam› FIFA'dan para
almakla suçlan›p, futbol-
daki görevleri ask›ya al›-
n›nca ortaya bu sürpriz
tablo ç›kt›. Bundan böyle
FIFA'y› yafll› Blatter'›n yeri-
ne genç Infantino yönetecek.

ABD'N‹N MÜDAHALES‹
29 May›s 2015 tarihinde Blatter,

5.defa FIFA baflkanl›¤›na seçildi¤inde,
kim tahmin edebilirdi, 3 gün sonra ‹s-
viçrelinin havlu ataca¤›n› ? Muhteme-
len hiç kimse... Blatter, 2 Haziran gü-
nü, 17 y›ld›r oturdu¤u  baflkanl›k kol-
tu¤undan ayr›ld›¤›n› aç›klam›flt›. ‹s-
viçreli'yi bu karara iten, ABD'nin FIFA
iç ifllerine olan müdahalesiydi.  27
May›s günü, seçimden 2 gün önce, FBI
ve ‹sviçre polisi iflbirli¤inde, görevleri-
ni kötüyü kullanmak suçlamas›yla 7
üst düzey FIFA yetkilisi göz alt›na al›n-
m›fllard›.Blatter'in istifas› ABD'lileri
tatmin etmemifl olsa gerek, 3 Aral›k
günü bir baflka operasyonla, bu defa
da 2 FIFA Baflkan yard›mc›s› göz alt›-
na al›nm›flt›. Geliflmeleri izleyen pek
çok futbolsever, ne olup bitti¤ini anla-
makta zorlan›yordu. Operasyonlar›

gerçeklefltirenler, FIFA'daki yolsuzluk-
lara dikkat çekiyorlard›. Onlara göre,
üzerinde hassasiyetle durulmas› ge-
reken rüflvet trafi¤i vard›. Bu süreçte
en büyük yaray›, ismi FIFA Baflkanl›¤›

için geçen Michel Platini
ald›. Frans›z'a verilen
men cezas›yla, FIFA Bafl-
kanl›¤› hayal oldu.

Yaflanan böyle bir sü-
reç sonras› FIFA, yeni
baflkan›n› seçti. Seçim-
den 2 gün önce Blatter,
Frans›z medyas›na ilginç
aç›klamalarda bulundu.

‹sviçreli futbol adam›, “E¤er 2022
Dünya Kupas›'n› ABD'liler kazansayd›,
bu süreç yaflanmayacakt›. Ben de gö-
rev süremi tamamlayacakt›m. ABD'li-
leri söz verilmiflti. Bu söz tutulmad›.
S›k›nt›l› bir dönem yaflayaca¤›m›z›
tahmin ediyordum” dedi. FIFA'n›n sö-
zünü tutmamas›nda Platini faktörü
söz konusu. Frans›z adam›, ülkesinde-
ki siyasi bask› nedeniyle, tercihini
ABD'liler lehine de¤il, Katar'l›lar için
yapm›flt›. Bunun da bedeli ABD'liler
taraf›ndan kendisine ödetildi. Peki ye-
ni süreçte ABD, FIFA'y› rahat b›raka-
cak m› ? Seçilen Infantino, UEFA Ge-
nel Sekreteri olarak uzun zamand›r
Platini'nin sa¤ koluydu. Platini'nin
seçime girememesi nedeniyle, Infan-
tino aday oldu. Seçiden bir gün önce
Platini, Infantino için, “Onunla 9 y›l
çal›flt›m. Çok çal›flkan biri. Ayr›ca ye-
tenekli ve h›rsl›. Ona güveniyorum”
demiflti.

ÇALIfiKAN INFANTINO
FIFA'n›n yeni baflkan› UEFA'da ça-

l›flmaya 2000 y›l›nda bafllad›. ‹lk gö-
revi, hukuksal ve ticari sorunlarla ilgi-
lenmekti. Daha sonra genel sekreter
yard›mc›s› oldu, 2009 y›l›ndan bu ya-
na da UEFA Genel Sekreteri olarak gö-
rev yap›yordu. Futbolseverler Infanti-
no'yu, UEFA organizasyonlar›n›n kura
çekimlerinden tan›yorlar. Kel sempa-
tik ‹sviçreli, kura çekimlerinin vaz ge-
çilmez ismiydi. 5 dili mükemmel bir
flekilde konuflmas›, Infantino'yu güçlü
k›lan etkenlerden biriydi. Bu özelli¤ini
‹sviçreli gerek UEFA'da gerekse FIFA
Baflkanl›k yar›fl›nda çok iyi kulland›.
Baflkanl›k yar›fl›nda, 2 favori vard›.
Biri Infantino, di¤eri fieyh Salman.
Bahreynli olan fieyh Salman, ayn› za-
manda Asya Konfederasyonu'nun da
baflkan›yd›. ‹bre, bir parça “Asya ve
Afrika'n›n oylar› bende” diyen Salman
lehine duruyordu.  Ancak Bahreynlinin
bafl›n› a¤r›tan iki olumsuzluk vard›.
Bunlardan biri, ülkesinde 2011 y›l›n-
da yaflanan halk ayaklanmas›nda in-
san haklar›n› ihlal eden davran›fllar›,
di¤eri de FIFA'daki görevi s›ras›nda
zimmetine para geçirmek.

Bir üst paragrafta belirtilen 2
olumsuzluk nedeniyle Salman'›n FIFA
Baflkan› olma flans› asl›nda son dere-
ce azd›. Bu arada Zurih kulislerinde,
seçim öncesi 27 May›s ya da 3 Aral›k'›
and›racak görüntülerin yaflan›p ya-
flanmayaca¤› da konufluluyordu. Ne
seçim öncesi ne de sonras›nda böyle
bir süreç yaflanmad›!‹lk turda 88 oy

al›p Salman'› geçen Infantino, ikinci
turda da Salman'a 115-88'lik üstün-
lük sa¤lay›p, FIFA Baflkan› oldu. Do¤-
rusunu söylemek gerekirse, s›k›nt›l› bir
dönem geçiren ve itibar› fazlas›yla ze-
delenen FIFA'n›n bafl›na, geçmifli te-
miz, çal›flkan, herkesin onay verece¤i
bir baflkan gerekliydi. Bu özelliklere In-
fantino fazlas›yla sahip.Ancak seçim
sonuçlar›n›n ABD'lileri memnun etme-
di¤i bir gerçek. Onlar kesinlikle Plati-
ni'yi istemiyorlard›. Çünkü Frans›z, on-
lar› aldatm›flt›. Evet Platini seçime
gir(e)medi ama ne var ki seçimi kaza-
nan taraf, Platini'nin sa¤ kolu oldu.
Bundan sonraki zaman diliminde,
Amerikal›lar Infantino'yu rahat b›raka-
caklar m› ? Bu sorunun cevab›n› için
biraz beklemek laz›m.

PLATINI’YE TEfiEKKÜR
Seçimi kazand›ktan sonra Infanti-

no büyük bir mutluluk yaflad›. Bu mut-
lulu¤u yaflarken de, Platini'yi unutma-
d›. Seçim sonuçlar› aç›kland›ktan son-
ra medyan›n karfl›s›na ç›kan FIFA'n›n
yeni baflkan›, “Platini'ye teflekkürü bir
borç bilirim” dedikten sonra, “Ondan
çok fley ö¤rendim. Bana çok fley verdi.
fiu an onu düflünüyorum” demekten
kaç›nmad›. Infantino'nun bu sözleri,
tahmin ediyorum Platini düflman›
Amerikal›lar› fazlas›yla k›zd›rm›flt›r.
Medyan›n önünde FIFA Baflkan› olarak
Infantino, çok önemli mesajlar verdi.
En önemlisi, FIFA Genel Sekreteri'nin
Avrupal› olmayaca¤›yd›. fiimdilik bu
görevi Alman MarcusKattner yürütü-

yor. Bakal›m Kattner'in yerini, kim ala-
cak ? Bu isim Avrupal› olmayaca¤›na
göre, hangi k›tadan kim gelecek ?Bir
Afrikal› isim, bu göreve gelebilir mi ?
Neden olmas›n ?Infantino'nun seçimi
kazanmas›nda baz› Afrikal›lar›n rolü-
nün büyük oldu¤u bir gerçek. Bunun
bir teflekkürü olacakt›r.  

‹nfantino'nun FIFA'n›n zedelenen
imaj›n› düzeltmek için epey bir zamana
ihtiyac› olacak. Bu süreçte gerçekleflti-
rilecek baz› reformlar bulunuyor. FIFA
içinde güçler ayr›l›¤›, para girifl ç›k›flla-
r›nda fleffafl›k en önemli reform mad-
deleri olarak ön plana ç›k›yor. Bu arada
Baflkan'›n görev süresinin 12 y›lla s›-
n›rlanmas› da bir baflka yenilik olacak.
Ayr›ca FIFA içinde demokrasinin yeni-
den inflas› da Infantino'yu epey bir ter-
letecek gibi gözüküyor. Ancak ‹sviçreli-
nin; UEFA Genel Sekreteri olarak Finan-
cial Fair Play gibi bir uygulamay› haya-
ta geçirmesi göz önünde bulundurulur-
sa, FIFA'da da radikal ad›mlar› kolay-
l›kla ataca¤› öngörülebilir. Bu arada
Infantino'yu ayr›cal›kl› k›lan bir ayr›nt›-
dan bahsedelim. Bugüne kadar Infan-
tino, UEFA'n›n maafll› çal›flan›yd›. Bu-
lundu¤u pozisyonlara, hiçbir zamanla
seçimle gelmemiflti. ‹lk defa bir seçime
girdi. Kendisine seçenler ise, seçilen
s›fat›n› tafl›yordu. Rakibi de bir seçi-
lendi! Böyle bir ortamda, seçilenler
aras›nda seçilene karfl› seçim kazan-
mak gerçekten büyük bir baflar›. ‹nfan-
tino'nun bir sözüyle son noktay›
koyal›m: “Duvarlardan ziyade köprüler
infla edelim”...  Anlaml› bir söz... 
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Santra

FEHM‹
ERDO⁄RUL

Futbol, futbolcular›n hatalar›n› sab›rla s›n›yor da. Hakemle-
rin en küçük hatas›n› bile ba¤›fllam›yor. En kolay hakemler

için kullan›l›yor öfkenin cümleleri. Ne ac›d›r ki, onlarda korku-
lar›na ikram ediyorlar düdüklerini. O düdükler de, bazen kendi
kafalar›na dayad›klar› silah oluyor. O yüzdendir ki nice maçta
üzeri gazete ka¤›d›yla örtülmüfl hakem ölüleri görüyoruz.

fiimdi yabanc› hakem meselesi tart›fl›l›yor. Yabanc› hake-
me ihanet diyende var, Kritik maçlar için evet diyen de. Asl›n-
da insanl›¤›n genlerinde zaten hata var. Tabi ki hatalar ha-
kemler içinde geçerli.

Ama ac› bir gerçek, sistemin futbola hakem borcu var.
Çünkü bizim ülkemizde hakemin ad› zaten kuflkulu.! Sorunlar›
ise güvensizlik. Korku onlar›n kan›na ifllemifl. Bu korkuyu kim
sokuyor beyinlerine. Tabi ki KEND‹LER‹!

Ey sevgili hakem kardefllerim... Adaletli olmaktan, tarafs›z
olmaktan ve kurallar› uygulamaktan neden korkuyorsunuz? ‹fli-
niz asl›na o kadar kolay ki! Gördü¤ünüzü çalacaks›n›z. Emek-
leri de¤il! Kurallara göre kullanacaks›n›z gücünüzü. Forma ren-
gine veya adam›na göre de¤il... Çünkü ekmek olsan›z bile do-
yuramazs›n›z adaletsizli¤i.

Zaten bizde yorumculu¤unda adalet yok. Hakemlik yapar-
ken elefltirilmeyi reddeden hakem eskileri ekranlarda yorum ya-
parken ''Kifliye Özel'' dara¤açlar›n› yanlar›nda getiriyorlar.
Adam›na göre difl biliyorlar. Her hakemin tek bafl›na bir anla-
m› olmal›. Onlardan yönettikleri maçlarda istedi¤imiz mutlak
adaleti, bizlerde yorumlar›m›zda onlara ayn› biçimde iade et-
mek istiyoruz.

Yabanc› hakem istemiyoruz. Ama yerli hakemlerin  de
yürekli olmas›n› istiyoruz. Herkesin yede¤inde da¤ gibi cesareti
vard›r. ‹flte hakemlerimizden de o cesareti istiyoruz. Zira yollar
yolcular›n› iyi tan›r. Ve yollarda asla cesaretli adam› terk etmez.

Sayg›lar›mla...

CESARET...

FIFA'n›n 9. Baflkan› Gianni
Infantino oldu. Seçim öncesi

Bahreynli Salman ile 2 favoriden
biri olarak gösterilen ‹nfantino,
baflkanl›k koltu¤una ikinci tur

sonunda oturmay› baflard›.
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SPOR MEYDANI Gazetesi
Yaz› ‹flleri Müdürü Muzaffer
Batumlu'ya önemli aç›klama-
larda bulunan Avrupa Tekvan-
do Birli¤i (ETU) Baflkan› Sakis
Pragalos, Türkiye'nin dünya
tekvando ailesinin sayg›n bir
üyesi oldu¤unu kaydetti. Pra-
galos, “‹ki flehir adayd›. ‹stan-
bul ve Azerbaycan. Biz ‹stan-
bul'u seçtik. Çünkü ‹stanbul
güzel bir flehir, yirmi dört saat
yaflayan bir flehir  ‹stanbul.
Türkiye Tekvando Federasyo-
nu bu organizasyonun haricin-
de, baflka organizasyonlarda da
baflar›l› olmufltur. Sporun
dostluk ve kardefllik
ilkeleri çerçevesin-
de centilmence say-
g›ya dayal› güzel bir
müsabakalar oldu.
Organizasyon bizim
aç›m›zdan çok güzel
geçti. Norveç, ‹srail
ve Polonya gibi ülke-
ler kota ald›lar. Tek-
vando  haritas›nda
hiç yerleri yoktu. ‹ki

sporcunuz kotay› aflamad›, Na-
fia Kufl ve Yunus Sar› fakat
üzülecek bir fley yok Çünkü
kotay› aflan iki tekvandocunuz
var. Hem Servet Tazegül, hem
de Nur Tatar bana göre iki
sporcunuz size Rio'dan madal-
ya getirecektir.

Avrupa Tekvando Birli¤i
(ETU) Baflkan› Sakis Pragalos,
“Spor organizasyonlar›nda
Türkiye'nin hiçbir s›k›nt›s› ol-
mad› çok baflar›l› organizas-
yonlara imza att›n›z. Biz bun-
lar› yak›ndan takip ediyoruz.
Metin fiahin baflkan›ma hep flu

soruyu soruyorum. Nas›l yap›-
yorsunuz bu organizasyonlar›,
o da bana sporu seven bir eski
baflbakan›m›z ve flimdiki cum-
hurbaflkan›m›z Recep Tayyip
Erdo¤an beyin himayelerinde
gerçeklefltiriyoruz. Tabi burada
hükümetimizin pay› çok bü-
yük.  Baflbakan›m›z, Spor Ba-
kan›m›z ve Gençlik spor genel
müdürlü¤ümüz  tüm spor
branfllar›na ayn› mesafedeler.
Bizde federasyonlar olarak çok
çal›fl›yoruz. Baflar› da arkas›n-
dan geliyor.” dedi.

Avrupa Tekvando Birli¤i
(ETU) Baflkan› Sakis
Pragalos, daha sonra
flöyle devam etti:
“1996 y›l›nda
ETU'da göreve bafl-
lad›m. Önceden ha-
kemdim. O s›ralar
Türk Tekvandosu
biraz düflüflte idi.
Fakat  zamanla bu
düflüfl sizi zirveye
kadar ç›kard›. Çün-
kü iyi sporcular ç›-

kard›n›z, çok çal›flt›n›z ve bafla-
r› oldunuz. fiimdi birazda 2016
Rio Olimpiyat Oyunlar›ndan
konuflal›m, benim flahsi görü-
flüm en fazla madalya kazana-
cak ülkeler aras›nda ‹spanya,
Almanya, ‹ngiltere var. Alman-
ya'da Türk orjinli sporcular bu-
lunmaktad›r. fiunu belirtmek
istiyorum Türk orjinli derken
orada do¤mufl, Alman Milli Ta-
k›m›n›n formas›n› giymifl Türk
çocuklar›ndan bahsediyorum.”

Avrupa Tekvando Birli¤i
(ETU) Baflkan› Sakis Pragalos,
konuflmas›n›n son bölümünde

ise flunlar› belirtti: “2008 y›l›
may›s ay›nda elektronik siste-
mi devreye soktuk. Avrupa tek-
vandosu çok  mutlu oldu. Eski-
den puan› hakem verirdi,flimdi
ise bu elektronik sistemde
sporcu al›yor. Ald›¤›m duyum-
lara göre fluan görevde bulunan
Spor Bakan›n›z Akif Ça¤atay
K›l›ç bey, Almanya'da bulun-
du¤u s›ralarda Tekvando  yap-
m›fl. Bundan ötürü çok flansl›-
s›n›z. Bizlere gösterdi¤iniz ilgi-
den dolay› tüm Avrupa ülkele-
ri ad›na flükranlar›m› su-
nuyorum.”

TÜRK‹YE Masa Tenisi Federasyonu ta-
raf›ndan düzenlenen ‹stanbul gençler masa
tenisi il biricili¤i Tozkoparan spor salonun-
da yap›ld›. Befliktafl erkek tak›m› 4. oldu.
Maçlar›n çok renkli ve mücadele içinde
geçti¤ini belirten Befliktafl Masa Tenisi Tek-
nik Direktörü Sabahattin Sabrio¤lu, yapt›¤›
aç›klamada, “Çocuklar›m›z her geçen gün
üstüne koyarak haz›rlan›yorlar. Güzel maç-

lar ç›kard›lar, ufak tefek baz› hatalar yapt›-
lar ama ben inan›yorum bu çocuklar›m›z
bizleri ileriye tafl›yacaklard›r. Befliktafl gibi
büyük bir camian›n sporcusu olmak ve o
forman›n hakk›n› vermek için çok çal›fl-
mak gerekiyor dedi. Sabrio¤lu, turnuvaya
kat›lan tüm kulüplerimiz iyi bir haz›rl›k
dönemi geçirmifller,  bu da masa tenisinin
ileriki y›llar› için umut veriyor” dedi.

Masa Tenisi’nde Befliktafll›
gençler zirveyi zorluyor

SIRB‹STAN’DA düzenlenen Y›ld›zlar Avrupa Esk-

rim fiampiyonas›'nda Atakan ‹slam Hezer, k›l›ç

branfl›nda bronz madalyan›n sahibi oldu. Eskrim Fede-

rasyonu'ndan yap›lan aç›klamaya göre, Ankara Türkiye

Olimpiyat Haz›rl›k Merkezi (TOHM) sporcusu Atakan ‹s-

lam Hezer, Novi Sad kentinde devam eden flampiyona-

da önemli bir baflar›ya imza att›. K›l›ç branfl›nda üçün-

cü s›ray› alan Atakan, Türkiye'ye eskrim tarihindeki 3.

Avrupa fiampiyonas› madalyas›n› kazand›rd›.

Y›ld›z eskrimciden
bronz madalya

Avrupa Tekvando Birli¤i (ETU) Baflkan› Sakis Pragalos:
“Hem Servet Tazegül, hem de Nur Tatar bana göre 
iki sporcunuz size Rio'dan madalya getirecektir.”
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GAZ‹OSMANPAfiA ve ‹stanbul ‹l Spor Müdürlü¤ütaraf›ndan organize edilen 'Sporda Yetenek Tespi-ti ve Spora Yönlendirme Projesi' etkinli¤ine ProfesyonelFutbolcular Derne¤i Baflkan› Hakan Ünsal da kat›larakdestek verdi. Ünsal, “Buradaki bulunan kardefllerimizinheyecan›n›n bir benzerini ben de yaflam›flt›m. Bu kadarbilimsel ve sistematik de¤ildi ama o duygular› yaflad›k.Sporun her dal› sizi her yere götürebilir. ‹flin bu flekildeyap›lmas› takdir edilesi bir durum. Eskiden do¤al yollar-la yap›l›rd› do¤al yetenek diye söylenirdi. Art›k bunukendili¤inden ç›kma gibi bir lüksümüz yok. Dolay›s›yla
Gaziosmanpafla Belediyesi'nin

yapt›¤› bu ifl çok önemli.
Beni de küçüklük y›lla-

r›ma getirdiler. Ben
küçük bir kasabada
yafl›yordum. Yafla-
d›¤›m›z kasaban›n
futbolcular› bizim
için efsaneydi. On-

larla bir araya gel-
mek hayran hayran

bakmak yetiyordu”
fleklinde konufltu.

HHaakkaann  ÜÜnnssaall''ddaann  
ssppoorrccuullaarraa  ddeesstteekk

BOL k›rm›z› kartl› Galatasaray-
Trabzonspor karfl›laflmas›nda, bir
oyuncunun da hakeme k›rm›z› kart
göstermesi aya damgas›n› vurur-
ken, olay uluslararas› ilgi oda¤›
olarak kayda geçti. Di¤er yandan

Ziraat Türkiye Kupas› maçlar›n›n
çeyrek final heyecan› devam etti.
Süper Lig'de liderlik koltu¤una
oturan Fenerbahçe, kupa yolunda
da var oldu¤unu gösterdi. Galatasa-

ray'›n Avrupa Kupalar›ndan 1 y›l
men cezas› almas› ise spor camias›-
n› flok eden olaylar aras›nda yer al-
d›. Medya Takip Merkezi'nin
(MTM) haz›rlad›¤› rapora göre,
ay›n spor bas›n›ndaki en popüler
kulüp baflkan› Aziz Y›ld›r›m oldu.

Galatasaray'da Denizli
Dönemi sona erdi

MTM, spor kulüplerinin en çok
konuflulan teknik direktörlerini de
araflt›rd›. Galatasaray Kulübü, YEN‹
teknik direktörü Mustafa Deniz-
li'nin 1 Mart tarihinde görevinden
istifa etti¤ini resmi sitesinden du-
yurdu. Üç ay görevde kalan Deniz-
li, fiubat ay› boyunca 18.803 haber-
le listenin birinci s›ras›nda yer ald›. 

FRANSA’DA 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri aras›nda
düzenlenecek EURO 2016 Finalleri'nde mücadele ede-

cek Türkiye A Milli Futbol Tak›m›, 24 Mart Perflembe günü fi-
nallerde yer alacak ülkelerden biri olan ‹sveç ile Antalya'da
bir haz›rl›k maç› oynayacak. Antalya Stadyumu'nda oyna-
nacak Türkiye ile ‹sveç A Milli tak›mlar› aras›ndaki haz›rl›k
maç›n›n bafllama saati önümüzdeki günlerde belli olacak.
Türkiye-‹sveç haz›rl›k müsabakas›, ayn› zamanda Türkiye A
Milli Futbol Tak›m›'n›n geçti¤imiz aylarda tamamlanarak
hizmete sunulan Antalya Stadyumu'nda oynayaca¤› ilk maç
olacak. Bu karfl›laflma, A Milli Tak›m'›n tarihinde Antalya'da
oynayaca¤› üçüncü maç olarak da kay›tlara geçecek.
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Elinizde üst düzey bir tak›m olursa ifliniz kolay olur. Ya üst
düzey tak›m ya da üst düzey teknik adam olacak. ‹kisi de

yoksa ne yapacaks›n›z? 1-0'a flükredeceksiniz. Kusura bak-
mas›n kimse Hami Mand›ral› onca yanl›fl›na hatta yetersizli-
¤ine ra¤men, ona bu tak›m› teslim edenler de suçlu. Baflta
Say›n Usta. Oynanan oyunu kendisi be¤endiyse ben yazarl›¤›
b›rakaca¤›m. Bu tak›m maç boyunca üst üste iki kere iki pas
yapamad›. Ellinci y›l› geçtim bu seneyi kurtars›n bari. Gali-
biyet geldi; ligden düflme tehlikesi kalmad›. Az da olsa var
ama Trabzonspor zaten düflürülmez. Mustafa Yumlu d›fl›nda
biraz Akakpo'yu be¤endim. Kaleci Esteban sahan›n y›ld›z›y-
d›. Aaatif fieysu ise maça damgas›n› vurdu. Bu kadar ener-
jik ve k›sa alanda pas yapan yetenek az gördüm. Neden Si-
vas'ta gerçekten anlamak zor. Aya¤›na top de¤meden al›nan
oyunculara milyon Eurolar› döken Trabzonlu idarecilerin Aa-
tif fieysu'yu sezon sonu kadroya almalas› flart. Mehdi Ta-
uwin, Ziya, Cicinho ve Berkhan. Hepsi Trabzonlu oyuncular-
dan daha iyiydiler. Eksikleri goldü. 7 gol yapabilirlerdi. Hiç
atamad›lar. Onlar›n ad›na üzüldüm. As›l Trabzon'a üzüldüm.
Maç boyunca kaleye gidemeyen milyon dolarl›k tak›ma. Car-
dozo yerlerde sürünüyor. Bu haliyle sahada ancak ismi var
olur. Ona pas atacak adamlar Erkan, Marin, Özer, Yusuf hep-
si vasata bile yakalaflamad›.

Trabzonspor için 3 puan alt›n, p›rlanta de¤erinde. Ay-
taç'›n flutunda kaleci Korcan birfley yapamad›. Trabzons-
por'un kaleye ilk flutunun gol olmas›. Onun da 61'de gelme-
si. Tesadüf demeyelim. Yeteneklilerin tesadüfe ihtiyac› yok.
Ç›kar, oynar, kazan›rs›n. Trabzonspor'un bu haliyle Sivas'›n
üzerinde olmas› da forma fark› olsa gerek.  

kadirbiyikli@spormeydani.org

Perspektif

KAD‹R
BIYIKLI

Sivas Haketti

TÜRK sporuna verdi¤i önemli kat-
k›larla dikkat çeken efsane sponsor
Turkcell geri döndü. Geçti¤imiz gün-
lerde Kulüpler Birli¤i Vakf› ile GSM
Operatörü Turkcell aras›nda 1 y›ll›k
sponsorluk anlaflmas› imzalan›rken,
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzi-
o¤lu da Spor Meydan›'na
özel aç›klamalarda bu-
lundu. Sporun bir
mutluluk kayna¤› ol-
du¤una dikkat çe-
ken Terzio¤lu, ga-
zetemize özel ifa-
deler kullan›rken,
spor alan›nda ke-
sinlikle branfl ayr›-
m› yapmad›klar›n›
ve spora olan katk›lar›-
n›n artarak devam edece-
¤ini müjdeledi.  

TÜM BRANfiLARDA VARIZ 
Turkcell'in kuruldu¤u günden bu

yana spora bak›fl aç›s›n›n çok baflka ol-
du¤unu dile getiren Terzio¤lu, ''Spora
çok büyük bir önem veriyoruz. Spor
bizim kalbimiz, çok seviyoruz. Size
flöyle bir örnek vereyim. fiu an olimpi-
yatlara kat›lacak 33 sporcumuz var, bu
sporcular›m›z›n 16 tanesine sponsor

olmufluz, bu bize gurur veriyor. Ümit
ediyorum ki Bayan Basketbol Milli Ta-
k›m›m›z da Olimpiyatlara kat›lacak-

lar. Onlarda kat›ld›¤›nda
sporcular›m›z›n yüzde

80'ini Turkcell sporcu-
su olmufl olacak. Biz
her alanda atletizim
de, yüzmede, fut-
bolda, basketbol
da hep milli tak›-
m›m›z›n, federas-
yonumuzun yan›n-

da olmaya çal›fl›yo-
ruz. Tak›m ayr›mc›l›¤›

yapmadan bütün müflte-
rilerimizin heyecan›na katk›

verecek flekilde bu deste¤i vermeye
devam edece¤iz'' ifadelerini kulland›. 

SPOR MUTLULUKTUR 
Sporun insanlar› bir araya getiren

en önemli paydalardan bir tanesi ol-
du¤una da dikkat çeken Terzio¤lu,
"‹nan›n Türkiye'de 35 milyona yak›n
müflterimiz var. Bunlar›n 17 milyo-
nunda ak›ll› telefon var. Bir gol at›l-

d›¤›nda 4 dakika sonra onlar›n tele-
fonlar›na gollerin 90 saniyelik özeti-
ni gönderdi¤imizde 1 buçuk milyon
insan onu izliyor. Müthifl bir de¤er.
Türkiye'de spor büyük bir heyecan
bar›fl›n kayna¤›. Futbol mutlulu¤un
kayna¤› ve hendekleri kapat›p in-
sanlar› tekrar bir araya getirecek
en önemli unsurlardan bir tane-
si" diye konufltu.

DURMAK YOK
DESTE⁄E DEVAM

Turkcell olarak 2002'den
bu yana futbolun içinde ol-
duklar›n› da vurgulayan Ter-
zio¤lu, "Bu dönem içinde A
Milli Tak›m›m›z›, federasyo-
numuzu, kulüplerimizi ve
flimdi de Kulüpler Birli¤i'ni
ve Süper Lig'i sürekli des-
tekledik ve desteklemeye
de devam edece¤iz. Tür-
kiye'nin ve Türk futbolu-
nun marka de¤erini yük-
selten tüm kurumlar›n,
tüm organizasyonlar›n

yan›nda olmak bizim en önemli amaç-
lar›m›zdan bir tanesi. Kulüpler Birli¤i
ile bu anlaflmay› yapman›n do¤ru ol-
du¤unu düflünüyoruz" dedi.

'Turkcell Süper Lig' hiç bitmesin
slogan›n› hat›rlamayan›m›z yoktur he-

ralde. Bir dönem Süper Lig'e isim
sponsoru olan ve büyük katk›-
lar sa¤layan Turkcell'in yeni-
den bu ifl ortakl›¤›na s›cak ba-
k›p, bakmad›¤›n› sordu¤u-

muzda ise Terzio¤lu,
flu ifadeleri kullan-
d›: ''‹lerleyen dö-
nemler için flim-
di konuflmak
çok erken. Biz
Milli Tak›mla-
r›m›z›n ve Fe-
derasyonlar›-
m›z›n yan›nda

olup Türki-
ye'nin her yeri-
ne de¤ebilecek
flekilde spora

destek vermeye
devam edece¤iz.''

SANCAKTEPE Belediyesi,  Galatasaray'›n  ve  milli  tak›-
m›n  efsane  kalecisi  'BERL‹N  PANTER‹'  lakapl›  Turgay

fieren  için  vefa  gecesi  düzenledi.  Organizasyonda  konuflan
Turgay  fieren,  herkese  çok  teflekkür  ederek,  "Bir  daha  bu
dünyaya  gelmeyece¤iz  ve  bu  imkanlara  sahip  olmayaca¤›z.
Bugün  bu  imkanlara  sahibiz  ve  bunlardan  istifade  etmemiz
laz›m.  Aç›k  söylemek  gerekirse  bu  öyle  bir  duygu  ki  insan
ne  söyleyece¤ini  flafl›r›yor.  Buraya  seve  seve,  koflarak  gel-
dim.  Türk  futbolu  Avrupa'da  belli  yerlere  gelmelidir.  Biz  za-
man›nda  bunu  getirdik.  Milli  formay›  51  defa  giydim  ve  bu  az
bir  rakam  de¤il.  Umuyorum  ki  flimdi  futbolcular  daha  fazla
giyer.  Zaman›nda  bizlere  yard›m  ettiler  flimdi  de  bizler  fut-
bolcular›m›za  yard›m  etmeliyiz"  dedi.

Öte  yandan  Sancaktepe  Belediyesi  Baflkan›  ‹smail  Er-
dem  düzenledi¤i  vefa  gecesinin  sonunda  Turgay  fieren'e
özel  yap›m  eldiven  plaket  arma¤an  etti.  Gece,  çekilen  hat›ra
foto¤raf›n›n  ard›ndan  son  buldu.

TURGAY fiEREN’’ee
vveeffaa  ggeecceessii  ddüüzzeennlleennddii

Türkiye'nin telekomünikasyon devi Turkcell'in 
Genel Müdürü Kaan Terzio¤lu, Dünya'da ve Türkiye'de sporun önemine
dikkat çekerken, sporu branfl gözetmeksizin destekleyeceklerini ifade etti.

RRÖÖPPOO
RRTTAAJJ

SSEE
RRHHAATT  

HHEERR
GGÜÜNNEERR

TSYD için her ay düzenli olarak haz›rlanan fiubat ay› medya
raporunda, spor dünyas›n›n öne ç›kan bafll›klar› belirlendi. A Milliler 24 Mart'ta 

‹sveç’le karfl›laflacak

UEFA daha önce finansal fair play kurallar›n›

yerine getirmekte baflar›s›z oldu¤unu aç›klad›¤›

ve uzun bir süredir takibe ald›¤› sar› k›rm›z›l› kulübe

1 y›l Avrupa kupalar›ndan men cezas› verdi.

Galatasaray'›n bu cezas› Avrupa kupalar›na kat›l›m

hakk› kazand›¤› ilk y›l için geçerli olacak. E¤er sar›

k›rm›z›l›lar 2 y›l üst üste kupaya kat›lma hakk›n› elde

edemezse bu ceza ortadan kalkacak.

Galatasaray’a 1 y›l ceza

Küçükçekmece  Belediyesi  ve  Küçükçekmece  Amatör
Spor  Kulüpleri  Destekleme  Derne¤i  iflbirli¤i  ile  düzenle-

nen  9.  Minikler  Futbol  Turnuvas›  ödül  töreni  yap›ld›.
Sefaköy  Kültür  ve  Sanat  Merkezi'nde  gerçekleflen  törene,

Küçükçekmece  Belediye  Baflkan  Yard›mc›s›  Recep  fiencan,
Küçükçekmece  Kulüpler  Birli¤i  Baflkan›  Seymen  Gençtürk,
Türkiye  Futbol  Antrenörler  Derne¤i  ‹stanbul  fiube  Baflkan›
R›za  Çavuflo¤lu  ve  futbolcu  velileri  kat›ld›.

AMACIMIZ YEN‹ ARDA TURANLAR KAZANDIRMAK
Küçükçekmece  Kulüpler  Birli¤i  Derne¤i  Baflkan›  Seymen

Gençtürk  de  yapt›¤›  konuflmada,  ''‹lçemizde  son  y›llarda  çok
baflar›l›  spor  faaliyetleri  yap›lmakta.  Küçükçekmece  Beledi-
yesi  ile  birlikte  yeni  projeler  ç›karmak  için  çal›flmalar›m›za
devam  ediyoruz.  Amac›m›z  bu  ülkeye  yeni  Arda  Turanlar
kazand›rmakt›r.  Velilerimize  verdikleri  desteklerden  dolay›
çok  teflekkür  ediyorum''dedi.  

““YYeennii  AArrddaa  TTuurraannllaarr  bbuurraaddaann  çç››kkaaccaakk””

Hakeme KIRMIZI KART
spor gündemine damga vurdu

BA⁄CILAR Belediyesi'nin her ay düzenledi¤i SporSöylefli'lerinin bu ayki konu¤u Eski FenerbahçeliMilli Futbolcu Tuncay fianl› oldu. Abdurrahman ve Ner-min Bilimli Mesleki ve Teknik AnadoluLisesi'ndeki söyleflide konuflmas›naBefliktafl ile Fenerbahçe derbisiniyorumlayarak bafllayan fianl›, FB'ninseyirci avantaj›n› iyi kulland›¤›n› be-lirterek, BJK'n›nda çok zevkli biroyun sergiledi¤ini anlatt›. SüperLig'de çok güzel bir rekabet ya-
fland›¤›n› vurgulayan fianl›,
“Kalben Fenerbahçe'nin
flampiyon olmas›n› istiyo-
rum.” diye konufltu.

““FFBB''nniinn  flflaammppiiyyoonn  
oollmmaass››nn››  iissttiiyyoorruumm””

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ KAAN TERZ‹O⁄LU, SPOR MEYDANI'NA KONUfiTU:



Zeytinburnu  Gençlik  Merkezi'nin  düzenledi¤i  Spor  Söyle-
flileri'nin  konu¤u  Merkez  Hakem  Kurulu  Eski  Baflkan›  Bü-

lent  Yavuz  oldu.  Milli  formay›  da  terleten  Befliktafl'›n  efsane
futbolcular›ndan  Ali  Gültiken'in  moderatörlü¤ünde  gerçekle-
flen  söylefliye  gençlerin  ilgisi  yo¤un  oldu.  Türk  futbolunun  ma-
saya  yat›r›ld›¤›  programda  zaman  zaman  gündeme  gelen  ha-
kem  hatalar›  ele  al›nd›.  Zeytinburnu  Kültür  Merkezi'nde  dü-
zenlenen  söylefli  keyifli  anlara  sahne  olurken,  Türk  futbolunun
duayen  isimleri,  gençlerin  sorular›n›  da  yan›tlad›.  Yavuz,  “Ligi-

miz  de  son  derece  agresif  yani  karfl›l›kl›
sayg›  ve  sevgiyi  beklemek  hayalci-

lik  olur.  Çünkü  hayat›mda  gitti-
¤im  maçlarda  yüzüme,  'sen

Türkiye'nin  en  iyi  hakemi-
sin'  diyenler  maç  bittikten
sonra  televizyona,  'ya  bu
hakem  nereden  gelmifl
kardeflim  bunun  hakem-

likle  alakas›  yok,  lisans›n›
iptal  edeceksin'  diyor"  dedi.

“Ligimizde  karfl›l›kl›  sevgi  ve  
sayg›  beklemek  hayalcilik  olur"

Avrupa'da kalan iki temsilcimizden biri 'devam', di¤eri 'ta-
mam' dedi. UEFA Avrupa Ligi son 32 grubunda, Fenerbahçe

Rusya'n›n Lokomotiv Moskova tak›m›n› evinde 2-0 yendi¤i ma-
ç›n rövanfl›nda 1-1 berabere kalarak eledi. Galatasaray ise, La-
zio ile evinde 1-1 berabere kald›¤› maç›n rövanfl›n› ‹talya'da Ro-
ma Olimpiyat Stad›'nda 3-1 kaybederek elendi. Do¤rusunu söy-
lemek gerekirse, daha ilk maçlar›n skor ve futbol anlay›fl› rö-
vanfllar nihai sonucu ortaya koymaya yetip de artm›flt› bile.

Fenerbahçe, grup maçlar›nda Befliktafl'› saf d›fl› b›rakan Loko-
motiv önündeki oyun ve 2-0'l›k skorla, son 16 tak›m aras›na kala-
ca¤›n› anlat›rken, Galatasaray da Lazio karfl›s›ndaki performans ve
1-1'lik beraberlikle, “Çabalama kaptan ben gidemem” demiflti.

Sezon bafl›ndaki görüntüsünün üzerine koya koya gelen Fe-
nerbahçe, ligde bir iki karfl›laflmas› d›fl›nda kiflilikli bir oyun an-
lay›fl› sergiledi. Avrupa'da da durum hemen hemen ligdeki gi-

biydi. Avrupa maceras›na kabus gibi bir Molde maç›yla giren
Fenerbahçe, ondan sonra yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray ise, Devler Ligi'ndeki o beklentilerden uzak per-
formans›yla, zar zor yakalad›¤› üçüncülükle can›n› UEFA'ya güç
bela att›. Att› atmas›na da, yap›lanlar, yap›lacaklar›n teminat›-
d›r gerçekli¤inden kaynakl› olarak Sar› K›rm›z›l›lar, UEFA'da da
bekledi¤ini bulamad› ve Lazio önünde elenmekten kurtulamad›.

Bu sezon kolay gol yeme al›flkanl›¤›na bürünen ancak bir o ka-
dar da kolay gol atan Galatasaray'da, ekonomik açmaz, UEFA ta-
raf›ndan k›skaca al›n›fl, tak›m›n teknik patronaj›n›n yersiz de¤ifli-
mi ve son olarak da, Burak Y›lmaz gibi bir gol aya¤›n›n Çin'e gi-

difli, tak›m›n kimyas›n› gerçek anlamda bozdu.
Ayr›ca, Sabri ve Umut baflta olmak üzere baz› oyuncular›n Sar›

K›rm›z›l› tribünlerle aras›n›n aç›lmas› ve tüm bu olaylar›n tak›ma
yans›mas›, LigDne sonra Avrupa'ya da havlu atmay› kaç›n›lmaz
hale getirdi. fiimdi Galatasaray'›n elinde son kale olarak Ziraat
Türkiye Kupas› kald›. E¤er oradan da boyunun ölçüsünü al›rsa,
aç›k söylüyorum ne yönetim kal›r, ne de Mustafa Denizli. Perflem-
be'nin geliflinin Çarflamba'dan belli olaca¤›n› var sayarsak, ac›
gerçekler aras›na kupa da girer ki; ‹flte o zaman vay ki vay...

Evet, iflte Galatasaray'daki son durum böyle. Dilerseniz son
olarak Fenerbahçe için de son bir iki kelam edelim.

Lig'de Befliktafl'la nefes nefese bir yar›flta olan Fenerbahçe Zi-
raat Türkiye Kupas›'nda da yoluna devam ediyor. Sar› Lacivertli ta-
k›m, Lokomotiv Moskova'y› eledikten sonra Avrupa maceras›n›, Por-
tekiz'in Braga tak›m› karfl›s›nda sürdürecek. Braga hiç te kötü bir
kura de¤il, hatta çekilebilecek en iyi bir iki tak›mdan bir tanesiydi.
‹lk Moskova maç›ndaki futbolu oynamas› halinde Fenerbahçe'nin
çeyrek finale kalmas› son derece normal diye düflünüyorum...

Hoflçakal›n... 

erdenaktogu@spormeydani.org

Seyir Defteri

ERDEN 
AKTO⁄U

Biri 'TAMAM',
di¤eri 'DEVAM' dedi!

B‹LYONER.COM Kad›nlar Türkiye
Kupas›'n›, finalde Galatasaray'› 69-61
yenen Fenerbahçe kazand›. Sar› laci-
vertliler böylece Türkiye Kupas›'nda 11.
flampiyonlu¤unu yaflad›. Fenerbahçe bu
zaferle, Galatasaray'›n "Türkiye Kupa-
s›'n› en çok kazanan tak›m" unvan›na da
ortak oldu. 

Çekiflmeli bafllayan maç›n ilk 5 daki-
kas› 9-9 eflitlikle geçildi. Daha sonraki
bölümde daha az hata yapan Fenerbah-
çe, ilk çeyre¤i 20-18 önde tamamlad›.
‹kinci periyoda daha etkili bafllayan sa-
r›-lacivertliler, 13. dakikada fark› 5'e ç›-
kard›: 25-20. Çeyre¤in 17. dakikas›n› 7
say› farkla önde geçen Fenerbahçe kar-
fl›s›nda Galatasaray, periyodun kalan
bölümlerinde fark› kapatt›, ancak so-
yunma odas›na 35-32 geride gitti. 

‹kinci yar›ya iyi bafllayan Galatasa-
ray, 22. dakikada 38-37 öne geçti. Kalan
dakikalarda Galatasaray'dan daha fazla
skor üreten Fenerbahçe, final periyodu-
na bir say› farkla, 49-48 üstün girdi.  ‹ki
tak›m›n da skor üretmede s›k›nt› çekti¤i
son periyodun ilk 5 dakikas› 52-52'lik
eflitlikle geçildi. Bu bölümden sonra üst
üste buldu¤u üç say›l›k basketlerle Fe-
nerbahçe son 2 dakikaya 7 say› farkla,
63-56 önde girdi. Kalan dakikalarda az
hata yapan Fenerbahçe, maçtan 69-61
galip ayr›larak, Türkiye Kupas›'n› 11.
kez müzesine götürdü.  

hhuussaammeettttiinnaaccaarr@@ssppoorrmmeeyyddaannii..oorrgg
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Kad›nlar Türkiye Kupas› finalinde Fenerbahçe,
Galatasaray'› 69-61 yenerek flampiyon oldu.

FENERBAHÇE 69
GALATASARAY 61
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi 

Hakemler: Nezihi Soydan, Turgut Ifl›k, Si-

nem Tetik 
Fenerbahçe: Quigley 17, Birsel Vardarl›

Demirmen, Coleman 16, Lavender 15, Ho-

lingsvorth 7, Verameyenka 12, Olcay Ça-

k›r 2, Tu¤çe Can›tez 

Galatasaray: Ifl›l Alben 9, Loyd 15, Dublje-

vic 11, Nevriye Y›lmaz 14, Wauters 8, Bahar

Ça¤lar 2, Kulichova 2, Ayflegül Günay 

1. Periyot: 20-18
Devre: 35-32
3. Periyot: 49-48

Befl faulle ç›kan: 38.50 Holingsvorth (Fe-

nerbahçe)

Geride b›rakt›¤›m›z fiubat ay›n›n son günlerinde Türk futbolu-
nun yaflayan efsanesi Turgay fieren için bir moral gecesi dü-

zenlendi. Sancaktepe Belediyesi'nin organize etti¤i Grand Ceva-
hir  Otel'deki geceye birçok spor adam›, kulüp yöneticisi, futbol-
cu, bas›n dünyas›n›n birçok duayen ismi kat›ld›.

Bana Türk futbolunun unutulmaz en büyük 5 ismi kimdir
diye sorulursa, flöyle cevap veririm: Lefter Küçükandonyadis,
Metin Oktay, Turgay fieren, Kadri Aytaç ve Can Bartu... Bilin-
di¤i gibi Lefter, Metin Oktay ve Kadri Aytaç'› kaybettik. Geride
kalanlara Allah uzun ömürler versin...

Turgay fieren asl›nda 84 yafl›nda... Çok ileri bir yafl de¤il,
ancak onun sporculuk hayat›ndaki teknoloji ve sa¤l›k hizmet-
lerinin yetersizli¤inden dolay› Turgay fieren a¤abeyimiz, geç‹r-
di¤i birçok sakatl›kla birlikte yaflad› ve yeterince ve gerekti¤i
gibi tedavi görmedi. Onun bir baca¤› ve belindeki y›pranma
adeta yoldafl› oldu ve y›llard›rca o sakatl›klarla birlikte yaflad›
efsane futbolcu... Ancak son 3-4 y›l içinde eflini de kaybedin-
ce büyük bir çöküntü yaflad› Turgay fieren ve erken denecek
yaflta, tekerlekli koltu¤a mahkûm oldu...

fiu anda Florya'daki bir huzur evinde yaflayan Turgay a¤abe-
yimize hayat›n›n en mutlu gecelerinden birini Sancaktepe Beledi-
yesi yaflatt›. Gerçekten çok anlaml› bir geceydi ve Baflkan ‹smail
Erdem tüm konuklar› tek tek güler yüzle karfl›lad›, yapt›¤› anlam-
l› konuflma ile de tüm kat›l›mc›lar›n gönlünü almay› baflard›. Ge-
cede 91 yafl›ndaki Halit K›vanç, Turgay fieren'i anlat›rken, Alman-
larla yap›lan ve fieren'e “Berlin Panteri” ünvan›n› kazand›ran o
maçtan bafllayarak efsane futbolcumuzun hayat›ndan anlaml›
bir kesit sundu... Halit K›vanç ustay› Orhan Ayhan usta takip et-
ti... Coflkun Sabah'›n müzik resitali ile bafllayan gece, gecenin
hat›ras› için toplu resim çekimiyle son buldu.

Benim tan›d›¤›m kadar›yla Metin Türel, Y›lmaz Gökdel, Sanl›
Sar›alio¤lu, Bülent Ünder, Ahmet Çakçan, Hakan Ünsal, Bülent
Korkmaz, Mustafa Kocabay futbol dünyas›ndan... GSGM eski Mü-
dürü Mehmet Atalay, Spor A.fi. Genel Müdürü ‹smail Özbayraktar,
TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düflmez, bas›n dünyas›ndan Faik
Çetiner, Orhan Ayhan, Mehmet Çelik, Hasan Sar›çiçek, Hayri Be-
fler, Mustafa Karagöl, ‹smail Er, Cahit Ero¤ul, Osman Tanburac›,
Erhan Köknar gibi birçok isim kat›ld›.

Sancaktepe Belediyesi'nin güler yüzlü ve baflar›l› baflkan›
‹smail Erdem yapt›¤› konuflmada, “Turgay fieren gibi futbolu-
muza damga vurmufl bir efsaneyi a¤›rlamaktan gurur duyuyo-
ruz. Biz onun futbolculuk dönemine yetiflemedik ancak Metin
Oktay, Lefter ve Turgay fieren gibi efsanelerin an›lar›yla futbolu
sevdik. O bizim her zaman Turgay fieren a¤abeyimiz olarak ka-
lacakt›r. Zahmet edip geldi¤iniz için hepinize ayr› ayr› teflekkür
ederim” diye temennilerini dile getirdi.

Sancaktepe Belediyesi, Türk sporu ad›na da büyük ifller yap›-
yor. Bu gecede ö¤rendim; bünyesinde 10 binin üzerinde çeflitli
branfllardan futbolculara e¤itim veriyormufl tesislerinde ve antre-
nörler eflli¤inde... 10 bin ne demek biliyor musunuz? ‹stanbul'un
di¤er 38 ilçesinden daha çok ve Anadolu'daki en az 50-60 flehir-
deki lisansl› sporcu say›lar›ndan daha fazla...

Bu demektir ki, Sancaktepe Belediyesi yak›n bir gelecekte Tür-
kiye, Avrupa ve Dünya arenalar›nda ülkemizi temsil edecek spor-
culara sahip olacak... Baflkan Erdem'i ve
çal›flanlar›n› tebrik ediyorum... Ayr›-
ca Turgay fieren'e Vefa gecesine
damgas›n› vuran bir baflka isim
vard› ki, ondan da bahsetme-
den geçemiyece¤im: O da Be-
lediyenin Bas›n departman›n-
da çal›flan arkadafl›m›z Meh-
met Ergün... Sevgili kardeflim
bir kar›nca misali çal›flt› o gece-
de ve öncesinde; tüm konuklarla ay-
r› ayr› ilgilendi... Yüre¤inize sa¤l›k, ge-
ceye eme¤i geçen herkesi kutluyorum...
Bizlere Turgay fieren a¤abeyimizle bir-
likte anlaml› bir gece yaflatt›¤›n›z için...

BBaaflflkkaann  ‹‹ssmmaaiill  EErrddeemm,,  
fifieerreenn''ee  eellddiivveenn  mmaakkeettii    

ttaakkddiimm  eettttii..

TURGAY DE⁄‹L TÜRKAY fiEREN
Turgay fieren'e Vefa gecesinde birçok seçkin konuk var-

d›. Büyük bir moral kazanan efsane futbolcu, “Bamam Sa-
bit fievki fieren, Atatürk'ün Özel Kalem müdür Muavini idi.
Bu nedenle Ata'm›zla s›k s›k karfl›lafl›yordum... Ben henüz
4-5 yafllar›ndayd›m o y›llarda. Atatürk bir gün beni bafl›m-
dan okflam› ve ad›m› sordu. Ben de, “Sabit fieren” diye ce-
vap verdim. Atam›z, babam›n da bulundu¤u bu ortamda,
“Senin ad›n bundan sonra TÜRKAY olsun” dedi. Uzun süre
bu isimle an›ld›m. Ancak ülkemizdeki yabanc› antrenörler
TÜRKAY demekte zorland›klar› için bana TURGAY demeye
bafllad›lar. ‹smim de böyle kald›. Buraya geldiniz ve bana
unutulmaz bir gece yaflatt›n›z. Seneye sa¤sak bu kez daha
güçlü bir Turgay fieren olarak hepinizi omuzlar›mda tafl›ya-
ca¤›m” diye duygulu bir konuflma yapt›.

Gecede Turgay fieren a¤abeyimle k›sa bir sohbet de yapt›k...

BAKIRKÖY Belediye Baflkan› Dr. Bülent Kerimo¤-
lu, Spor eski Bakan› Fikret Ünlü, Bak›rköy Kaymaka-
m› Adem Öztürk, G.Sarayl› eski  futbolcular Benhur
Babao¤lu, Burak Dilmen ve Tek Rumeli TV Spor Mü-
dürü Mehmet Çelik  gibi spor,  siyaset ve medya dün-
yas›ndan tan›nm›fl ünlülerin yer ald›¤› tak›m ile Bak›r-
köy Kad›n Futbol Tak›mlar› Karmas› müsabakas› Ba-
k›rköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaflam Köyü Kapa-
l› Spor Salonu'nda yap›ld› ve karfl›laflmay› 6-3 Kad›n
Futbol Tak›m› Karmas› kazand›.

Turnuvan›n bafllang›c›nda k›rm›z› kartlar Bak›rköy
Belediye Baflkan› Dr. Bülent Kerimo¤lu, Spor Eski Ba-
kan› Fikret Ünlü, Bak›rköy Kaymakam› Adem Öztürk
taraf›ndan y›rt›ld› ve belki de dünyada ilk defa bir tur-
nuvada k›rm›z› kart kullan›lmayacak.

8 MART fi‹DDETE HAYIR FUTBOL TURNUVASI 
Bak›rköy Belediyesi birimleri aras›nda 13 tak›m›n

kat›laca¤› ‘Kad›na fiiddete Hay›r Futbol Turnuvas›’da
gösteri maç›n›n ard›ndan bafllad›. Kad›na fliddete ha-
y›r, sporda fliddete hay›r, fliddetin her türlüsüne hay›r
temalar›n›n ifllenece¤i turnuva 15 Nisan'da sona ere-
cek ve ilk dereceye giren tak›mlara kupa verilecek. 

‘fi‹DDETE HAYIR’ dediler ve sahaya indiler
Bak›rköy Belediye Baflkan› Dr. Bülent Kerimo¤lu'nun organizasyonuyla 

ünlüler ve Bak›rköy'deki kad›n futbol tak›mlar› karmas› 8 Mart Dünya 
Emekçi Kad›nlar Günü'nde ‘Kad›na fiiddete Hay›r’ demek için maç yapt›lar.



TÜRK‹YE Boks Federasyonu Baflka-
n› Eyüp Gözgeç, sporun geliflimi ve li-
sansl› sporcu say›s›n›n artmas› için
Gençlik ve Spor Bakanl›¤› taraf›ndan
haz›rlanan Türkiye Olimpiyatlara Ha-
z›rl›k Merkezleri (TOHM) Projesi'ni
"Türk sporunun kurtulufl projesi" ola-
rak gördü¤ünü söyledi.

Gözgeç, yapt›¤› aç›klamada, "Ayr›ca
devletimiz her ay onlara 500 lira maafl
veriyor. 15 yafl›nda çocu¤un 500 lira
maafl almas›, kendi kazanc› olarak bu-
nu almas› çok önemli. Çünkü, bir ö¤-
renci için bu miktar az de¤il. Bir üni-
versite ö¤rencisinin bursu kadar maafl
al›yorlar. Burada sporcunun kendi ka-
zanc› oldu¤u için kendine bir öz güven
geliyor. Burada en önemli fley, Türki-
ye'nin tüm dünyan›n yapt›¤› gibi bilim-
sel olarak gelece¤e sporcular› tafl›mas›."

TOHM Projesi'nin tüm federasyon-
lar için büyük önem tafl›d›¤›n› anlatan
Gözgeç, "Yüzde 100 altyap› ve gelece¤e
dönük olan bu projeyi Türk sporunun
kurtulufl projesi olarak görüyorum" ifa-
desini kulland›.

BOKS KOTALARINDA
MÜCADELE BAfiLIYOR

Baflkan Gözgeç, nisan ay›nda Sam-
sun'da düzenlenecek Avrupa K›ta Ele-
meleri'nde saha ve seyirci avantaj›n› kul-
lanarak en iyi mücadeleyi vereceklerini
vurgulad›. Daha sonra da Bulgaristan'da
bir kota müsabakas› olaca¤›n›, orada da
flanslar›n› deneyeceklerini belirten Göz-
geç, "Haziran ay›nda Bakü'de dünya
boks kotalar› var. Orada da flans›m›z› de-
neyece¤iz. 6 A¤ustos'ta da Rio'daki olim-
piyatlara bafllayaca¤›z. Biz en fazla kat›-
l›mla en çok madalyay› almay› hedefli-
yoruz" fleklinde konufltu. Gözgeç, genç
ve y›ld›z k›zlarda dünyada söz sahibi ül-
kelerden olduklar›n›, ancak büyüklerde
eskisi gibi baflar› elde edemediklerine
de¤indi. Kad›nlar branfl› yeni kuruldu-
¤unda Türkiye'nin atak yap›p iyi sonuç-
lar ald›¤›n› ifade eden Gözgeç, "Biz y›l-
d›z ve gençlerde çok iddial›y›z. Büyük-
ler bu y›l 51, 60 ve 75 kiloda olimpiyat-
lara kat›lacak. Bu bizim iddial› oldu¤u-
muz s›kletler. ‹nflallah oradan da bir
veya iki kota almay› hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Boks Federasyonu Baflkan› Gözgeç: "Yüzde 100 altyap› ve 
gelece¤e dönük olan Türkiye Olimpiyatlara Haz›rl›k Merkezleri

Projesi'ni Türk sporunun kurtulufl projesi olarak görüyorum"

5www.spormeydani.org info@spormeydani.orgMART 2016 SPORT‹F

Boksta geçen ay düzenlenen Büyük Erkekler ve Büyük Ba-
yanlar Türkiye fiampiyonas› yap›ld›. En fazla madalyay›

toplayan Fenerbahçe Spor Kulübünü tebrik ederim. Derece ya-
pan bütün kulüplerin de baflar›lar›n›n devam›n› dilerim.
Önemli olan Milli Tak›ma sporcu yetifltiren antrenörlerin yükü-
nü biraz da olsa hafifletmektir. fiimdi s›ra olimpiyat vizesin-
de. Sporcular›m›z o ç›taya göre kendilerini haz›rlamal›lar. Çok
tecrübeli hocalar ile kamp dönemini mükemmel flekilde geçi-
rip bu dönemi iyi neticelerle sonland›rmam›z gerekir. Art›k
Türk Boks Milli Tak›m› olimpiyatlarda madalyalar ile ülkemi-
zi onurland›rmal›d›r. Federasyon da üzerine ne düflüyorsa
yapmal›d›r. ‹stanbul'da Gençlik Hizmetleri Spor ‹l Müdürlü¤ü
boks sporlar› sekreteri Mehmet GÜL'Ü çal›flmalar›ndan dolay›
candan kutluyorum. Var gücüyle ring sporlar›na hizmet edi-
yor. Sporcular›m›z› yetifltirip milli tak›ma kazand›ran bütün
hocalar›m›z› da kutluyorum. Bu sene olimpiyatlarda bütün
spor dallar›ndan madalyalarla gururlanaca¤›z inflallah. Bu
arada Kuruçeflme spor Kulübünün düzenlemifl oldu¤u daya-
n›flma ve tan›flma gecesini tertipleyen, Kuruçeflme Spor Kulü-
bü Baflkan› Nuri Nefleli ve yönetim kurulu arkadafllar›n› teb-
rik ediyorum, çok güzel bir gece oldu, Kuruçeflmeli olarak çok
gururland›m, kendilerine teflekkür ederim.

mehmetrguleren@spormeydani.org

Ring

fiimdi s›ra olimpiyat vizesinde...

MEHMET RIZA
GÜLEREN

SERBEST Gürefl Milli Tak›m›'n›n Da¤›s-
tan as›ll› sporcusu Selim Yaflar, ilk kez

kat›laca¤› 2016 Rio Olimpiyatlar›'nda kürsü-
nün zirvesinde yer almay› hedefliyor. Avrupa

fiampiyonas› haz›rl›klar›n›
sürdürdü¤ü Elmada¤

Kamp Merke-
zi'nde konuflan
Selim Yaflar,
T ü r k i y e ' y i
çok sevdi¤ini
ve burada

mutlu oldu¤u-
nu söyledi.

Yaflar’›n hayalinde 
olimpiyat alt›n› var

2244  NNiissaann--11  MMaayy››ss  ttaarriihhlleerrii  aarraass››nnddaa

yyaapp››llaaccaakk  5522..  CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤››

BBiissiikklleett  TTuurruu''nnuunn  ppaarrkkuurruu  ddee¤¤iiflflttii..

TTüürrkkiiyyee  BBiissiikklleett  FFeeddeerraassyyoonnuu,,  5522..

CCuummhhuurrbbaaflflkkaannll››¤¤››  BBiissiikklleett  TTuurruu''nnuunn

AAllaannyyaa''ddaann  vveerriilleenn  ssttaarrtt››nn››nn  bbuu  sseennee

‹‹ssttaannbbuull''ddaann  vveerriillmmeessii  kkaarraarr››nn››  aalldd››..

GGüüzzeerrggaahhllaarr  üüzzeerriinnddee  ççaall››flflmmaallaarr  yyaa--

ppaann  BBiissiikklleett  FFeeddeerraassyyoonnuu''nnuunn  bbeelliirrllee--

ddii¤¤ii,,  hheennüüzz  kkeessiinnlleeflflmmeeyyeenn  ppaarrkkuurr  flfluu

flfleekkiillddee::  ""‹‹ssttaannbbuull  --  KKoonnyyaa  --  KKaappaaddookkyyaa

--  AAkkssaarraayy  --  AAllaannyyaa  --  BBeelleekk  --  KKeemmeerr  --  EEll--

mmaall››  --  KKuummlluuccaa  --  FFeetthhiiyyee  --  BBaabbaaddaa¤¤  --

MMaarrmmaarriiss  --  SSeellççuukk""
EEsskkii  ppaarrkkuurr  iissee  flflööyylleeyyddii::  ""AAllaannyyaa  --

KKeemmeerr  --  EEllmmaall››  --  DDaallaammaann  --  FFeetthhiiyyee  --

MMaarrmmaarriiss  --  BBooddrruumm  --  MMiillaass  --  SSeellççuukk  --  ‹‹zz--

mmiirr  --  ‹‹ssttaannbbuull""

Cumhurbaflkanl›¤› Bisiklet Turu’’nnddaa  ppaarrkkuurr  ddee¤¤iiflflttii

‹STANBUL Tozkoparan Salonu’nda yap›lan
y›ld›zlar ve gençler masa tenisi maçlar›n›n

ilk günü çok renkli geçti. Özellikle Befliktafl'›n y›ld›z
oyuncusu Can Sabrio¤lu, dikkatleri üzerine topla-
yan birkaç sporcudan biriydi. Can, gerçekten rakipleri-
ni çok kolay yendi. Babas› Befliktafl'›n Masa Tenisi Antrenö-
rü Sabahattin Sabrio¤lu, o¤lunu dikkatli gözlerle takip etti. Maç s›-
ras›nda hocama birkaç soru sordum, hocam Can kardeflimiz, ilerisi için ümit veriyor,
ne dersiniz dedim, çok çal›flmas› laz›m, derslerinden arta kalan zaman› antreman ya-
parak geçiriyoruz, tüm sporcular›ma flunu söylüyorum, baflar›l› olan bu formay› kaza-
n›r, kim olursa olsun, isterse o¤lum Can olsun, hak etmiyorsa Befliktafl formas›n› tafl›-
yamaz. Ben tüm sporcular›mdan ümitliyim, iyi bir alt yap›m›z var, Can gibi çok iyi
oyuncular›m mevcut dedi. Can kardeflim de maç›n› kazanarak babas›na flu mesaj› ver-
di bana göre, baba ben hem Befliktafl formas›n›, hem de milli formay› giyece¤im…

Gençler maçlar›nda
“Can” f›rt›nas›

1. Amatör Lig 11. Grupta mü-
cadele eden Kuruçeflmes-
por'un dayan›flma gecesi
geçti¤imiz günlerde Su-
ada'da yap›ld›. Kuruçefl-
mespor Kulübü Baflkan›
Nuri Nefleli, yapt›¤› ko-
nuflmada bugüne kadar
destek veren herkese te-
flekkür etti¤ini söyledi.
Camialar›n ayakta kalabil-
mesi ad›na herkesin elinden ge-
len deste¤i vermesi gerekti¤ini
ifade eden Baflkan Nuri Nefleli,
“Bu güzel gecenin oluflumunda
eme¤i geçenlere teflekkür ediyo-
rum. Bu destek bizlere verildi¤i
süre içerisinde baflar›l› olmak için
daha güzel ifllerin alt›na imzam›z›
ataca¤›m›za inan›yorum. Bunu

yaparken de sizlerin deste¤ini ar-
kam›zda görmek istedi¤i-
mizi de buradan belirt-
mek istiyorum” dedi.

Oldukça yo¤un bir ka-
t›l›m›n oldu¤u gecede Ku-
ruçeflmespor'un futbolcu-
lar› da tam kadro kat›ld›.
Geceye ifl, sanat, siyaset
ve spor adamlar› ve Be-
fliktafl Kulüpler Birli¤i

Baflkan› Suat Üzümcü ve Beflik-
tafl ilçesinde bulunan kulüp ta-
k›mlar›n›n baflkan ve yönetici-
leri haz›r bulundular.

Boks Federasyonu eski as
baflkanlar›ndan Mehmet R›za
Güleren'de eflleri ile geceye kat›l-
d›lar. Mehmet R›za Güleren, gece-
de yapt›¤› konuflmada Kuruçefl-

mespor'a baflar›lar diledi. Bir Ku-
ruçeflmeli olarak futbol tak›m›m›-
z› yak›ndan takip ediyorum. Tüm
yönetim kadrosunu ve baflta bafl-
kan›m›z Nuri Nefleli kardeflimi
kutluyorum. Her zaman sizlere
deste¤imiz sürecek dedi.

KURUÇEfiMESPOR,
Dayan›flma Gecesi’nde bulufltu

MMUUZZAAFFFFEERR BBAATTUUMMLLUU



GARANT‹ Koza Arena, TEB BNP Paribas ‹stanbul Cup ile
bafllayacak heyecanda, baflta Caroline Wozniacki olmak

üzere dünyaca ünlü kad›n tenisçileri a¤›rlayacak. ‹stanbul'da
bir otelde düzenlenen bas›n toplant›s›nda, turnuvalar›n tan›t›-
m› yap›ld›. Anadolu Ajans› Uluslararas› Spor Haberleri Editörü
Bar›fl Kuyucu'nun sunuculu¤unu yapt›¤› toplant›ya, Türkiye
Tenis Federasyon Baflkan› Cengiz Durmufl, Türk Ekonomi Ban-
kas› (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, Garanti Koza Yönetim
Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Murat Binark, Turnuva Direktörü
Stefan Tzvetkov ve milli tenisçi Marsel ‹lhan kat›ld›.

Baflkan Durmufl, burada yapt›¤› aç›klamada, daha önceki
organizasyonlarda dünyan›n önemli y›ld›zlar›n› a¤›rlama flan-
s› bulduklar›n› belirterek, "Bu y›l da bu iki dev organizasyonda
ayn› coflkuyu yaflayaca¤›z. Ortak amac›m›z olan tenis sporu-
nun ülkemizde daha da çok yayg›nlaflmas›, daha çok lisansl›
sporcuya sahip olmam›z ve bu tenisçilerin ileride dünya teni-
sinin en üst s›ralar›nda yer almalar›. Nisan ay›nda düzenleye-
ce¤imiz TEB BNP Paribas ‹stanbul Cup ve TEB BNP Paribas ‹s-
tanbul Open turnuvalar›yla bu amaca daha da yak›nlaflaca¤›-
m›za inan›yorum. Tüm sporseverleri, bizimle ayn› heyecan›
paylaflmalar› için tenis flölenine davet ediyorum" dedi.

WOZNIACKI’DEN HOLOGRAMLI KATILIM
Konuflmalar›n ard›ndan, turnuvada mücadele edecek

ünlü tenisçilerden Danimarkal› Caroline Wozniacki, holog-
ram yay›n› arac›l›¤› ile toplant›ya dahil edildi. Sorular› ce-
vaplayan Wozniacki, ‹stanbul'a gelece¤i için çok mutlu ol-
du¤unu söyledi. Wozniacki daha sonra milli sporcu Marsel
ile hologram yay›n› üzerinden mini bir gösteri yapt›.

16 Nisan Cumartesi günü ön eleme maçlar›yla bafllayacak
TEB BNP Paribas ‹stanbul Cup Tenis Turnuvas›, 24 Nisan Pazar
günü final maçlar›yla sona erecek. TEB BNP Paribas ‹stanbul
Open Erkekler Tenis Turnuvas› ise 23 Nisan Cumartesi günü
bafllay›p, 1 May›s Pazar günü finallerle tamamlanacak.

Türkiye
tenis flölenine haz›r

Dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova,

doping itiraf›nda bulundu.

DÜNYACAüünnllüü  RRuuss  kkaadd››nn  tteenniissççii  MMaarriiaa  SShhaa--

rraappoovvaa,,  LLooss  AAnnggeelleess''ttaa  ddüüzzeennlleeddii¤¤ii  bbaass››nn  ttooppllaann--

tt››ss››nnddaa  AAvvuussttrraallyyaa  AAçç››kk''ttaakkii  ddooppiinngg  tteessttiinniinn  ppoo--

zziittiiff  çç››kktt››¤¤››nn››  iittiirraaff  eettttii..  BBuu  aaçç››kkllaammaa  ssoonnrraass››  SShhaa--

rraappoovvaa  ggöözzyyaaflflllaarr››nn››  ttuuttaammaadd››..

55  GGrraanndd  SSllaamm  flflaammppiiyyoonnlluu¤¤uu  bbuulluunnaann  MMaarriiaa

SShhaarraappoovvaa,,  LLooss  AAnnggeelleess''ttaa  bbiirr  bbaass››nn  ttooppllaanntt››ss››

ddüüzzeennlleeddii..  TTooppllaanntt››ddaa  tteenniissii  bb››rraakkaaccaa¤¤››  yyöönnüünnddee

aaçç››kkllaammaa  yyaappmmaass››  bbeekklleenneenn  SShhaarraappoovvaa''ddaann  ddoo--

ppiinngg  iittiirraaff››  ggeellddii..  AAvvuussttrraallyyaa  AAçç››kk''ttaa  ddooppiinngg  tteessttii--

nniinn  ppoozziittiiff  çç››kktt››¤¤››nn››  aaçç››kkllaayyaann  SShhaarraappoovvaa,,  tteenniissii

bb››rraakkmmaa  kkoonnuussuunnddaa  iissee,,  ""KKaarriiyyeerriimmii  bbuu  flfleekkiillddee

bbiittiirrmmeekk  iisstteemmiiyyoorruumm..  GGeerrççeekktteenn  tteekkrraarr  ooyynnaa--

mmaakk  iiççiinn  bbiirr  flflaannss››mm  oollmmaass››nn››  uummuuyyoorruumm""  ddeeddii..  

L‹SANSI ASKIYA ALINDI

UUlluussllaarraarraass››  TTeenniiss  FFeeddeerraassyyoonnuu  ((IITTFF)),,  ddooppiinngg

iittiirraaff››nnddaa  bbuulluunnaann  MMaarriiaa  SShhaarraappoovvaa''nn››nn  lliissaannss››--

nn››nn  1122  MMaarrtt  iittiibbaarr››  iillee  aasskk››yyaa  aall››nndd››¤¤››nn››  kkaayyddeettttii..
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2016 CEV DenizBank Voleybol Bayanlar fiampi-
yonlar Ligi 6'l› final ilk karfl›laflmas›nda Vak›f-

bank, konuk etti¤i ‹sviçre temsilcisi Volero Zür›ch'i
zorlu bir mücadele sonras› 3-2 ma¤lup etti. Karfl›lafl-
man›n rövanfl› ‹sviçre'de 24 Mart 2016 Perflembe saat
20:00'de oynanacak. Vak›fbank tur için rövanfl maç›n›
mutlaka kazanmas› gerekiyor. 3-2 kaybetti¤i takdirde
tur alt›n sete kalacak. Alt›n seti de kazand›¤› takdirde
4'lü finalde ülkemizi temsil edecek.

VAKIFBANK ZOR DA OLSA MAÇI KAZANMASINI B‹LD‹
‹ki set al›p maç için umutlanan Volero, final setin-

de saha de¤iflimini 7-8 önde geçti. Sonraki sürelerde
de beraberlikler sürdü. 12-12 sonras› Vak›fbank 13-12
öne geçti. Volero 13-13 beraberli¤i sa¤lad›. Vak›f-
bank'tan bir blog, Gözde'nin de smaç› Vak›fbank'a se-
ti 15-13 maç› da 3-2 kazand›rd›.  Maalesef Vak›fbank 3-
1 kazanaca¤› maç› zorla 3-2 kazanabildi. Bu galibiyet
tur getirir mi bilinmez. Gönül ister ki tur atlas›nlar.

VAKIFBANK
zor kazand›

2016 CCEEVV  DDeenniizzBBaannkk  VVoolleeyybbooll  BBaayyaann  fifiaamm--
ppiiyyoonnllaarr  LLiiggii  1122''llii  FFiinnaall  EEttaabb››  VVaakk››ffbbaannkk--  EEcc--

zzaacc››bbaaflfl››  VViittrraa  rröövvaannflfl  mmaaçç››  öönncceessii  MMiillllii  OOlliimmppiiyyaatt
KKoommiitteessii  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii  OOkkttaarr  TTeerrtteemmiizz,,
TTüürrkkiiyyee  VVoolleeyybbooll  GGöözzlleemmccii  vvee  HHaakkeemm  KKoommiitteessii
BBaaflflkkaann››  ÜÜmmiitt  SSkkookkuulllluu''yyaa,,  TTMMOOKK  BBaaflflkkaann››  PPrrooff..  DDrr..
UU¤¤uurr  EErrddeenneerr  iimmzzaall››  ““TTüürrkkiiyyee  OOlliimmppiiyyaatt  KKoommiittee--
ssii''nnee  1155  YY››lldd››rr  oonnuurrllaa  vveerrddii¤¤iinniizz  hhiizzmmeettlleerriinniizz  iiççiinn
flflüükkrraannllaarr››mm››zz››  ssuunnaarr››zz””  bbeellggeessii  iillee  TTMMOOKK  rroozzeettiinnii
ddüüzzeennlleenneenn  ttöörreennllee  vveerrddii..

TTüürrkkiiyyee  OOlliimmppiiyyaatt
KKoommiitteessii  ttaarraaff››nn--
ddaann  HHiizzmmeett  vvee
OOnnuurr  BBeellggeessiiyyllee
ööddüüll lleennddii rr ii ll --
mmeekktteenn  bbüüyyüükk
oonnuurr  dduuyydduu¤¤uu--
nnuu  bbeelliirrtteenn  SSoo--
kkuulllluu,,  ””BBeennii  bbööyyllee
bbiirr  oonnuurraa  llaayy››kk  ggöörr--
ddüükklleerrii  iiççiinn  TTMMOOKK''nnee
tteeflfleekkkküürr  eeddiiyyoorruumm..  EElliimmddeenn
ggeellddiikkççee  vvee  oollaannaakkllaarr  iiççeerriissiinnddee  ssppoorraa  hhiizzmmeettii
ssüürrddüürreeccee¤¤iimm””  flfleekklliinnddee  kkoonnuuflflttuu..  

SSookkuulllluu’’yyaa  TTMMOOKK’’ddeenn  
hhiizzmmeett  bbeellggeessii  vveerriillddii

ARHAV‹ Belediyesi GSK Bayan Voleybol Tak›m›
finallerde s›ras›yla Kastamonu Merkez bayan

voleybol tak›m›n› 3-2, Amasya Merzifon'u 3-0 ve Gire-
sun Gençlik Spor'u son maçta 3-2 skorlarla yenerek
finallerde büyük bir baflar› gösterdi. Özelikle son
maç olan Giresun Gençlik Spor karfl›laflmas› oldukça
çekiflmeli geçmifl, daha tecrübeli olan rakibine üs-
tünlük kuran Arhavi ekibi, bu karfl›laflmay› da kazan-
mas›n› bilerek 3. Lig vizesini ald›.

3. lige yükselme karfl›laflmas› olan son Giresun
Gençlik Spor maç›n› tak›m›n yan›nda yer alarak takip
eden belediye baflkan› Coflkun Hekimo¤lu, tak›m›n el-
de etti¤i bu büyük baflar›dan dolay› oyuncular› ve
teknik heyeti tebrik ederek teflekkür etti.

AArrhhaavvii  BBeelleeddiiyyeessii  GGSSKK
bayanlar› 3. Lig’de

Farkl› sakatl›klardan dolay› son 9 ayda sadece 3 turnuvada yer
alan, herhangi bir flampiyonluk kazanamayan ve dünya s›ralama-
s›nda basamaklar› inmeye devam eden Maria Sharapova, Pazar
günü tüm dünya bas›n›yla paylaflt›¤› bilgide, Pazartesi akflam›
önemli bir duyuruda bulunaca¤›n› aç›klam›flt›. Bu beklenmeyen
bilgi paylafl›m›n›n ard›ndan dünya tenis otoritelerinin çok büyük
bölümü, Rus tenisçinin sakatl›klardan dolay› tenise devam ede-
meyece¤ini ve kariyerini sonland›rd›¤›n› aç›klayabilme ihtimalinin
kuvvetli oldu¤unu öngörmüfltü. 

BASIN TOPLANTISINDA BEKLENMEYEN ‹T‹RAF
Merakl› bekleyifl sona erip toplant› saati geldi¤inde, Sharapo-

va, Los Angeles'taki bas›n toplant›s›nda hemen herkesi flafl›rtan
bir itirafta bulundu. Rus y›ld›z, Avustralya Aç›k esnas›nda uygula-
nan doping testini geçemedi¤ini, 10 y›ld›r aile doktorunun da ona-
y›yla kulland›¤i bir ilacin 1 Ocak 2016'dan itibaren 'sporda yasak'
maddeler aras›nda girdi¤ini ancak ekip olarak durumu takip et-
medikleri için dopingli madde kulland›¤›n› kamuoyuyla paylaflt›.
Soru-cevap bölümü dahil toplamda sadece 6 dakika süren bas›n
toplant›s›nda, "Baflta hayranlar›m olmak üzere tüm tenis cami-
as›ndan özür dilerim, umar›m bana bir flans daha verilir" diyen
Masha, tenisi b›rakma iddialar›yla ilgili olarak da "Kariyerimi nok-

talayacak olsam bunu bir otelde ve böyle çirkin bir hal›n›n üzerin-
de yapmazd›m" diyerek ilginç bir ç›k›flta bulundu.

HERKES‹N AKLINDAK‹ SORU; MELDONIUM NED‹R?
Sharapova'n›n yasakland›¤›n› bilmeden kulland›¤›n› aç›klad›¤›

Meldonium ilac›na gelince...
Meldonium, 1970'li y›llarda ortaya ç›kan, baflta

Letonya ve Rusya'da serbestçe kullan›lan, Ama-
zon'dan temin edilebilen farkl› bir ilaç. Meldo-
nium, kalp krizi tedavilerinde, diyabet hasta-
l›klar›nda kullan›ld›¤› gibi, baflta Ruslar ol-
mak üzere, sporcularda da performans art›-
r›c›, enerji rezervlerini h›zl›ca geri kazanabil-
mek ad›na da kullan›labiliyor. Özellikle atle-
tizmde s›kça karfl›m›za ç›kan Meldonium'u
kullan›p, ceza alan ilk isimler, atlet Aregawi, bi-

sikletçi Vorganov ve buz patencisi Bobrova oldu. Yar›fl veya maç-
lardan ziyade idmanlardan önce kullan›lan Meldonium, Sharapo-
va'n›n bahsetti¤i gibi 2016 de¤il, Kas›m 2015'ten itibaren WADA
taraf›ndan yasaklanm›fl ilaçlardan biri durumunda. 

SHARAPOVA'NIN L‹SANSI ASKIYA ALINDI
Gelinen son noktada art›k Sharapova'n›n ne kadar süre ceza ala-

ca¤› konufluluyor. Emsaller, WADA'n›n 1 ile 2 y›l aras›nda bir ceza
verebilece¤ini gösteriyor. Olay› kapatmak yerine aksine kamuoyunu
bilgilendiren Sharapova'da durum yine de pek de¤iflmeyebilir. Ulus-
lararas› tenis federasyonu, üzerinden 1 saat geçmeden, Maria Sha-
rapova'n›n lisans›n› resmi karara kadar ask›ya ald›¤›n› duyurdu. En
az turnuvalar kadar reklamlar ve benzer organizasyonlardan da cid-

di gelir sa¤layan Sharapova'n›nprestijinin ne flekilde sars›-
laca¤›n› elbette zaman gösterecek. Yine de Masha'n›n

olimpiyatlarda yer alamamas› ve Avustralya Aç›k
puanlar›n›n da silinme ihtimali, O'nu dünya s›-

ralamas›nda ilk 100'ün d›fl›na atm›fl olacak.
Özellikle Almanlar›n, üzerinde belgeseller

çekmeye bafllad›¤› ve direkt olarak Rus spor-
cular› hedef gösteren 'Planlanm›fl Rus do-
pingleri' iddialar› gerçe¤e dönmeye devam

ediyor ve muhtemelen olay sadece birkaç spor-
cuyla da s›n›rl› kalmayacak.

ulascan@spormeydani.org
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G‹TMEK M‹ ZOR, KALMAK MI?

Baz› federasyonlar vard›r, her zaman yaz›l› ve görsel bas›n-
da gündemden düflmezler. Baz›lar› da vard›r, aman bizi

bas›n görmesin, biz kendi halimizde faaliyetlerimizi yapal›m,
geçip gidelim derler. Bu federasyonlar›n baflar›lar› da olsa ba-
s›nda yer almay›nca kimsenin de haberi olmaz. Kendileri ya-
par, kendileri izler. Bu tür federasyonlar bas›n›n önemini an-
lamazlar. Baflar›lar›n› kamuya duyurmak isteyen federasyon-
lar ise yönetim kurullar›na gazeteci de al›rlar. Organizasyonla-
r›na gazetecileri de davet ederler. Onlar›n katk›lar›yla da her
zaman bas›nda yer al›rlar. Baz› federasyonlarda bünyesindeki
hakem gazetecilerden yararlanmas›n› bilmezler. fiu andaki At-
letizm Fedrerayonu da maalesef bunlardan biri oldu. 

ATLET‹ZM YAZMAYA DEVAM EDECE⁄‹M!
41 y›ll›k gazeteci 36 y›ll›k da Uluslararas› hakemim. Bu y›-

la kadar da di¤er federasyonlarla çok iyi çal›flmalar›m›z oldu.
Fatih Çintimar Federasyonu'nun Merkez Hakem Komitesi Bafl-
kan› bas›n›n öneminden bir haber. Görevi olmamas›na ra¤-
men gazeteci ve hakemim bana sonuç vermiyor. Bas›nda ha-
ber ç›km›fl, ç›kmam›fl umurlar›nda de¤il. Bu sezon 20 kadar
‹stanbul'da yar›flma yap›ld›. Bu yar›flmalara hiç bir gazeteci
gelmezken, ben di¤er görevlerimi erteleyip iki sat›r atletizm
yazmak için yar›fllara gittim. Gazeteme, sitelere yazd›m,
ajanslara haber gönderdim. Bunun k›ymetini bilmiyorlar. 5
haftad›r yar›fllara gitmiyorum. Bas›nda tek kelime atletizm
yok. Bu durumu baflkana da söyledim. San›r›m o da memnun.
Atletizm yazmaya devam edece¤im! 

‹STANBUL'A  AC‹LEN KROS PARKURU GEREKL‹...
‹stanbul'da do¤ru, dürüst bir atletizm kros parkuru yok.

Yar›fllar çeflitli yerlerde yap›l›yor. Bu yerler krosa uygun olma-
d›¤› için kulüpler ve okullar taraf›ndan sürekli flikayet konusu
olmakta. Ayr›ca sporcular için de tehlikeli olmakta. Son ola-
rak Valideba¤ Parkuru'nda yap›lan Kaymakaml›k Okullar Kros
yar›fllar›nda sporcular parkura s›¤mad›. Sakatl›klar oldu. Ö¤-
retmen ve veliler isyan etti. Bu durumu daha önceden gören
Olimpiyat Stad› Müdürü Tolga Yaz›c›, Olimpiyat Stad›'n›n ya-
n›ndaki araziyi parkur haline getirdi. Türkiye Kros fiampiyona-
s› burada yap›ld›. Yaln›z burada ne yönetim, ne soyunma ye-
ri, ne de tuvalet var. Sporcular periflan oldular. Acilen Genel
Müdürlük ve Atletizm Federasyonu buraya tesis yapmal›. Böy-
lece bir nebzede ihtiyaç giderilecek. 

ASKER‹YE B‹R DAHA GÖZDEN GEÇ‹RMEL‹...
Askeri okullar bizim gururumuzdur. Bu okullardan yetiflen

subaylar›m›z ülkemizin savunmas›nda büyük rol oynarlar. Ay-
r›ca ülkemizin yönetimlerinde ve çeflitli mesleklerde de görev
al›rlar. Askeriye sayg›n bir kurumdur. Burada askerleri size
anlatmaya çal›flmayaca¤›m. Benim as›l duyurmak istedi¤im,
askeriyenin ald›¤› kararla askeri okullar›n sivil müsabaka ve
yar›flmalara 5-6 y›ldan beri  kat›lmay›fllar›. Halbuki bu okul-
larda okuyan ö¤rencilerden bir çok dalda flampiyonlar ç›kt›.
Bu flampiyonlar ülkemizi yurt d›fl›nda gururla temsil ettiler.
Askeriyenin ald›¤› bu yasak karar› yetkililerin bir daha gözden
geçirmeleri ve gerekli iznin verilmesi hem bu okullarda
okuyan ö¤rencileri, hem de herkesi sevindirecektir. Kurum da
ö¤rencileriyle gurur duyacakt›r. 

tayyarsumen@spormeydani.org

Salon Sporlar›

BASININ ÖNEM‹N‹
ANLAMAYANLAR!
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‹STANBUL metropolünün alt›n flehri
Üsküdar,  Krosta Avrupa fiampiyona-
s›'ndan 5. kez alt›n madalya ç›-
kard›. Üsküdar Belediyesi forma-
s›yla Türkiye'yi baflar›yla temsil
eden alt›n k›zlar›m›z ve tüm des-
tekleyenleri yürekten kutluyo-
ruz. Ana spor atletizmde ülkemi-
zi bayanlar kategorisinde 5. kez
zirveye tafl›yan Üsküdar Beledi-
yesi, yaln›zca Üsküdar'›n, ‹stan-
bul'un de¤il, tüm Türkiye'nin takdirini
kazand›lar.

Dünyan›n en köklü yar›flmalar›ndan

biri olan Avrupa fiampiyon Kulüpler
Kros fiampiyonas›'n›n 53'üncüsü Kasta-

monu Valili¤i, Kastamonu Bele-
diyesi, Kastamonu Gençlik Hiz-
metleri ve Spor ‹l Müdürlü¤ü,
Avrupa Atletizm Birli¤i, Türkiye
Atletizm Federasyonu ve Üskü-
dar Belediyesi'nin iflbirli¤i ile
Kastamonu'da düzenlendi. Bu
köklü flampiyonaya Türkiye'nin
yan›s›ra Almanya, Belçika, Bri-

tanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka,
Fransa, ‹spanya, ‹sveç, ‹sviçre, Litvanya,
Lüksemburg, Norveç, Portekiz ve Yuna-

nistan gibi ülkelerden sporcular kat›ld›.
fiampiyona kapsam›nda 33 tak›mdan
oluflan 188 atlet 4 farkl› kategoride bi-
reysel ve tak›m ad›na birinci olabilmek
için k›yas›ya yar›flt›. 

ÜSKÜDAR BELED‹YES‹ SPOR KULÜBÜ
BEfi‹NC‹ ZAFER‹NE KOfiTU

fiampiyonan›n ev sahibi konumunda-
ki Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü, Av-
rupa fiampiyon Kulüpler Kros fiampiyo-
nas›nda beflinci kez flampiyonlu¤unu
kazand›. 2009, 2010, 2011 ve 2015 y›l›n-
da kazand›¤› baflar›lara bir yenisini daha
ekleyen Üsküdar Belediyesi Spor Kulü-
bü atletleri Türkiye Kros Ligindeki un-
van›n› bu y›l da korudu. Kenyal› ‹rene
Cheptai, geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi bu
y›lda yar›fl› birinci bitirerek Üsküdar Be-
lediyesi Spor Kulübünün baflar›y› elde
etmesinde büyük katk› sa¤lad›. fiampi-
yonada Kenyal› ‹rene Cheptai'nin yan›
s›ra milli atletler Özlem Kaya, Burcu
Büyükbezgin, Alemitu Bekele, Demet
Dinç ve Sabahat Akp›nar'da ter döktü.
Üsküdarl› sporcular ve meclis üyeleri
Üsküdar Belediye Baflkan› Hilmi Türk-
men'i omuzlara alarak 'En büyük baflka-
n›, bizim baflkan' diye slogan atarak
flampiyonlu¤u kutlad›. 

Kutlamalar sonras› konuflma yapan
Üsküdar Belediye Baflkan› Hilmi Türk-
men, “Bu sene beflinci zaferimizi kazan-
d›k. Üsküdar Belediyesi Kulübü ülkemi-
zi Avrupa'da baflar›yla temsil ediyor. Bi-
zim ald›¤›m›z baflar› Üsküdar'›m›za ül-
kemize hay›rl› olsun” dedi.

Avrupa Kulüpler fiampiyonas› tari-
hinde bugüne dek erkeklerde Portekiz

21, ‹spanya 15, Belçika 7, ‹ngiltere  5,
‹talya 2, Almanya ve Fransa da birer kez
mutlu sona ulaflm›flt›. 1982'de bafllayan
kad›nlarda ise Portekiz 18, Rusya 6, Tür-
kiye 5, ‹talya ve ‹rlanda ikifler, Galler ve
‹spanya da birer kez kupa kazand›. Por-
tekiz tak›mlar›, büyüklerde verilen 86
flampiyonluk kupas›n›n 39'una ulaflarak
büyük baflar› elde etmifllerdi.
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KROS Tak›m›  ödüllendirildi.  fiampi-
yon  sporculara  ödülünü  veren  Üskü-

dar  Belediye  Baflkan›  Hilmi  Türkmen,  spo-
run  önemine  de¤inerek,  “Gençler  için  spor
iyi  bir  arkadaflt›r”  dedi.Kastamonu'nun
Kad›  Da¤›'nda  düzenlenen  Avrupa  Kulüp-
ler  Atletizm  Kros  fiampiyonas›nda,  5'inci
kez  Avrupa  fiampiyonlu¤una  ulaflan  spor-
cular  için  gece  düzenlendi.Üsküdar  Bele-
diyesi  Nikah  Saray›  Sosyal  Tesislerinde
yap›lan  ödül  törenine;  Üsküdar  Kaymaka-
m›  Mustafa  Güler,  Üsküdar  Belediye  Bafl-
kan›  Hilmi  Türkmen,  AK  Parti  Üsküdar  ‹lçe
Baflkan›  Halit  H›z›r,  CHP  Üsküdar  ‹lçe  Bafl-
kan›  Erdo¤an  Altan,  sporcular  ve  sporcu-
lar›n  aileleri  kat›ld›.Fransa,  Portekiz,  ‹s-
panya  ve  ‹sviçre'den  yar›fla  kat›lan  tak›m-
lar›n  aras›ndan  s›yr›larak  beflinci  kez  mut-
lu  sona  ulaflan  Üsküdar'›n  sultanlar›n›n
büyük  baflar›s›  ödüllendirildi.

Sporcular›  tebrik  eden  Üsküdar  Bele-
diye  Baflkan›  Hilmi  Türkmen,  “Üsküdar,
Türkiye'yi  bu  sahada  baflar›yla  ama  ger-
çekten  ciddi  bir  baflar›yla  temsil  etmenin
mutlulu¤unu  ve  bahtiyarl›¤›n›  bütün  ülke-
ye  yaflatm›fl  durumda.  Hele  bugünlerde
böyle  sevinmeye  mutlu  olmaya  birbirimi-

zin  baflar›s›n›  tebrik  etmeye  do¤rusu  çok
ama  çok  ihtiyac›m›z  var.  Malum  çok  s›k›n-
t›lar  yafl›yoruz.  Bu  s›k›nt›lar  aras›nda  k›z-
lar›m›z›n  bu  baflar›s›  hepimiz  için  ayr›  bir
mutluluk  oldu.  Kendilerini  huzurlar›n›zda
tebrik  ediyorum.    Baflar›lar›n  devam›n›  di-
liyorum”  dedi.

KEY‹FL‹ bir sohbete sahne olan bulufl-

mada Hilmi TÜRKMEN, Beylerbeyi bölge-

sinde iki yeni stadyum projesinin hayata geçi-

rilece¤inin müjdesini verdi. Baflar›l› kariyeriy-

le tüm dünyaya ismini duyumas›n›n yan› s›ra

Üsküdarl› olmas›yla da tan›nan Cüneyt Çak›r'›

a¤›rlayan Hilmi TÜRKMEN, hem hakemlik kari-

yeri hakk›nda bilgi ald› hem de Üsküdar'daki

yeni projelerin de bilgisini verdi. FIFA kokartl›

hakemimiz Cüneyt Çak›r'› can kula¤›yla dinle-

yen Hilmi TÜRKMEN, “Hayatta hiçbir fley tesa-

düf de¤ildir. Hayatta tesadüflere yok yok,” di-

yerek elde edilen baflar›lar›n çok çal›flman›n

eseri oldu¤unu vurgulad›. “E¤er Cüneyt Çak›r

bu seviyeye gelmiflse bunun sebebi kararl› ve

azimli biçimde çal›flmas›d›r. Kimse Cüneyt Ça-

k›r'›n kara kafl›na kara gözüne hevesli de¤il.

Türk halk› olarak sizi tebrik ediyoruz. Kupalar-

da forma giydi¤iniz her maçta en az sizin

kadar heyecanlan›yoruz” dedi.

Baflkan Türkmen, Çak›r’› a¤›rlad›

‹STANBUL Üsküdar F›st›ka-
¤ac› - Kuruçeflme Lezzet Dura¤›
Efsane Patsoburger, K›rklareli ve
Kad›köy'de iki yeni flubesini hiz-
mete soktu. Yaklafl›k çeyrek as›r-
d›r müflterilerine hizmet veren
PatsoBurger efsanesinin arkas›n-

da 1961 do¤umlu Rize'nin Çayeli
ilçesinde dünyaya gelen Mehmet
Aslan Aktafl ve kardefli Bekir Ak-
tafl'›n imzas› bulunuyor.

‹lkokuldan itibaren çal›flmaya
bafllayan Mehmet Aslan Aktafl,
kardefli Bekir Aktafl'›n üniversite-

yi bitirmesiyle 1991 y›l›nda haya-
lini gerçeklefltirmek istedi¤i ‹stan-
bul'un Üsküdar ilçesinde, Kuru-
çeflme mevkiinde 115/a numara-
s›nda bulunan ilk Patso Büfeyi fa-
aliyete geçirdi.

Dürüst ve titiz çal›flma disipli-
ni ile k›sa zaman içinde Üsküdar
ve çevresinden bafllayarak ciddi
bir hayran kitlesine kavuflan Patso
Büfe, Üsküdar müdavimlerininde
u¤ramadan geçemedikleri bir yer
haline geldi. Aktafl kardefllerin bü-
tün ayr›nt›lar›yla ilgilenerek, yiye-
cek içeçek sektörünün efsanesi ha-
line dönüfltürdü¤ü Patso Burger
Mehmet Aslan Aktafl'›n o¤lu Ka-
s›m Aktafl'›n da üniversiteyi biti-
rerek yönetime kat›lmas›yla yeni
kuflaklar›nda bu muhteflem lezze-
tin devam›n› getireceklerini belirt-
tiler. Patso Burger tam 24 y›ld›r
lezzet ve kalitesi ile öncü hizmet
ve ürün çeflitlili¤i ile Türkiye'nin
en yenilikçi fast food markas› ol-
ma ayr›cal›¤›n› koruyor.

Efsane K›rklareli ve 
Kad›köy flubelerini hizmete açt›

NN‹‹LLGGÜÜNN  AALLTTAAYY

Ana spor atletizmde ülkemizi 
bayanlar kategorisinde 5. kez 
zirveye tafl›yan Üsküdar 
Belediyesi, yaln›zca Üsküdar'›n, 
‹stanbul'un de¤il, tüm Türkiye'nin
takdirini kazand›lar.

MERKEZ:  ‹cadiye  Mh.  Cumhuriyet  Cd.
No:  115/A  Üsküdar/‹stanbul

(0216)  342  9590

KADIKÖY:  Rasimpafla  Mh.  
R›ht›m  Cd.  No:  54  Kad›köy/‹stanbul  

(0216)  356  1818

KIRKLAREL‹:  Karakafl  Mh.  Yüzüncü  Y›l
Cd.  Park  Apt.  No:  24/A  (‹l  Özel  ‹daresi

Karfl›s›)  K›rklareli  (0288)  214  1404
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 MUZAFFER BATUMLU - 

“K üçük Beyaz Top" 
projes�n�n �k�nc� ayağı 
İk�tell� Başakşeh�r’de 

bulunan Prof. Dr. Ahat And�can 
Orta okulu’nda tekrar start aldı.

 Projeye destek veren 
Beş�ktaş’ın Masa Ten�s� Tekn�k 
D�rektörü Sabahatt�n Sabr�oğlu 
�le ENBE Orkestrası şef� Behzat 
Gerçeker öncülüğünde "Küçük 
Beyaz Top" projes�,öğrenc�lere, 
okul �dares�ne ve vel�lere bu 
sosyal proje anlatıldı. Törene Okul 
Müdürü Ayten Ayan ve çok sayıda 
vel� katıldı. Özell�kle çocukların 
heyecanı görülmeye değerd�. 
Toplam 2 Masa ten�s� masası, çok 
sayıda raket ve top, ayrıca futbol 
topu ve f�leler� altı adet b�lg�sayar 
okul müdürüne Dr.Sabahatt�n 
Sabr�oğlu tarafından tesl�m ed�ld�.

GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ
Dr.Sabahatt�n Sabr�oğlu yaptığı 

konuşmadA "Küçük Beyaz Top" 
projes� �le gençler�n ve halkın 
�lg�s�n� Masa Ten�s�′ne çekmey� 
hedefled�kler�n� söyleyen 
Sabr�oğlu, "Bu sosyal sorumluluk 
projes� �le Masa Ten�s� �le 
tanıştırmayı amaçlıyoruz. Destek 
verd�ğ�m�z okulları her ay z�yaret 
ederken, gel�ş�mler�n� tak�p 
edeceğ�z. Daha sonra bu okulların 
katılacağı b�r m�n� turnuva 
organ�ze edeceğ�z" d�ye konuştu.

TANITIMLA KATILIM ÇOĞALACAK
Masa Ten�s�ne verd�ğ� destekle 

b�l�nen Behzat Gerçeker �se 
"Küçük Beyaz Top sayes�nde 
bugüne kadar h�ç spor yapmamış 
b�r çok çocuğumuz spor yapma 
�mkanı bulacak. Bu nedenle Küçük 
Beyaz Top Sosyal Sorumluluk 
Projes� Türk Masa Ten�s�’n�n 
tanıtımına olduğu kadar, akt�f 
spor yapan gençler�n çoğalması 
açısından da önem taşıyor" ded�. 

'KÜÇÜK BEYAZ TOP' 
PROJESİ  START  ALDI

Hep destek tam destek
Masa ten�s�n�n �ş hayatında ve sosyal yaşan-

tısında kend�s�ne büyük fayda sağladığını 
bel�rten Gerçeker, "Masa Ten�s� hayatımda her 
zaman başarılı olmamı sağladı. Çocuklarım da 
ben�m g�b� masa ten�s� oynuyor" ded�. Masa te-
n�s�n� teşv�k etmek �ç�n bu tür sosyal sorumluluk 
projeler�n�n desteklenmes� gerekt�ğ�ne değ�nen 
Gerçeker, "İnanıyorum k�, �ç�n�zde başarılı olan-
larınız b�r gün Türk M�ll� Takımında yer alacak. 
Hedef�n�z çok çalışıp m�ll� takıma kadar çıkarab�l-
mek olmalıdır" ded�. Prof.Dr.Ahat And�can Orta 
Okulunun Müdürü Ayten Ayan �se bu tür sosyal 
sorumluluk projeler�ne her zaman destek verd�k-
ler�n� söyled�. Okulumuza bu katkıları sağlayan 
Dr.Sabahatt�n Sabr�oğu’na teşekkür eder�m ded�.

PROF. DR. AHAT ANDİCAN ORTA OKULU’NDA

Projeye destek 
veren Beş�ktaş’ın 
Masa Ten�s� Tekn�k 
D�rektörü Sabahatt�n 
Sabr�oğlu �le ENBE 
Orkestrası şef� Behzat 
Gerçeker ve B�lge 
Adam öncülüğünde 
"Küçük Beyaz Top" 
projes� öğrenc�lere, 
okul �dares�ne ve 
vel�lere bu sosyal 
proje anlatıldı.

"Okulların katılacağı 

m�n�  b�r turnuva 

organ�ze edeceğ�z"

Beş�ktaş’ın Masa Ten�s� Tekn�k D�rektörü
Sabahatt�n Sabr�oğlu �le ENBE Orkestrası

şef� Behzat Gerçeker öncülüğünde 
"Küçük Beyaz Top" projes� destek buldu.  "Küçük Beyaz Top" projes�ne

Tek Rumel� TV Spor Müdürü
Mehmet Çel�k destek verd�.

"KÜÇÜK BEYAZ TOP" PROJESİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN
DR.SABAHATTİN SABRİOĞLU YAPTIĞI KONUŞMADA "KÜÇÜK BEYAZ TOP" PROJESİ İLE

GENÇLERİN VE HALKIN İLGİSİNİ MASA TENİSİ'NE ÇEKMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ. 

"Küçük 
Beyaz Top" 
projes�ne 
spor basını 
yoğun �lg� 
gösterd�.

Prof.Dr.Ahat And�can Orta Okulunun 
Müdürü Ayten Ayan �se bu tür sosyal 
sorumluluk projeler�ne her zaman 
destek verd�kler�n� söyled�.

Ayten 
Ayan

Behzat
Gerçeker

Sabahatt�n 
Sabr�oğlu



‹STANBUL Ahmet Cömert Spor
Salonu'nun ev sahipli¤inde düzenle-
nen 18. Büyükler Balkan Karate fiam-
piyonas› sona erdi. 27-28 fiubat tarih-
leri aras›nda yap›lan flampiyonaya
Türkiye, 54 kiflilik genifl bir sporcu
listesiyle kat›l›m gösterdi. 

Balkan Karate Federasyonlar› Bir-
li¤i'ne üye Arnavutluk, Bosna Hersek,
Bulgaristan, H›rvatistan, Makedonya,
Kosova, Karada¤, Romanya, S›rbis-
tan, Slovenya ve Türkiye olmak üzere
toplam 11 ülkeden 265 sporcunun
kat›ld›¤› Büyükler Balkan Karate
fiampiyonas›'nda 12'si ferdi, dördü
tak›m olmak üzere toplam 16
dalda madalyalar sahipleri-
ni buldu. Listenin ikinci
s›ras›nda bulunan S›r-
bistan üç alt›n, befl
gümüfl, alt› bronz
toplamda 14 madal-
ya toplarken, Make-
donya ise üç alt›n,
iki gümüfl bir de
bronz madalya kaza-
narak alt› madalya ile
üçüncü s›raya yerleflti. 

MISIR'DA DA ‹K‹ MADALYA 
Dünya Karate Federasyonu'nun y›l

içerisinde düzenledi¤i en büyük or-
ganizasyonlardan birisi olan Karate 1
Premier League'in M›s›r aya¤›nda da
Türkiye ad›na alt› sporcu tatamiye
ç›kt›. 25 ülkeden 378 sporcunun mü-
cadele etti¤i organizasyonda Türkiye,
bir gümüfl bir bronz madalya ile orga-
nizasyonu noktalad›. 

50 kiloda Dünya fiampiyonu milli
sporcu Serap Özçelik, finalde karfl›laflt›-
¤› ev sahibi ülkeden Areeg Rashed'e, be-
rabere biten maçta hakem karar›yla
ma¤lup olarak ikincilik kürsüsüne ç›kt›. 

+68 kiloda milli sporcu Mücessem
Buse Avcu da repesaj finalinde karfl›lafl-
t›¤› ev sahibi ülkeden Aisha Ahmed'i
hakem karar›yla geçerek bronz madal-
yan›n sahibi oldu.

"AMACIMIZ DÜNYANIN DA
Z‹RVES‹NE ÇIKMAK" 

fiampiyonaya dair aç›klamalarda
bulunan Türkiye Karate Federasyonu
Baflkan› Esat Delihasan, yap›lan müsa-
bakalardan çok memnun olduklar›n›
belirterek flunlar› söyledi: "Yap›lan
performanslar bizi çok memnun etti.
Sporcular›m›z, kürsüye ç›kabilmek

için ekstra çaba sarf ettiler. Tüm
sporcular›m›z› tebrik ediyo-

rum. Bu flampiyona, 5-8
May›s tarihleri aras›nda

Fransa'da düzenlene-
cek olan Avrupa Bü-
yükler Karate fiampi-
yonas› ve 25-30 Ekim
tarihlerinde Avustur-
ya'da düzenlenecek

Büyükler Dünya fiam-
piyonas› öncesi büyük

bir s›nav oldu. Uluslararas›
arenada kat›ld›¤›m›z her orga-

nizasyon, önümüzü görebilmemiz aç›-
s›ndan önem arz ediyor." 

5-7 fiubat tarihlerinde K›br›s'›n Li-
massol kentinde düzenlenen Avrupa
Ümit, Genç ve 21 Yafl Alt› Karate fiam-
piyonas›'nda tak›m halinde zirveye
ç›kt›klar›n› hat›rlatan Baflkan Esat Deli-
hasan, "2016 y›l›nda ülkemizi ulusla-
raras› organizasyonlarda en iyi flekilde
temsil etmek istiyoruz. K›br›s'taki Av-
rupa fiampiyonas›'nda oldu¤u gibi
kendi evimizdeki Balkan fiampiyona-
s›nda da zirveye ç›kmay› baflard›k.
Amac›m›z dünyan›n da zirvesine ç›ka-
bilmek." diye konufltu.
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TÜRK‹YE Masa Tenisi Federasyonu Milli Tak›mlar eski antre-
nörü, eski teknik kurul baflkan›, BJK masa tenisi teknik direk-

törü ve Marmara Üniversitesi Spor Akademisi Ö¤retim Görevlisi Dr.
Sabahattin Sabrio¤lu, dün yap›lan seçimlerde rakibine fark atarak

Vatan Kent Göçmen Konutlar› site-
sinin yeni baflkan› oldu. Sabrio¤lu,
“Seçimler son derece demokratik
bir biçimde gerçekleflmifltir. Bura-
da tüm çal›flma arkadafllar›ma ve
tüm site sakinlerine teflekkür
ederim dedi. Biz ne söylediysek
sözümüzün arkas›nda olaca¤›z.
fieffaf bir yönetimle karfl›n›zda-
y›z, bizlerden her zaman destek
alacaks›n›z. Yapaca¤›m›z her ifl-
te sizleri bilgilendirece¤iz. Tüm
site sakinlerine tekrar tekrar
sesleniyorum, biz sizinle yürü-
yece¤iz. Bu seçimleri site sakin-
leri kazanm›flt›r, inflallah güzel
günler bizleri bekliyor” dedi.

Sabahattin Sabrio¤lu,
Vatan Kent Sitesi’nin

yeni baflkan›

2012 y›l›nda Asbaflkan›m olan Gülk›z Tulay'› destekleyerek TSF
Baflkanl›¤›na aday göstermifltim. Seçimde desteklemifl, oy is-

temifl, kefil olmufltum. San›r›m yaflam›mda yapt›¤›m en önemli
hatalardan birisi bu oldu. 2000-2012 y›llar› aras›nda büyük özve-
rilerle, ekibimle birlikte oluflturdu¤umuz Türk Satranc› Mucizesi,
dört y›ldan k›sa bir süre içerisinde bir felakete dönüfltü. 

Yaklafl›k olarak 18 ayd›r elefltiriyorum bu yönetimi. Tekrarla-
makta yarar görüyorum, ne bu dönem ne de gelecekte tekrar
baflkan aday› olmay›, herhangi bir yönetimde görev almay› dü-
flünmüyorum. Elefltiri nedenimin bu olmad›¤›n› vurgulamak aç›-
s›ndan tekrarlamakta yarar görüyorum. 

Satranca uzak olan insanlar, e¤er federasyon web sitesini
okuyor, TSF Baflkan› ve çevresindekilerin söylediklerine itibar
ederek, alg› sahibi oluyorsa çok yan›l›yorlar. ‹sterseniz Tulay yö-
netiminin bugün geldi¤imiz noktada hatalar›na çok h›zl› bir göz
atal›m. Sadece baz›lar›n› sayabiliyorum. Hepsine, Türk Sporu-
nun cesur yay›n organ› Spor Meydan›’n›n sayfalar› bile yetmez. 

- Bu yönetim, göreve geldikten sonra 18 ay süreyle (2012
A¤ustos - 2014 fiubat) milli tak›m kamplar› yap›lmad›.

- Alt yap›ya verilen özendirme deste¤i üçte bire düflürüldü,
alt yap› kamplar› yap›lmad›.

- 2012 y›l›nda Avrupa Yafl Gruplar› ve Dünya Yafl gruplar› ya-
n›nda, genç milli tak›mlar düzeyinde al›nan flampiyonluklar
2015 y›l› itibariyle tamamen bitti. 

- Madalya say›s› için Avrupa fiampiyonas› ad› alt›nda 10 ül-
keden 85 yabanc› 500 Türk sporcunun kat›ld›¤› turnuvalar›n so-
nuçlar› kullan›ld›. Baflbakanl›k Tan›tma fonundan bu turnuva
için destek al›nmas›na karfl›l›k, uluslararas› satranç medyas›n-
da bir kuruflluk reklam yap›lmad›. 

- 2012 y›l›nda 9 olan büyük usta say›m›z 2015 y›l›nda 8'e
düfltü. Herhalde tüm Dünyada ölümsüz kal›ms›z büyük usta sa-
y›s› düflen tek satranç federasyonu bizimkiydi. 

- TSF'nin 2014 Mali Genel Kuruluna kendi sundu¤u vergilere
göre, alt yap›ya harcanan bütçe, genel yönetim giderlerinin ya-
r›s›ndan çok daha az. 

- Federasyonun alt yap›ya yönelik dünya çap›nda antrenörle-

ri kovuldu yerine çok daha düflük maliyetli ve kimsenin tan›ma-
d›¤› antrenörlerle anlafl›ld›. Tabii bunun sonucu da maalesef
baflar›s›zl›k oldu.

- 2012 ve 2013 y›l›nda 16 yafl ortalamal› bir tak›mla ilk üçe
girdi¤imiz Avrupa 18 Yafl Tak›m fiampiyonas›nda, üstelik ayn›
tak›mla 2014 ve 2015'te s›f›r çekmemiz; rakiplerimiz çal›fl›rken,
bizim ola¤anüstü gençlerimize hiçbir yat›r›m yap›lmad›¤›, iler-
leme sa¤lanamad›¤›n›n en önemli göstergesi oluyordu.

- Milli tak›mlar›m›z›n elle tutulur gözle görülür tek bir bafla-
r›s› yok. 2013 y›l›nda Rusya'y› yenen milli tak›m›m›z bugün s›ra-
dan vasat üstü tak›mlardan birisi haline geldi. 

- Bugün Türk Satranc›nda heyecan yok. Kimse gelece¤e
umutla bakm›yor. 

- 2012 y›l› sonuna kadar, herkes lisans ç›kartmak için ücret
öderken 250.000 lisansl› sporcu say›s›na ulaflan federasyonumuz
bugün 600.000 lisansl› sporcu say›s›na sahip görünüyor, ancak bu
sporcular›n çok büyük bir bölümü lisansl› olduklar›n› bilmiyorlar.
Sadece say› art›rmak amaçl› olarak ve devlete flirin görünmek için
16 yafl alt›ndan lisans ücreti al›nmamas›na ra¤men, bu büyük sa-
y›n›n ciddi bir bölümünün lisansl› olduklar›ndan bile haberi yok. 

- 2011 y›l›nda benim zaman›mda, Ola¤anüstü bir genel kurul
toplant›s›yla, çok uygun koflullarla irtifak hakk› sat›n al›nan ve
TSF Satranç Akademisi olarak planlanan Or-An Sitesindeki 4.000
m2 kullan›m hakk› olan binan›n kalan borcu ödenmedi¤i için
mahkemelik olundu. Mahkeme hala devam ediyor, olumsuz so-
nuçlanmas› durumunda TSF'nin yeni yönetimini büyük bir borç ve
ceza bekliyor. 

- TSF Tahkim Kurulu kararlar›n› uygulam›yor. Tahkim Kurulu-
nun görüfl taleplerine uymuyor, Tahkim Kurulunun sonuç kararla-
r›na uymuyor. Hukuk ihlal ediliyor. 

- Federasyon içerisinde bir yüzey oluflturulmufl, sorunlar çözül-
müyor, erteleniyor, belirli say›da kifliyle internette, sosyal medyada
paylafl›m ve alg› operasyonlar› oluflturuluyor. O yüzeyin içinde her
fley sanki mükemmelmifl gibi görünüyor ama durum içler ac›s›...

- Spor camias›na, bas›na her ne kadar aksi mesajlar verilse
de, Türk Satranc› içten içe kan a¤l›yor. 

2016'YA BÖYLE G‹R‹YORUZ
Geleneksel Türkiye Küçükler fiampiyonas› ve Türkiye Y›ld›zlar

fiampiyonas› turnuvalar›yla bafllad›k 2016'ya. ‹nan›lmaz yüksek
ücretlerle düzenlenen organizasyonda, Türkiye Satranç Federas-
yonu organizasyon için öyle bir yer seçti ki, konaklama alternatif-
leri yok denecek kadar azd› ve ortalama olarak bir sporcu ve veli-
nin harcad›¤› para 2.000 TL'ye kadar yükseldi. Bu organizasyon-
da bir yönetim kurulu üyesinin efli ve k›z kardefli görevli olarak
atand›, harc›rah ve seans ödendi. 

TSF Baflkan›, sorunlar› çözmek konusunda çevresinde satranc›
bilen uzmanlar› uzaklaflt›rd›. Teknik Kurulun büyük k›sm› Teknik
Kurul Baflkan›dahil istifa etti. Yenilenen Teknik Kurulda, TSF Bafl-
kan›na do¤ru önerileri ve çözümleri getiremiyor. Herkese istenildi-
¤i verilmeye çal›fl›l›rken, sporun gerçek gereksinimleri unutuluyor. 

TSF'de komisyon üzerine komisyon kuruluyor. Oy kullanma ih-
timali olan, kulüplere etkide bulunabilecek herkes tek tek bu ko-
misyonlarda de¤erlendiriliyor. 

ARKANIZA YASLANIN, SOLUK ALIN ve OKUYUN!
TSF'nin 24 farkl› kurul ve komisyonunda toplam 189 üye say-

d›m ben. Buna son kurulan çeviri komisyonu dahil de¤il. Sizlerle
de paylaflmak istiyorum: (Rakamlar TSF sitesinden al›nm›flt›r, ya-
z› yay›nlanana kadar yeni komisyonlar ve kurullar›n oluflmas› çok
muhtemeldir) Yönetim Kurulu (15), Disiplin Kurulu (5), Denetim
Kurulu (3), MHK (6), Teknik Kurul (8), E¤itim Kurulu (15), Hukuk
Kurulu (5), Yay›n Kurulu (8), Sa¤l›k Kurulu (5),  Onur Kurulu (9),
Sporcular Kurulu (10), Temsilciler Koordinasyon Kurulu (15), Ku-
lüpler Koordinasyon Kurulu (11), Yaz›flmal› Satranç kurulu (3),
Üniversiteler Aras› ‹flbirli¤i Kurulu (8), Bas›n Medya Kurulu (7),
Teknoloji Biliflim Kurulu (8), Antrenörler Kurulu (11), D›fl ‹liflkiler
Komisyonu (4), Yerel Yönetimlerle ‹fl Birli¤i Komisyonu (8), Okul-
da Satranç komisyonu (13), Sponsorluk ve Projeler Komisyonu

(12), Çeviri Komisyonu...
Tam 189 kifli ve fazlas›... Üstelik bunlar toplanan, a¤›rlanan,

uçan ve konaklayan komisyon ve kurullar. Tek sorun kimse ne
ürettiklerini bilmiyor. 24 komisyon ve kuruldan ç›km›fl 10 tane
satranca iliflkin rapor yok! 

Türk Satranc›n›n durumu çok kötü! Federasyon Baflkan›n›n bir
satrançç› olmamas›, çevresinden do¤ruyu söyleyen satrançç›lar›
uzaklaflt›rmas›, kendisine ne yaparsa yaps›n “evet” diyen bir
ekiple kalmas›, acil çözüm bekleyen birçok sorunun kronik hale
gelmesine neden oluyor. 

Ülkemizin ilk büyükustas› GM Suat Atal›k, her Pazar günü yaz-
d›¤› köflesinde genç bir sporcumuza, ülkemizin en genç büyükus-
tal›k unvan›na sahip olma hakk›n› kazanan Batuhan Dafltan'a
yersiz, alakas›z, k›skançl›k ve husumet dolu tamamen gerçek d›-
fl› bir iftira at›yor. Biz karfl› ç›k›yor, genç sporcumuzu savunuyo-
ruz, ama TSF bunu bile savunmaktan imtina ediyor. TSF Baflkan›,
yanl›fllar›n› elefltiren muhalefete, ben dâhil, köflesinden inan›l-
maz hakaretler ediyor. ‹nan›lmaz hakaretler ediyor. Oysa ben ve
TSF Baflkan›n› elefltiren birçok kifli aday olmad›¤›m›z›, tek dile¤i-
mizin satrançç›lardan oluflan yeni bir yönetimin göreve gelerek,
2000-2012 y›llar› aras›nda oluflan Satranç patlamas›n›n kald›¤›
yerden devam› oldu¤unu defalarca dile getiriyoruz. 

TSF'nin web sitesinde, bedeli ödenmedi¤i için alan ad› zühre-
vi hastal›klar ilac› satan bir Japon firmas› taraf›ndan sat›n al›nan
web sitesi bas›nda haber oluyor, suçlu biz oluyoruz. 

Oysa çal›flmaktan çok gezip tozarak delegeleri ikna etmenin
art›k moda oldu¤u TSF yönetiminin konuyla ilgili oldu¤u düflü-
nülen baflkanvekiline, alan ad›na yönelik hizmet veren firma ta-
raf›ndan defalarca yaz›l› uyar› gitti¤ini her fley olduktan sonra
ö¤reniyoruz. 

Türk Satranc›n›n durumu çok kötü! Neyse ki satrançç› bunu
görüyor. www.satranchaber.com.tr adl› web sitesinde bafllad›-
¤›m›z muhalefet ile geldi¤imiz bu günlerde, art›k durum de¤ifli-
yor. Yeni bir aday oldu¤unu biliyoruz. Üst düzey bir satrançç›,
birkaç yabanc› dili ana dili gibi konuflan, çok iyi bir ifl adam›
Türk Satranc›n›n kanayan yaralar›na merhem olmak üzere geliy-
or. Makûs talihimiz yak›nda de¤ifliyor.

Her zaman dedi¤imiz gibi, o parlak günlere tekrar dön-
memize az kald›! S›k›n diflinizi...

alinihatyazici@spormeydani.org

Satrançç›

AL‹ N‹HAT
YAZICI

Satrançta Neler Oluyor?

‹stanbul'da düzenlenen 18. Büyükler Balkan Karate 
fiampiyonas›n› 16  madalya ile zirvede tamamlayan 

Türkiye, Avrupa ve Dünya flampiyonalar›n›n
favorilerinden birisi oldu¤unu gösterdi.

SPOR Meydan›  Gazetesi'nin  köfle  yazar›  Doç.  Dr.  Cem
Çetin,  Spor  ‹letiflimi  “Spor  -  TV  birlikteli¤i  satt›r›yor”

isimli  kitab›n›  imzalamak  için  CNR  ‹stanbul  fuar›nda  okurla-
r›yla  bulufltu.  Nobel  Yay›nevi  taraf›ndan  3.  bask›s›  yap›lan
Spor  ‹letiflimi  kitab›  yo¤un  ilgi  gördü.  Doç.  Dr.  Cem  Çetin,
yapt›¤›  konuflmada,  “Türk  sporunu  ileriye  tafl›mak  için  hepi-
mize  görevler  düflüyor”  dedi.    Yazar›m›z  Cem  Çetin,    bu  or-
ganizasyondan  memnuniyetini  dile  getirerek,  söyleyiflini
kitaplar›n›  imzalayarak  tamamlad›.

YYaazzaarr››mm››zz  CCeemm  ÇÇeettiinn
kkiittaabb››nn››  iimmzzaallaadd››

EYOWF 2017’ye do¤ru

ERZURUM’UN ev sahipli¤inde

düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik

K›fl Olimpiyatlar› Festivali (EYOWF

2017) koordinasyon toplant›s›, Spor

Genel Müdürü Mehmet Baykan bafl-

kanl›¤›nda, Erzurum Vali Yard›mc›-

s› Ayhan Terzi, Türkiye Milli Olim-

piyat Komitesi Yönetim Kurulu

Üyesi Perviz Aran, Kayak Federas-

yonu Baflkan› Erol Mehmet Yarar,

Buz Pateni Federasyonu Baflkan› Di-

lek Okuyucu ve Buz Hokeyi Fede-

rasyonu Baflkan› Bülent Akay ile Av-

rupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve

baz› federasyon yetkililerinin kat›l›-

m›yla Erzurum'un Palandöken ilçe-

sindeki bir otelde yap›ld›.

Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-

kan, yapt›¤› konuflmada, Türkiye'nin

asl›nda 2019'da düzenleyece¤i bu

organizasyonu kardefl ülke Bosna

Hersek yetkililerinin Baflbakan Ah-

met Davuto¤lu'ndan ricalar› sonucu

2017 y›l›na ald›¤› söyledi. Baykan,

h›zl› bir çal›flma program›yla yok de-

necek kadar az olan eksikliklerin gi-

derilece¤ini ifade ederek, "Bizim

yapmam›z gereken h›zla çal›flmalara

koyulup, kamuoyu alg›s›n›n da bu

noktada tatmin olabilmesi ad›na

2017 k›fl›nda, 2011 Un›versiade'da

oldu¤u gibi güzel bir organizasyona

Erzurum'da imza atmak olacak" flek-

linde konufltu.

Erzurum'un ev sahipli¤inde düzenlenecek 

2017 Avrupa Gençlik K›fl Olimpiyatlar› Festivali'nin

koordinasyon toplant›s›, Avrupa Olimpiyat Komiteleri

(EOC) yetkililerinin de kat›l›m›yla yap›ld›.

SABAHATT‹N SABR‹O⁄LU...

11996633  yy››ll››nnddaa  BBuullggaarriissttaann''››nn

KK››rrccaaaallii  flfleehhrriinnddee  ddoo¤¤dduu..  ‹‹llkk,,

oorrttaa  vvee  lliisseeyyii  bbuu  flfleehhiirrddee  ttaa--

mmaammllaadd››..  11998866--11998899  yy››llllaarr››

aarraass››nnddaa  SSooffyyaa  MMiillllii  SSppoorr

AAkkaaddeemmiissii''nnddee  ee¤¤iittiimm  ggöörrddüü..

ZZoorruunnlluu  ggööçç  ssoonnuuccuu  ggeellddii¤¤ii

‹‹ssttaannbbuull''ddaa  MMaarrmmaarraa  ÜÜnniivveerr--

ssiitteessii''nnddee  yyüükksseekk  öö¤¤rreenniimmiinnii

ttaammaammllaadd››..  11999911--11999933  yy››llllaarr››

aarraass››nnddaa  MMiillllii  TTaakk››mm  aannttrree--

nnöörrllüü¤¤üü  ggöörreevviinnddee  bbuulluunndduu

SSaabbrriioo¤¤lluu  aayynn››  zzaammaannddaa,,  BBJJKK

MMaassaa  TTeenniissii  fifiuubbeessii''nnii  kkuurraa--

rraakk  tteekknniikk  ddiirreekkttöörrllüükk  ggöörree--

vviinnii  yyüürrüüttmmeeyyee  bbaaflflllaadd››..



TÜRK‹YE  Judo  Federasyonu  taraf›ndan  Kemer'de  bir
otelde  düzenlenen  23.  NAZIM  CANCA  ÜM‹TLER  AVRUPA
KUPASI’na  Türkiye'nin  yan›  s›ra  Almanya,  Azerbaycan,
‹talya,  Belarus,  Bulgaristan,  Çek  Cumhuriyeti,  Fransa,
Gürcistan,  ‹srail,  K›rg›zistan,  Makedonya,  Romanya,  Ta-
cikistan  ve  Ürdün'den  130'u  kad›n,  320  sporcu  kat›ld›.

Organizasyonda,  Gürcistan,  6  alt›n,  6  gümüfl,  12
bronz  madalyayla  birincili¤i  elde  etti.  Dört  alt›n,  2  gü-
müfl  ve  3  bronz  madalyayla  Azerbaycan  ikinci  olurken,

2  alt›n,  3  gümüfl  ve  13  bronz  madalya  kazanan  Türkiye
ise  üçüncü  s›rada  yer  ald›.  

Türkiye  Judo  Federasyonu  Baflkan›  Fatih  Ünsal,
"Türk  sporcular›n  aras›nda  y›ld›zlardan  ümitler  kate-
gorisine  gelen  sporcular  vard›.  Bunlar›n  yafl›  15  oldu-
¤u  için  kendinden  büyüklerle  mücadelede  zorland›.
Bizim  için  sevindirici  olan  judoda  seviyenin  her  ge-
çen  gün  artmas›d›r.  Ümit  ediyorum  ki,  bundan  sonra-
ki  turnuvalarda  daha  baflar›l›  oluruz"  diye  konufltu.

www.spormeydani.org info@spormeydani.org10 SPORT‹F

saitbabaoglu@spormeydani.org

Su Sporlar›

SA‹T
BABAO⁄LU

SSeevvggiillii  ookkuurrllaarr››mm;;  öönncceelliikkllee  bbiizzii  bbiizz  yyaappaann,,  oollmmaazzssaa
oollmmaazz››mm››zz  oollaann  aabbllaamm››zz,,  kkaarrddeeflfliimmiizz,,  eeflfliimmiizz  vvee  aannnneemmiizz  oollaann  
eenn  bbüüyyüükk  ddee¤¤eerriimmiizz  kkaadd››nnllaarr››mm››zz››nn  kkaadd››nnllaarr  ggüünnüünnüü  kkuuttlluuyyoorr,,

oonnllaarr››nn  öönnüünnddee  ssaayygg››yyllaa  ee¤¤iilliiyyoorruumm..

Biz spor adamlar› özellikle elefltirmeyi çok severiz. Bu bizim
do¤am›zda var. Zaman zaman elefltirirken de; heyecanla

ölçüyü de kaç›rd›¤›m›z olmuyor de¤il. Bende y›llard›r bu elefl-
tirileri toplant›larda yapt›m. Hatta köfle yaz›lar›mda da sizler-
le paylaflt›m. San›r›m elefltiri yapmak el betteki do¤ru ama
bazen de kolaya kaçmak gibi oluyor. 

Bir kulüp organizasyonunda davetli protokolün önünde spo-
ra yönelik tavsiye ve elefltirilerimi s›ralamaya devam etti¤im.Or-
ganizasyon sonunda Bak›rköy Belediye Baflkan›m›z Dr. Bülent
Kerimo¤lu görüflme yapmak için beni makam›na davet etti.

Bir gün sonra yapt›¤›m›z görüflmede; hocam amatör bir
kulübün imkanlar›yla neler yapt›¤›n› biliyorum. Seni yakinen
tan›yor ve takip ediyorum.Biz de Türk sporu ad›na yapt›klar›n-
la gurur duyuyoruz. Bak›rköy Belediyesi olarak sporda yeniden
yap›lanmaya,gitmek istiyoruz. Bu konuda sizin Spor Dan›fl-
man›m olarak sorumluluk alman›z› istiyorum.Kabul etmeniz
halinde sizinle birlikte çocuklar›m›z için çok güzel projelere
imza ataca¤›m›z› biliyorum dedi.

Say›n Baflkan›n,bu çok samimi teklifine tereddüt etmeden
evet dedim. Bu sözümün üzerine say›n Baflkan; e¤itim denilin-
ce, spor denilince, hele hele çocuk denilince  belediyemizin tüm
imkanlar›n› seferber edin dedi .Bu süreçte, her daim destekçi-
niz olaca¤›m sözünü verdiler. Bende; haftan›n yedi günü bu sö-
ze mahcup olmamak için çal›flt›m. Dünya çap›nda bir tesis olan
Atatürk Spor ve Yaflam Köyün'ün çocuklar›m›za; amas›z ,ön-
flarts›z (ücretsiz) aç›lmas› için projeler hayata geçirdim.

Bu yolda tüm çal›flma arkadafllar›mla birlikte iyiye de¤il
en iyiye ulaflmak için büyük gayret sarfetmekteyiz.

Otuz y›ll›k bir spor adam› olarak Türk Sporuna bir borcum
oldu¤unu düflünerek, bu çal›flmalar› hiçbir maddi karfl›l›k
beklemeksizin yürütmekteyim. Sporda elefltirmek icraat›n so-
rumlulu¤unu almaktan daha kolaym›fl. Gördüm ki spor yöne-
ticisi olmak elefltirel olmaktan geçmiyormufl. Yeri geldi¤inde
de sorumluluk almak gerekiyormufl.

Dile¤im fludur ki; bana çok güvenen ve her süreçte des-
tek olan Belediye Baflkan›m›z; Bülent Kerimo¤lu'na ve Bak›r-
köylülere mahcup olmam. Ayr›ca baflta çal›flma arkadafllar›m
olmak üzere destek veren herkese ayr› ayar› teflekkür ederim.
Sayg›lar›mla.

DANIfiALIM MI?
DANIfiMAYALIM MI?

FIS Snowboard PGS Dünya Kupas›'n›n
final etab›, Kayseri Büyükflehir Belediyesi

ve Erciyes A.fi.'nin destekleriyle, 
27 fiubat 2016 Cumartesi günü 

Erciyes Develi Kap›'da 
gerçekleflti.

MART 2016

SERBEST dal›fl dünya rekortmeni Cenk Devrim Ulusoy, 3
y›l aradan sonra rekorlar›n› ay y›ld›zl› mayoyla k›rmak

için milli tak›m bünyesine kat›ld›. Ulusoy, yapt›¤› aç›klamada,
yeniden milli formay› giyip mücadele etme düflüncesinin ta-
mamen kiflisel düflüncesinden kaynakland›¤›n› söyledi. Daha
çok bireysel dünya rekoru denemeleri için mücadele etti¤ini
anlatan Ulusoy, "Bireysel rekor denemelerim son y›llarda ta-
mamen hep derin dal›fllara yönelik oldu¤u için tabii ki Türki-
ye fiampiyonas›'nda, daha sonra da milli tak›mda süre olarak
pek fazla mücadele etme flans› yakalayam›yordum" dedi.
Ulusoy, Serbest Dal›fl Dünya fiampiyonas›'n›n bu sene 1-9
Ekim'de Antalya'n›n Kafl ilçesinde yap›laca¤›n› dile getirdi.

Rekorlar›n› bu kez ay
y›ld›zl› formayla k›racak

‹STANBUL ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü, ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi Spor A.fi. ve ‹stanbul Büyükflehir Beledi-

yesi Spor Kulübü aras›nda Bilinçli Gelecek ‹stanbul'dan
Olimpiyata Gidecek ‹flbirli¤i protokolü 03.03.2016 Perflembe
günü ‹l Milli E¤itim Müdürü Dr. Muammer Y›ld›z, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Spor A.fi. Genel Müdürü ‹smail Özbay-
raktar, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü Baflkan›
Bahattin Ulusan kat›l›m›yla imzaland›. Ayr›ca protokol imza
töreninde ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü Strateji Gelifltir-
me fiube Müdürü Murat Adal›, ‹.B.B. Spor Kulübü Genel Sek-
reteri Yavuz Selim Tuncer, ‹.B.B. Spor Kulübü Yöneticisi Seç-
kin Turan, ‹.B.B. Spor Kulübü Genel Müdür Yard›mc›s› Murat
Beytekin, ‹.B.B. Spor Kulübü altyap› Koordinatörü Kenan
Oruç, ‹.B.B. Spor A.fi. E¤itmen Koordinasyon fiefi Mesut Cen-
giz, ‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü Ar-Ge Birimi üyeleri ve
bas›n mensuplar› haz›r bulundu.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Spor A.fi. Genel Müdürü ‹s-
mail Özbayraktar; ''Bilinçli Gelecek ‹stanbul'dan Olimpiyata Gi-
decek ‹flbirli¤i protokolü ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ümüz ile yap-
t›¤›m›z güzel iflbirliklerinin yeni bir basama¤›. Bu proje ayn›
zamanda ülkemizde bir olimpiyat bilinci oluflmas›n› sa¤laya-
cak. Ben yükselen de¤er ülkemizin olimpiyatlara ev sahipli¤i
yapabilecek kapasitede oldu¤una inan›yorum. Bir olimpiyata
ev sahipli¤i yaparsak bu proje içinde yer alan çocuklar›m›z gö-
nüllü olimpiyat elçisi olarak ülkelerine sahip ç›kacak. 

Bilinçli Gelecek ‹stanbul'dan Olimpiyata Gidecek projesi-
nin hem paydafl›, hem destekçisi, hem hamisi olan de¤erli ‹l
Milli E¤itim Müdürümüz Dr. Muammer Y›ld›z'a, proje gerçek-
lefltirilmesinde güç birli¤i yapaca¤›m›z paydafl›m›z ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Spor Kulübü Baflkan› Bahattin Ulusan'a
ve tüm çal›flanlar›na,‹stanbul ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤ü Strateji
Gelifltirme fiube Müdürü Murat Adal› ve Ar-Ge birimi çal›flan-
lar›na teflekkür ediyor, projemizin yeni cevherler ve spor-
cular keflfetme yolunda hay›rl› olmas›n› diliyorum'' dedi.

‹stanbul
Olimpiyatç›lar›n›

keflfediyor...

ARKAS SSppoorr  KKllüübbüü''nnüünn  yyeellkkeenn  ttaakk››mm››  AArrkkaass  SSaaiilliinngg  TTee--aamm,,  bbaaflflaarr››ll››  bbiirr  bbaaflflllaanngg››çç  yyaapptt››¤¤››  CCFFMM  BBAAYYKK  KK››flfl  TTrrooffee--ssii''nniinn  üüççüünnccüü  aayyaa¤¤››nn››  ddaa  bbiirriinnccii  oollaarraakk  ttaammaammllaadd››..  BBuu  yy››ll  oonn--bbeeflfliinncciissii  ddüüzzeennlleenneenn,,  TTüürrkkiiyyee''nniinn  eenn  uuzzuunn  ssoolluukklluu  yyeellkkeenn  yyaa--rr››flfl››  CCFFMM  BBAAYYKK--KK››flfl  TTrrooffeessii''nniinn  üüççüünnccüü  aayyaa¤¤››,,  2277--2288  fifiuubbaatt  ttaa--rriihhlleerriinnddee  5544  tteekknnee  vvee  445500 ssppoorrccuunnuunn  kkaatt››ll››mm››yyllaa  yyaapp››lldd››..  KK››flflttrrooffeessii  hheerr  yy››ll  oolldduu¤¤uu  ggiibbii  bbuu  yy››ll  ddaa  77  aayyaakkttaann  oolluuflflaaccaakk  vvee  2222MMaayy››ss  22001166  ddaa  yyaapp››llaaccaakk  ööddüüll  ttöörreennii  iillee  ddee  ssoonnaa  eerreecceekk..

AArrkkaass  üüççüünnccüü  aayyaa¤¤››  
bbiirriinnccii  bbiittiirrddii

EKONOM‹ Bakan› Mustafa Eli-
tafl, Kültür ve Turizm Bakan› Ma-
hir Ünal, Kayseri Milletvekili Ak
Parti Genel Baflkan Yard›mc›s›
Mehmet Özhaseki, Kayseri
milletvekili Taner Y›ld›z,
Kayseri Valisi Orhan Düz-
gün ve Kayseri Büyükflehir
Belediye Baflkan› Mustafa
Çelik'in de izledi¤i yar›fl
büyük bir mücadeleye sah-
ne oldu. Kad›nlarda Ester
Ledecka, erkeklerde ise
Andreas Progmmegger Kayseri eta-
b›n› ilk s›rada tamamlarken sezo-
nu kad›nlarda Ester Ledecka, er-
keklerde ise Andrey Sobolev
flampiyon olarak tamamlad›.
Ledecka kristal küre ödülü-
nü Ekonomi Bakan› Mustafa
Elitafl'›n elinden al›rken So-
bolev'e ise kristal küreyi
Kültür ve Turizm Bakan›
Mahir Ünal verdi.

Türkiye'de spor kültürü-
nün gelifltirilmesi ad›na
önemli ad›mlardan biri olan
'FIS Snowboard PGS Dünya Ku-
pas› Erciyes Etab›' Erciyes'te ger-
çekleflti. Uluslararas› Kayak Fede-

rasyonu (FIS) ve Türkiye Kayak
Federasyonu taraf›ndan düzenle-
nen ve Kayseri Büyükflehir Bele-
diyesi ve Erciyes A.fi.'nin destek-

ledi¤i yar›fl zorlu hava
flartlar› ve nefes kesen an-
lara sahne oldu. Ekonomi
Bakan› Mustafa Elitafl,
Kültür ve Turizm Bakan›
Mahir Ünal, Kayseri Mil-
letvekili Ak Parti Genel
Baflkan Yard›mc›s› Meh-

met Özhaseki, Kayseri milletveki-
li Taner Y›ld›z, Kayseri Valisi Or-
han Düzgün ve Kayseri Büyükfle-
hir Belediye Baflkan› Mustafa Çe-
lik takip etti¤i yar›flta yaklafl›k 100
snowboard yar›flç›s› yer ald›.

Türkiye'de ilk kez bir k›fl mer-
kezinde, paralel slalom olarak ger-
çekleflen flampiyonay› kad›nlarda
Ester Ledecka, erkeklerde ise And-
rey Sobolev birinci olarak tamam-
layarak, kristal kürenin sahibi ol-
du. Slovenya ve Avusturya'da ger-
çekleflen yar›fllar›ndan ard›ndan
Kayseri etab›n› ise, Kad›nlarda Es-

ter Ledecka, erkeklerde ise And-
reas Progmmegger kazand›.

'FIS Snowboard PGS Dünya
Kupas›'n›n kad›n flampiyonu
Ester Ledecka'ya kristal küre
ödülü Ekonomi Bakan›
Mustafa Elitafl verirken, er-
kek flampiyon Andrey Sobo-
lev ise kristal küreyi Kültür

ve Turizm Bakan› Mahir
Ünal'›n elinden ald›.
Zorlu hava flartlar›n›n yaflan-

d›¤› ve heyecan›n doru¤a ç›kt›¤›
yar›fl sonras› sporseverler, DJ'ler
efllinde e¤lenceli bir gün geçirdi.

Judo’da  ÜM‹TLER
AVRUPA KUPASI sona  erdi

MMUUZZAAFFFFEERR BBAATTUUMMLLUU



TÜRK‹YE Triatlon Federasyonu Onursal Baflka-

n› Halil K›l›ço¤lu'nun baflkanl›¤›n› yapt›¤› Beden-

sel Engelliler, Herkes için Spor ve Halter Federas-

yonu’nda yönetim kurulu üyeli¤i yapan Ömer Bey-

hatun K›l›ço¤lu'nu ofisinde ziyaret etti. Beyhatun,

yapt›¤› aç›klamada, “Türk sporuna elimizden gel-

di¤i kadar katk› verdik. Bizler yapt›¤›m›z ifllerle

hep ön planda olmad›k ama  sporcu kardefllerimiz-

le bire bir ilgilendik. Onlarla yatt›k, onlarla mutlu

olduk, onlarla üzüldük. Biz Türk sporunun daima

birer neferi olarak çal›flt›k” dedi.

K›l›ço¤lu'da, “Bir spor adam› olarak, dokuz fede-

rasyonda baflkanl›k ve yönetici olarak çal›flt›m, çal›fl-

t›¤›m tüm arkadafllar›mla hep dialog halindeydim,

sporumuzu hep ileriye tafl›d›k. Türk sporunu daha

ileriye tafl›mak bizim f›trat›m›zda var” dedi. K›l›ço¤-

lu, “Ömer kardeflimle güzel ifllere imza att›k, geriye

dönüp bakt›¤›mda gerçekten hep çal›flt›¤›m arkadafl-

lar›mla hep mutlu oldum” ifadesini kulland›.

Ömer Beyhatun geçti¤imiz günlerde Türkiye Fut-

bol Adamlar› Derne¤inin (TÜRFAD) geleneksel

olarak düzenledi¤i '‹nsanlar yaflarken de an›lmal›d›r'

ödül töreninde Ömer Beyhatun'a Özel Hizmet

Ödülü verildi.

Sporun iki duayeni bir araya geldi...

BREZ‹LYA’NIN Rio De Janeiro
Kenti'nde gerçeklefltirilecek olan
31. Olimpiyat Oyunlar›'na Artistik
Cimnastik'de 2 sporcu ile kat›la-
caklar›n› ifade eden Çelen, konufl-
mas›nda flunlara yer verdi:
“Ülke olarak cimnastik-
te hayli iyi konumda-
y›z. Uluslararas›
Cimnastik Fede-
rasyonu, baflar›-
m›z›n yan› s›ra
bizlere olan güve-
ni nedeniyle 1-3
Temmuz tarihleri
aras›nda Artistik
Cimnastik Dünya Ku-
pas›'n›n bir aya¤›n›n
Mersin'de yap›lmas›n› sa¤la-
d›k.  Böylece sporcu, antrenör ve
Mersinli spor severler dünyan›n
en ünlü cimnastikçilerini görecek-
ler. Ülkelerin elbette baflar›s› Av-
rupa, Dünya ve Olimpiyat Oyunla-
r›'nda kazand›¤› madalyalarla öl-
çülüyor. Rio Olimpiyat Oyunlar›
için Artistik Cimnastik'de 4 aday
var. Demet Mutlu, Ahmet Önder,
Tutya Y›lmaz ve Ferhat Ar›can,
Nisan ay› içinde yine Rio'da ger-

çeklefltirilecek olimpiyat kotas› ya-
r›fllar›na kat›lacaklar. Bunlardan
ikisi ile Rio'ya gidece¤iz. Çok güç-
lü rakiplerimize ra¤men madalya
flans›m›z› zorlayaca¤›z.”

Çelen, 81 ilde birer adet kadro-
lu antrenöre sahip olduklar›n› be-
lirterek, “Gençlik ve Spor Bakan›

Akif Ça¤atay K›l›ç ile Spor Genel
Müdürümüz Mehmet Baykan'›n
katk›lar› ve cimnasti¤e verdikleri
önem nedeniyle tüm illerimizde
kadrolu antrenörlerimiz oldu.
Bunlar›n milli tak›mlara yeni yete-
nekler kazand›rmalar›n› bekliyo-
ruz” diye konufltu.
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Badminton Federasyonu yapt›¤› çal›flmalarla dikkatleri
üzerine çeken bir federasyondur. Gerek ald›¤› madalya

say›s› ile gerekse, ülke içinde lisansl› sporcu bak›m›ndan
ulaflt›¤› seviye gurur vericidir. Yeterli midir? Hay›r. 

Zaten kendilerinin hedefleri de ulaflabilecekleri her vatan-
dafl› badminton sporu ile tan›flt›rmakt›r. Sarf edilmekte olan
gayretlerde bu noktalardad›r.

Ülkemizde oturmufl bir yanl›fl anlay›fl, ne yaz›k ki, badmin-
ton sporunu da etkisine alm›flt›r. O da, küçük yaflta yüklen-
melerle elde edilen baflar›lar›n, sporcular›n geliflmesinin
önünde bir handikap oldu¤unu göz ard› ediyor olmam›zd›r.

Belki psiko-motor geliflimi temel alan bir periyodik antren-
man ilkesini, performans sporu olarak badmintonu tercih eden
antrenörlerin bilgisine sunmak gerekir. Böylece bir sistem bü-
tünlü¤ü içinde çocuk yafltaki sporcular›m›z›n a¤›r yüklenmeler-
le, geçici baflar›lar›n› gelece¤e yaymak olgusu kavrat›l›r.

Badminton branfl›n›n da, di¤er branfllar›nda problemi bu-
rada yatmakta oldu¤unu bilmemizde yarar var. Badminton
genç bir federasyon olmas›, bu tür kararlar›n al›nabilmesi
aç›s›ndan hem kolayd›r, Hem de böyle bir irade sergileyebilen
bir yönetim mevcuttur. Yani model bir çal›flma yapabilme ka-
biliyeti olan bir yap› var.

Badminton Federasyonu, enerjisini önümüzdeki yaz olim-
piyat oyunlar›nda ülkemizi temsil edecek sporcular›n, kota al-
mas›na harcamaktad›r. Yani olimpiyat ta müsab›k olarak ül-
kemizi temsil edecek sporcular›n, kat›labilmesi için ilk on al-
t› tak›m ve sporcu aras›na girmeleri gerekmektedir. Erkekler-
de bu flans›m›z ne yaz›k ki yoktur. Ancak k›zlar›m›z, ilk on al-
t› içinde ve on alt›nc› s›radad›rlar. Bu durum, kritik bir nokta-
da oldu¤umuzu göstermektedir.

Çünkü, Dünya Badminton Federasyonu, mevcut durumda
üç kotay›, k›talar›n olimpiyatlara kullanmas› durumundad›r.
Dolay›s›yla biz k›zlarda da, kota alabilmemiz için, önümüzde-
ki günlerde kota müsabakalar›nda üç basamak daha yükse-
lecek performans sergilememiz gerekir. Federasyon ve milli
tak›m yetkilileri bu konuda olanca güçlerini sarf etmektedir-
ler. Bu konuda sporcular›m›za ve federasyonumuza baflar›lar
diliyorum. fianslar› ve yollar› aç›k olsun.

nesimyalvarici@spormeydani.org

Sihirli Raketler

BADM‹NTONDA KR‹T‹K Efi‹K

NES‹M
YALVARICI

03-06 Mart 2016 tarihlerinde ‹spanya'n›n Lagro-
nes kentinde yap›lan 10. Akdeniz Kupas›'nda ülke-

miz 10 ülke içerisinde ilk s›ray› ald›. Akdeniz Kupas›'nda,
bayanlarda 12 sporcu aras›ndan 261,3 62 puan ile Nuray
Levent 1. olurken, ayn› zamanda en iyi teknik sporcu se-
çildi. Organizasyonda 243,29 puan ile Gamze Karakol
ise 2. s›ray› ald›. Erkekler kategorisinde ise 25 sporcu
aras›nda 379,18 puanla Emre Turan 3., 355,18 puanla Ah-
met Bozan 5., ‹sa Güngör ise 328 puanla 12. oldu.

10 ülke s›ralamas›ndan rölatife sistemde Türkiye
1.919,71 puan ile tüm rakiplerini geride b›rakarak kürsü-
nün en üst basama¤›na ç›kt›. Organizasyonda ikincili¤i
‹spanya 1.780,95 puanla al›rken, üçüncülük ise 1.769,62
puanla Fransa'n›n oldu.

Akdeniz Kupas›’nda
birinciyiz...

F‹NALDE Azerbaycanl› Hasanov'u yenen Soner De-
mirtafl, Avrupa flampiyonu oldu.

Avrupa Gürefl fiampiyonas›'nda erkekler serbest stil 74
kiloda Soner Demirtafl, alt›n madalya kazand›.

Türk güreflçi final müsabakas›nda Azerbaycanl› Cebra-
il Hasanov ile karfl›laflt›. Rakibini verdirdi¤i ihtarlarla 2-1
ma¤lup eden milli güreflçi, Avrupa flampiyonlu¤una ulaflt›.

Soner Demirtafl böylece, Avrupa fiampiyonas›'nda kari-
yerinin ilk alt›n madalyas›n› elde etti. Bu kiloda bronz madal-
yalar Gürcü Jakob Makarashvili ve Rus Zaur Makiev'e gitti.

Soner Demirtafl
Avrupa fiampiyonu

TÜRK‹YE, binicilikte Ömer Karaevli ile 56
y›l aradan sonra olimpiyatlarda yer alacak.

Milli binici Karaevli, "Dadjak Ter Putte-
nen" isimli at›yla kat›ld›¤› 75 yar›flmada top-
lam 927,25 puana ulaflarak, engel atlama da-
l›nda 2016 Rio Olimpiyatlar›'na kat›lmaya hak
kazand›. Karaevli, 2-5 Mart tarihlerinde Ka-
tar'da düzenlenen CSI5 son puan toplama ya-
r›flmas›nda, 1,55 metrede ikinci olarak, Türki-
ye'nin yer ald›¤› C Grubu'nu lider tamamlad›.
Bu sonuçla Karaevli, Dadjak Ter Puttenen
isimli at›yla, 75 yar›flmada 927,25 puan topla-
yarak, olimpiyat vizesi ald›.

Uluslararas› Binicilik Federasyonu (FEI)
kurallar› gere¤ince, Karaevli'nin kotas› ülke
kotas› olarak geçti¤i için, olimpiyata gidecek
sporcu Türkiye Binicilik Federasyonu taraf›n-
dan belirleniyor. 

Binicilik
olimpiyat vizesi ald›

Türkiye Cimnastik Federasyonu Baflkan› Suat Çelen, Türkiye'de ilk kez
“Artistik Cimnastik Dünya Kupas›”n›n Mersin'de yap›laca¤›n› söyledi.
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40 y›ldan beri Türk Futboluna hiz-
met eden say›s›z futbolcu kazand›ran
Ba¤c›lar ilçesinin en köklü kulübü olan
Mahmutbeyspor 2015-2016 Futbol se-
zonunda 12. Grupta güçlü rakiplerle
mücadele vererek ligin bitimine iki haf-
ta kala flampiyonlu¤unu ilan etti ve
Süper Amatör lige ç›kma ba-
flar›s›n› gösterdi

Ba¤c›lar Belediyesi
Mahmutbey saha-
s›nda Mahmut-
beyspor - Nurtepe
Güney Y›ld›z
aras›nda oyna-
nan karfl›laflmay›
Ba¤c›lar Belediye
Baflkan› Lokman
Ça¤r›c›, Mahmut-
beyspor onursal Bafl-
kan› Mümin Gürsu,
Mahmutbeyspor kulüp
Baflkan› Vural Sarp, Mahmut-
beyspor Genel Kaptan› Mümin Tartan
ilçedeki di¤er kulüp baflkanlar› ve çok
say›da taraftar flampiyonluk kutlama-
s›nda türbinde yerlerini ald›lar.

Geçti¤imiz hafta flampiyonlu¤u ga-
rantileyen ve Süper Amatör lige ç›kma-
s› kesinleflen K›rm›z› Beyzal› tak›m
Nurtepe Güney Y›ld›z karfl›laflmas›n›n
devre aras›nda flampiyon olan Mahmut-

beysporlu futbolcular› teke tek tebrik
eden Ba¤c›lar Belediye Baflkan› Lok-
man Ça¤r›c› taraf›ndan flampiyonluk
kupas› verildi. fiampiyonluk kupas›n›
alan flampiyon Mahmutbeyspor futbol-
cular› büyük sevinç yaflad›.

Mahmutbeyspor kendi saha ve
seyircisi önünde Nurtepe

Güney Y›ld›z maç›na
hem galibiyet ve flam-

piyonluk kutlamas›
için sahaya ç›kt›.
Gökmen Da¤, Aga
Kaan Kulo¤lu ve
Ömer Kont Ha-
kem üçlüsünün
yönetti¤i maçta

Karfl›laflma bo-
yunca rakibine gö-

re üstün futbol sergi-
leyen Mahmutbeyspo-

run Mehmet (3) Azat (2)
Mümin misafir tak›m›n gollü-

nü ise Hüseyin att› ve Mahmutbeyspor
rakibini 6-1 farkl› skorla ma¤lup ede-
rek terhinde ilkez Süper Amatör lige
ç›karak tarihine tarih yazd›.

Karfl›laflman›n bitifl düdü¤ü ile bü-
yük sevinç yaflayan k›rm›z› beyazl›lar
flampiyon Mahmutbeyspor sloganla-
r›yla soyunma odas›na giderek kutla-
malar soyunma odas›nda devam etti.

Mahmutbeyspor kulüp Baflkan› Vu-
ral Sarp yapt›¤› aç›klamada, “Ba¤c›lar
ilçesinin en köklü ve güzide kulübü
olan Mahmutbeyspor 1976 y›l›ndan
beri tam 40 y›ld›r Türk futboluna hiz-
met etmekte ve kendi altyap›s›nda
kendi öz kaynaklar› ile güçlü rakipler-

le bafla bafl mücadele vermifltir.
Son y›llarda altyap›da ald›¤›m›z

baflar›lar ve flampiyonluklar ve Süper
amatör lige ç›kmas›n›n sinyallerini ve-
riyordu. Bu sezonda prensiplerimiz-
den taviz vermeyerek kendi öz kaynak-
lar›mla güçlü rakiplerimizi geride b›ra-
karak ligin bitimine 3 hafta kala flampi-
yon olarak Süper Amatör lige ç›kt›k.

Bizlere bu mutlu¤u yaflatan baflta Ge-
nel Kaptan›m›z ve kulübümüzün her
fleyi olan Mümin Tartan kardeflimize,
Teknik ekibe futbolcu kardefllerimize
her zaman yan›m›zda olan ve bugünde
bizleri yaln›z b›rakmayan Belediye Bafl-
kan›m›z Lokman Ça¤r›c› baflkan›m›za
taraftar›m›z sonsuz teflekkür ederim.
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KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinin 2. Amatör Küme 6. Grupta
mücadele veren tak›m› Gültepe Özgençlikspor Genel

Kaptan› Ercan Dede, yeni futbol sezonunda iddial›: “Bizi
1.Amatör kümeye tafl›yacak bir tak›m kurduk” dedi. Yap›lan
transferlerle tak›m›n yüzde 90 haz›r durumda oldu¤unu söz-
lerine ekleyen Dede, “Yüzde 10'unu beklemeye ald›k. Bu sene
1. Amatör'de yer alaca¤›z ve inflallah üstümüzdeki ligin kali-
tesini kald›racak bir tak›m kuruyoruz. Kurdu¤umuz tak›mla
da ciddi anlamda iddial›y›z” aç›klamas›nda bulundu.

“1. Amatör Kümeye 
tafl›yacak bir tak›m kurduk”

‹STANBUL 1. Amatör küme 8. Grupta Lider ‹stanbul
Malatyaspor ligin 16. haftas›nda Sefaköy Kartal Saha-

s›nda Ulutepesporu 5-1 yenerek flampiyonlu¤unu ilan etti.
Ligin 16. haftas›nda Sefaköy Kartal sahas›nda Ulute-

pesporu konuk eden ‹stanbul Malatyaspor tak›m› maça
h›zl› bafllayarak oyun kontrolünü eline alarak tüm hatlar›
ile rakip kalede gol aramaya bafllad›. 15. ve 25. dakikada
‹stanbul Malatyaspor Abdullah ile 2-0’› buldu. 40. dakika-
da tak›m kaptan› Ramazan tak›m›n›n üçüncü ve ilk yar›n›n
da skorunu belirleyen golü att›. 60. dakikada penalt› kaza-
nan ev sahibi ‹stanbul Malatyaspor’da penalt› noktas›nda
topun bafl›na geçen tecrübeli oyuncu ve tak›m kaptan› Ra-
mazan topu a¤lara yollad› ve kendisinin ikinci tak›m›n›n
dördüncü gollünü att›. 65. dakikada misafir tak›m Ulute-
pespor tak›m› golü bularak fark› üçe indirdi. 85. dakikada
Gökhan, tak›m›n›n beflinci karfl›laflman›n skorunu belirle-
yen golünü att›. 

‹stanbul Malatyaspor bu skorla ligin bitimine 2 hafta ka-
la flampiyonlu¤unu ilan ederek, bir y›l ardan sonra yeniden
Süper Amatör lige ç›kma baflar›s›n› göstermifl oldu. 

‹stanbul Malatyaspor 
yeniden Süper Amatör'de

KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinin köklü kulüplerinden olan ‹FA

spor U17 tak›m›ndan sonra U14 tak›m›nda da grup flam-

piyonu olarak ikinci flampiyonluk sevincini yaflad›. 20. Grupta

Küçükçekmece spor ile flampiyonluk yar›fl› veren ‹FA spor ta-

k›m› ligin 12. haftas›nda Poligon Fethiye spor ligden çekilmesi

sonucu hükmen galip gelerek üç puan ald›. Takipçisi Küçük-

çekmece spor tak›m›n beraber kalmas› sonucu puan fark›n›

dörde ç›karak ‹FAspor U14 tak›m› 20. Grubun flampiyonlu oldu.

‹FA Spor da ‹kinci

fiampiyonlu¤unu ilan etti

HAFTANIN önemli maç›n› Neflet Va-
tansever yönetti¤i bu önemli maç Se-

faköy Kartal sahas›nda oynand›. Her iki ta-
k›mda sahaya galibiyet için ç›kt›. Müsaba-
kaya h›zl› bafllayan ev sahibi ‹kitellispor ta-
k›m› 4. dakikada Ufuk'un att›¤› golle ilk ya-
r›y› 1-0 önde kapt›. ‹kinci yar›n›n 63. dakika-
s›nda misafir tak›m Ero¤luspor Muhammet
tin att›¤› golle beraberli¤i yakalayarak sko-
ra eflitli¤i getiren gollü att› ve skor 1-1 oldu.
69. dakikada ‹kitellispor da Muhammet
Oruç karfl›laflman›n son da-
kikas›nda tak›m›n›n galibi-
yetlik gollünü atarak saha-
dan 2-1 galip ayr›lmas›n› bildi
ve 6 puan farkla Hikmet Ay-
d›n yönetimindeki Küçükçek-
mece temsilcisi ‹kitellispor
flampiyonlu¤unu ilan ederek
karfl›laflma sonras› büyük se-
vinç yaflad›.

Ceyhan, Küçükçekmece'nin gururuyuz.
Son y›llarda elde etti¤i flampiyonluk ve

baflar›lar› ile ad›ndan söz ettiren ve 2015-
2016 Futbol sezonunda A Tak›mda flampi-
yon olarak Süper Amatöre ç›kma baflar›s›-
n› gösteren ‹kitellispor U17, U15 den sonra
U14 tak›mda flampiyonlu¤unu hafta sonu
ilan ederken U19 tak›mada flampiyonluk
yolunda emin ad›mlarla ilerliyor. 

fiampiyon ‹kitellispor Kulüp Baflkan› Ab-

dulselam Ceyhan yapt›¤› aç›klamas›nda,
“Öncelikle flampiyon olan U 14 Tak›m› fut-
bolcu kardefllerimizi ve Hikmet hocam›z›
tebrik ediyorum flampiyonluklar›ndan dola-
y› kutluyorum. Kulüp olarak bu sezon 9 b›-
ranfltan 8'inde flampiyon olaca¤›m›z› söyle-
mifltim ve Allahs›z flükür futbolcu kardeflle-
rimiz ve hocalar›m›z bizi mahcup etmedi.
fiimdiye kadar oynad›¤›m›z A Tak›m, U17,
U15 ve U14 tak›m›z flampiyon olmufltur U19

ve U16 gençlerde de grubu-
muzda emin ad›mlarla flampi-
yonlu¤a do¤ru emin ad›mlarla
kofluyoruz. 2015-2016 Futbol
sezonunda ‹stanbul Amatör
ligde bu sezon en fazla flam-
piyon olan bizim tak›m sezon
sonunda kadar flampiyonluk
say›s›n› art›rarak ‹stanbul un
ve Küçükçekmece’nin gu-
ruru olaca¤›z inflallah” dedi.

‹K‹TELL‹SPORU14’te nama¤lup fiampiyon

U14 Gençler ligi 19. Grupta Küçükçekmece temsilcilerin-
den olan Sefaköyspor ile ‹stanbul Demirspor tak›mlar›

aras›nda oynan maçta rakibi ile 2-2 beraber kalan ‹stanbul
Demirspor gençleri yenilgisiz olarak grup flampiyonlu¤unu
ilan etti. 19. Grupta oynad›¤› 10 maç›n hepsini kazanan ‹stan-
bul Demirspor, 42 gol atarken, kalesinde de 9 gol gördü ve
30 puan toplayarak flampiyonlu¤unu ilan etti. 

‹stanbul Demirspor'un 
U14 tak›m› flampiyon oldu

‹STANBUL 2. Amatör Lig 7.grup ilk hafta mücadelesinde Küçükçekmece ilçesinin yeni amatör kulüplerindenolan ‹stanbul Balkanspor , H.E¤itimspor'u 3-0 ma¤lup ede-rek lige galibiyet ve üç puanla bafllam›fl oldu.Kâ¤›thane Has Bahçe sahas›nda oynanan maç› Ural Halça-o¤lu, U¤ur Gökalp ve Emir Tunç Demir hakem triyosu yönetti.Müsabakaya h›zl› bafllayan misafir tak›m ‹stanbul Balkanspor7 ve 17. dakikalarda Can›n att›¤› gollerle ilk yar›y› 2-0 öndekapt›. ‹kinci yar›da güzel futbolunu sürdüren Mavi beyaz renk-li ‹stanbul Balkanspor tak›m› 65.Dakikada Selimin att›¤› golle-re güçlü rakibini 3-0 ma¤lup ederek ilk kez ç›kt›¤› lig maç›n›kazanarak lige üç puanla bafllaman›n mutlulu¤unu yaflad›.

‹stanbul Balkanspor
ilk maç›na üç puanla bafllad›

KÜÇÜKÇEKMECE ‹lçesinin 2. Amatör tak›mlar›ndan Özyar›m-
burgazspor Kulüp Baflkan Vekili Recai Saz, “Sahada kavga

gürültü de¤il, güzel anlamda spor yapma ve gelenlere o güzelli¤i
seyrettirme amac›nday›z. Bal›k bafltan kokar derler ve bizler na-
s›l gidersek seyircilerde ona göre davran›r dedi” dedi.

2. Amatör tak›mlar›ndan Özyar›mburgazspor Kulüp Baflkan
Vekili Recai Saz,yapt›¤› aç›klamada flunlar› söyledi; “Biri baflar›l›
olsun da hangisi olursa olsun önemli de¤il. Sonuçta yar›m burga-
z›n ad›n› duyurmak ve gençlerimizi spora teflvik etme ad›na eli-
mizden gelen gayreti gösterece¤iz. Önceden sporcular Bezirgan-
bahçe ve ‹stanbul Demirspor'u tercih ediyordu ama art›k Özya-
r›mburgaz›spor'u tercih ediyorlar. Bunun sebebi de art›k kendi
semt ve sporcuya verilen önemden kaynaklan›yor.”

Özyar›mburgazspor’un
transfer ata¤›

L‹GE kötü bir bafllang›ç yaparak arka arkaya puan ve pu-
anlar kaybeden Küçükçekmece temsilcisi, ligin son haf-

tas›nda kendi sahas›nda Bo¤aziçisporu a¤›rlayan Sefaköyspor
sahaya üç puan parolas› ile ç›kt›. Konturollü oyun sergileyen
k›rm›z› beyazl› ev sahibi Sefaköyspor  kotura ataklarla rakip
kalede gol arad› ve att›¤› tek golle rakibi Bo¤aziçi tak›m›n› 1-0
ma¤lup etmeyi baflard› ve 1.amatör kümede kalmay› baflarm›fl
oldu.Sefaköyspor 19, Esenler Yavuzselimspor 19 ve Zaferspor
14 puan toplat› ve ligin sonunda  Esenler Yavuzselimspor ve
Zaferspor tak›mlar› 2. Amatör kümeye düflen iki tak›m oldu.

Sefaköyspor  
1. Amatör ligde kald›

‹stanbul 1. Amatör 
Küme 12. Grupta 

Ba¤c›lar Mahmutbeyspor
ligin 15. haftas›nda

kendi sahas›nda Nurtepe
Güney Y›ld›z tak›m›n› 

6-1 ma¤lup ederek
Süper Amatör'e ç›kma

baflar›s›n› gösterdi.

‹‹SSTTAANNBBUULL TTrraabbzzoonnssppoorr''ddaann  ‹‹ss--

ttaannbbuull  AA..fifi  ssppoorr''aa  ttrraannss--

ffeerr  eeddiilleenn  BBuu¤¤rraa  GGüünneeyy,,

sseerrggiilleeddii¤¤ii  ffuuttbbooll  vvee

aatttt››¤¤››  ggoolllleerrllee  bbüüyyüükk

bbee¤¤eennii  kkaazzaann››yyoorr..
SSaarr››  SSiiyyaahhll››  UU  1199

TTaakk››mm››nnddaa  ffoorrmmaa

ggiiyyeenn  vvee  ttaakk››mm››nn››nn

ddee¤¤iiflflmmeezz  iissmmii  oollaann

vvee  ooyynnaadd››¤¤››  99  mmaaççttaa

44  ggooll  66  aassiitt  yyaappaann  BBuu¤¤--

rraa,,  flfliimmddiiyyee  kkaaddaarr  ooyynnaa--

nnaann  ttüümm  mmaaççllaarr››nn  ttaammaamm››nn--

ddaa  ggöörreevv  aalldd››..  ‹‹ssttaannbbuull  AAfifi..,,yyee  ggeellddii¤¤ii

aannddaann  iittiibbaarreenn  ççaabbuukk  uuyyuumm

ssaa¤¤llaayyaann  BBuu¤¤rraa,,  11999988  ddoo--

¤¤uummlluu  oollaann  ggeennçç  ffuutt--

bboollccuu  ‹‹ssttaannbbuull  AAflfl  ttaa--

kk››mm››    bbeekklleeddii¤¤iinnddeenn

ççookk  ddaahhaa  bbüüyyüükk  bbiirr

ccaammiiaa  oolldduu¤¤uunnuu

ddiillee  ggeettiirreenn    BBuu¤¤rraa,,

““BBeenn  bbuurraayyaa  bbaaflflaa--

rr››ll››  oollmmaayyaa  ggeellddiimm..

BBuunnuunn  iiççiinn  ddee  eelliimmddeenn

ggeelleenn  ggaayyrreettii  ggöösstteerrmmee--

yyee  ççaall››flfl››yyoorruumm””  ddeeddii..

BBuu¤¤rraa,,  aatttt››¤¤››  ggoolllleerrllee  

ddiikkkkaattlleerrii  üüzzeerriinnee  ççeekkiiyyoorr
22001155--22001166  ffuuttbbooll  sseezzoonnuunnddaa
HHaallkkaall››  TTaaflfltteeppeessppoorr''uunn

ttaakk››mm    kkaappttaannll››¤¤››nn››  yyaappaann
vvee  aatttt››¤¤››  ggoolllleerrllee  ttaakk››--
mm››nn››  flflaammppiiyyoonnlluu¤¤uunn--
ddaa  bbüüyyüükk  ppaayy  ssaahhiibbii
oollaann  MMuurraatt  SSaarr››ggüüll
BBuuccaassppoorr  ttaakk››mm››nnaa
ttrraannssffeerr  oolldduu..

KKüüççüükkççeekkmmeeccee
YYeeflfliilloovvaa  EEssnnaaffssppoorr
aallttyyaapp››ss››nnddaa  yyeettiiflfleenn
vvee  yyeetteennee¤¤iiyyllee  bbiirrççookk  kkuu--
llüübbüünn  ddiikkkkaattiinnii  ççeekkeenn  MMuurraatt

SSaarr››ggüüll,,  BBuuccaassppoorr  tteekknniikk  hheeyyeettiinn
ddiikkkkaattiinnii  ççeekkmmeeyyii  bbaaflflaarraass››

ggeennçç  ffuuttbboollccuu  ssaarr››  llaaccii--
vveerrttllii  ttaakk››mmaa  ttrraannssffeerr

oolldduu..
YYeeflfliilloovvaa  EEssnnaaffss--

ppoorr  aallttyyaapp››ss››nnddaa
yyeettiiflflttiikktteenn  ssoonnrraa
BBeeyylleerrbbeeyyii  vvee  ssoonn

oollaarraakk  ddaa  HHaallkkaall››
TTaaflfltteeppeessppoorr  ffuuttbbooll

ooyynnaayyaann  ggeennçç  ffuuttbboollccuu
BBuuccaassppoorr  AAkkddeemmii  UU  1155  TTaa--

kk››mm››nnaa  ttrraannssffeerr  oolldduu..

GGoollccüü  ssttooppeerr  SSaarr››ggüüll,,
BBuuccaassppoorr''ddaa......

‹STANBUL U16 Gençler Ligin'de 18. Grupta Küçükçekmeces-
por futbol tak›m› deplasmanda oynad›¤› Çeliktepespor ta-

k›m›n› zorda olsa 2-1 yenerek ligin bitimine iki hafta kala flampi-
yonlu¤unu ilan etti. Seyrantepe Stad›'nda Çeliktepe Spor ile kar-
fl›laflan Küçükçekmece spor tak›m› rakibi karfl›nda  zorlansa da
Ahmet ve Kamilin att›¤› gollerle sahadan 2-1 galip ayr›ld› ve en
yak›n takipçisi Cennet Barbaros spora 5 puan fark atarak 28
puanla ligin bitimine 2 hafta kala flampiyonlu¤unu ilan etti.

U16’da KÜÇÜKÇEKMECESPOR fiampiyon oldu
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