1
Program Adı - Bölüm

Sporun Türkçesi - 003

Seviye

C1 – C2

Özgür: Değerli dinleyicilerimiz, Sporun Türkçesi isimli programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 45
dakika boyunca teknik yapımda Kasım Yön ve ben Özgür Can Yıldız sizlere eşlik edeceğiz. Bu hafta yine
çok değerli bir konuğumuz var. Sizlerden gelen yoğun talepler doğrultusunda Sevgili Ahmet
Hattatioğlu yine bizimle.
Ahmet: Merhaba Özgür, beni ısrarla talep eden 3 kişiye çok teşekkür ederim.
Özgür: Evet, 1 haftadır e-posta ve telefon yağmuruna tutulduk. Bu isteklere kayıtsız kalamadık. Bizi
kırmadığın için teşekkür ederiz.
Ahmet: Rica ederim.
-*-Özgür: Bu hafta kadın voleybolumuz için muhteşem bir haftaydı. Eczacıbaşı Vitra, Dünya Kulüpler
Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Ahmet: Hem de üst üste 2. kez…
Özgür: Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2016 Dünya
Kulüpler Şampiyonası Finali'nde İtalyan Pomi Casalmaggiore (Kasalmagiyore) takımını 3 - 2 yenerek
şampiyon oldu.
Ahmet: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı'nın, Kadınlar Dünya
Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda, üst üste ikinci kez şampiyon olması dolayısıyla, Eczacıbaşı Spor
Kulübü Başkanı Rahmi Faruk Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı gönderdi.
Özgür: Aynı şampiyonadaki bir diğer Türk temsilcisi Vakıfbank da üçüncü oldu. Vakıfbank, İsviçre
temsilcisi Volero Zürih’i 3-1 yendi ve üçüncüğe uzandı.
Ahmet: Her iki takımımızı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
-*-Özgür: O hâlde Spor Toto Süper Lig’e geçelim. Bu hafta epey mutlusundur herhalde, yanılıyor muyum?
Ahmet: Tabii çok mutluyum… Avrupa’da kazandık, ligde kazandık… Aboubakar goller attı… Daha ne
olsun?
Özgür: Gerçekten Beşiktaş için harika bir hafta oldu. Beşiktaş bu hafta Antalyaspor’u 3-0 gibi net bir
skorla yenmeyi başardı. Lig lideri Başakşehir de deplasmanda Karabükspor’u 2-0 yendi.
Ahmet: Başakşehir averajla liderliğini sürdürüyor. Başakşehir’i Beşiktaş takip ediyor. İki takımın da
20’şer puanı bulunuyor. Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımı. 8 haftada sadece 4 gol yemişler.
Özgür: Beşiktaş da ligin en çok gol atan takımı. Tam 18 gol atmış siyah-beyazlı ekip.
Ahmet: Başakşehir’in performansı kimse için sürpriz olmadı sanırım…
Özgür: Evet, Başakşehir istikrarın kazandığı bir örnek görüntüsünde. Yıllardır üstüne koyarak
ilerlemenin karşılığını almaya başladılar. Abdullah Avcı çok kaliteli bir takım oluşturmuş.
Ahmet: Tabii bunda ligin üst sıralarına oynayan diğer takımların yorgunluğu da etkili olabiliyor. Bildiğin
gibi; Beşiktaş, Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Konyaspor Avrupa’da da mücadele ediyor. Başakşehir’in
Avrupa macerasınınsa erken bitmiş olması kendileri için bir avantaja dönüşmüş gibi görünüyor.
Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright ©
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Özgür: Kesinlikle haklısın. İki, hatta Türkiye Kupası’nı da sayarsak üç kulvarda mücadele etmek hiç kolay
bir şey değil. Başakşehir sadece lige konsantre olmanın güzel taraflarını gördü geçtiğimiz 8 haftada…
-*-Ahmet: Bu hafta zirveyi yakından ilgilendiren bir maç vardı, Galatasaray-Trabzonspor.
Özgür: Karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Çok kötü bir sezon başlangıcı yapan Trabzonspor,
İstanbul’da Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Trabzonspor böylece bu sezonki ilk deplasman
galibiyetini almış oldu.
Ahmet: Galatasaray bu sonuçla zirve yarışında yara aldı. Ligin zirvesiyle arasındaki puan farkı 3’e çıktı.
Galatasaray ligde üçüncü durumda.
-*-Ahmet: Bu hafta Fenerbahçe lige döndü diyebiliriz.
Özgür: Kesinlikle! Ligin güçlü ekiplerinden Torku Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı Fenerbahçe ve
sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Ahmet: Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12’ye çıkardı ve 5. sıraya yerleşti.
Özgür: Sanırım şampiyonluk yarışı bayağı bir kızışacak.
-*-Ahmet: Ligde oynanan diğer önemli karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Alanyaspor: 0 – Bursaspor: 2
Osmanlıspor: 1 - Kasımpaşa: 2
-*-Özgür: Ligdeki gol ve asist krallıklarında duruma bir göz atalım mı?
Ahmet: Gol krallığında Kardemir Karabüksporlu Abdou Traore 6 golle lider durumda.
Asist krallığındaysa Fenerbahçeli Lens ve Kayserisporlu Deniz Turuç 4’er asistle liderliği paylaşıyorlar.
-*-Özgür: Bu arada Fenerbahçe’de yeni yönetim sesleri yükselmeye başladı.
Ahmet: Evet, hatta eski yöneticilerden Ali Koç başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Özgür: Bakalım kongre ne zaman olacak ve Aziz Yıldırım aday olacak mı?
-*-Ahmet: Türkiye Basketbol Ligi’nde Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit 3’te 3 yaptı.
Özgür: Zirvede alınan sonuçlar şu şekilde:
Galatasaray: 73 – Banvit: 84
İstanbul Büyükşehir Belediye: 73 – Beşiktaş: 84
Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright ©
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Ahmet: Best Balıkesirspor: 77 – Anadolu Efes: 94
Yeşilgiresun Belediyespor: 61 - Fenerbahçe: 72
-*-Özgür: Şampiyonlar Ligi’nde de çok heyecanlı bir haftayı geride bıraktık. Ne dersin?
Ahmet: Of be ne haftaydı!
Özgür: Özellikle Napoli-Beşiktaş maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Ben Beşiktaşlı olmamama
rağmen müthiş bir heyecan yaşadım.
Ahmet: Bir de beni düşün! Napoli maçı Beşiktaş için ilklerin maçı oldu bir anlamda. Beşiktaş gruptaki
ilk galibiyetini aldı, Aboubakar Beşiktaş’taki ilk golünü attı. Yetmedi, ikinciyi de attı. Beşiktaş’a üç puanı
getiren isim oldu.
Özgür: Beşiktaş hem Avrupa’da hem de Türkiye’de zirveye oynuyor. Peki grubundaki rakipleri de öyle
mi?
Ahmet: Rakiplerimiz kendi liglerinde de fena değiller. Özellikle Benfica, Porto’nun 3 puan üzerinde lider
durumda. Napoli, Serie A’da dördüncü, Dinamo Kiev ise Shaktar Donetsk’in 8 puan gerisinde üçüncü.
Özgür: Beşiktaş bu galibiyetle çok önemli bir avantaj elde etti. Umarız devamı gelir ve Şampiyonlar
Ligi’nde yoluna devam eder.
-*-Ahmet: Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi’nde önemli maçlar oynandı.
Özgür: Evet, çok çekişmeli geçeceğini düşündüğümüz bir maç da vardı, Barcelona ile Premier Lig lideri
Manchester City arasındaki mücadele…
Ahmet: Evet, tahmin ettiğimiz gibi kıyasıya bir mücadele yaşandı. Barcelona burun farkıyla 4-0 kazandı.
Özgür: Messi’nin hat-trick yapıp Neymar’ın son dokunuşu yaptığı mücadele tam da beklediğimiz
gibiydi!
-*-Özgür: THY Avrupa Basketbol Ligi’nde 2. hafta maçları oynandı.
Ahmet: Fenerbahçe ligde 2’de 2 yaptı. Gerçekten müthiş başladılar.
Özgür: Son olarak deplasmanda Barcelona’yı devirmeyi başardılar. Bu senenin en ciddi şampiyonluk
adaylarından birisi de kesinlikle Fenerbahçe.
Ahmet: Diğer temsilcilerimizin aldığı sonuçlar şu şekilde:
Darüşşafaka Doğuş: 81 – Emporio Armani: 80
Olimpiakos: 90 – Anadolu Efes: 66
Galatasaray: 83 - Kızılyıldız: 85
Ahmet: Bu arada 2. Haftanın en değerli oyuncusu Olimpiakos’tan Vassilis Spanoulis seçildi.
Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright ©
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Özgür: Spanoulis, Olimpiakos’un Anadolu Efes’i yendiği maçı 17 sayı, 9 asist ve 3 riboundla tamamladı.
Şimdi dilerseniz THY Avrupa Ligi’ndeki puan durumuna da bir göz atalım:
-*-Spor Sözlüğü:
Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu
şekilde adlandırılır. Er Meydanı denilen alanlarda yapılır.
Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve
ustalık gerektiren bir spordur.
Bugün resmî müsâbakalarda yer alan Serbest ve Greko-Romen güreş türlerinin dışında, sırf millî
geleneklerimiz arasında yer alan yağlı güreş ise, Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçtikleri tarihten
beri memleketimizde yapılagelen bir güreş türüdür. Bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin,
panayırların, mola veren askerî birliklerimizin en önemli eğlencesidir.

Her hakkı saklıdır. Ticarî amaç ile basılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright ©

