Bursa Masterler Atletizm Kulübü Genel Sekreterini kınıyoruz . . .
OLAY :
2 Kasım 2014 Pazar sabahı 07.15’te Şanlıurfa Nevali Oteli lobisinde 4.Göbeklitepe
Yarı Maratonu’na katılacak koşucularla sohbet etmekte olan ve bu maratonun
sunuculuğu için Urfa’ya davet edilen MaratonTürk Editörü O.Atakan Tekin'e bir şahıs
sözlü ve fiili saldırıda bulunmuştur.
Bursa Masterler Atletizm Kulübü Genel Sekreteri olduğunu dün öğrendiğimiz
Osman Şaybaz isimli bu şahıs koltukta oturmakta olan O.Atakan Tekin'e sözlü
hakarette bulunduktan sonra gelip yakasına yapışmış ve vurma pozisyonu almıştır.
Ne olduğunu anlamayan ve bu şahsın kim olduğunu bile bilmeyen editörümüz olayı
önce şaka zannetmiş, sonra işin ciddi olduğunu anlayınca şahsı bileğinden yakalayıp
ayağa kalkmış ve kendini savunma durumuna geçmiştir.
Bu süreçte yukarıda adı geçen şahıs sözlü hakaretlerine devam etmiştir. Aralarında
Bursalıların da bulunduğu koşucuların olaya müdahale edip şahsı uzaklaştırmaları
sonucu adı geçen şahsın saldırısı kavgaya dönüşmemiştir.
HAKARET VE SALDIRININ SEBEBİ :
1) Kendisini Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak tanıtan bu şahıs 16 Mart 2014 Pazar
günü yapılan Tarsus Yarı Maratonu startı öncesi grup içinden, maratonun sunucusu
Editörümüz O.Atakan Tekin'e seslenerek İstiklal Marşı okutulması gerektiğini aksi
halde kendisini ve organizasyonu yuhalatmakla tehdit etmiştir.
40 yıldır Türkiye ve dünyanın 5 kıtasında uluslararası maratonların içinde bulunan ve
halen Dünya Maraton Birliği (AIMS) Türkiye Temsilcisi olan editörümüz maratonlarda
milli marş okunması gibi bir teamülün olmadığını mikrofondan bildirmiş ve yuhalatma
gibi bir durumun kendisine yakışmayacağını söylemiştir.
2) Aynı şahıs 27 Nisan 2014 Pazar günü yapılan İstanbul Yarı Maratonu (eski adıyla
Mavi Haliç Yarı Maratonu) startı öncesi, bu defa sunucu platformuna çıkarak yine
kendisini Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak tanıtmış, kendi bölgesinde düzenledikleri
organizasyonlarda İstiklal Marşı okuttuklarını söylemiş ve burada da İstiklal Marşı
okunması gerektiğini tecavüzkar ve yüksek sesli bir ifadeyle editörümüz O.Atakan
Tekin'e bildirmiş, aksi halde yine kendisini ve organizasyonu yuhalatmakla tehdit
etmiştir.
Şahsın kim ve nereli olduğunu hala bilmeyen editörümüz aynı durumu Tarsus’ta da
yaptığını hatırlatıp, bu davranışın kendisine ve sportmenliğe yakışmadığını söylemiş
ve olayı mikrofondan duyurmuştur. İlgili şahıs kendisini platformdan aşağı indirmeye
çalışan görevlilerle de seyircilerin önünde fiili tartışmaya girmiştir.
KINIYORUZ :
Urfa’da editörümüze saldıran şahsın kim olduğunu dün öğrendiğimiz Bursa Masterler
Atletizm Kulübü Genel Sekreteri Osman Şaybaz isimli şahsı kınıyoruz. Çünkü;

1) Tarsus ve İstanbul Yarı Maratonları’nda gerçek dışı beyanda bulunarak
kendisini Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak tanıtmıştır.
2) Tarsus ve İstanbul Yarı Maratonları’nda gerçek dışı beyanda bulunarak kendi
bölgesinde düzenledikleri organizasyonlarda İstiklal Marşı okuttuklarını
söylemiştir.
3) Tarsus ve İstanbul Yarı Maratonu organizasyonlarını yuhalatmakla tehdit
etmiştir.
4) İstanbul Yarı Maratonu’nda kendisini platformdan aşağı indirmeye çalışan
görevlilerle ve Bandırmalı master maratoncu İlhan Kart ile de, aralarında
İzmirli eski milli atlet Nursel Gülay’ın da bulunduğu, seyircilerin önünde fiili
tartışmaya girmiştir.
5) Yukarıda açıklandığı gibi Urfa’da editörümüze sözlü ve fiili saldırıda
bulunmuştur.
ÜZÜNTÜMÜZ :
Kim olduğunu dün tesadüfen internet sitesinden öğrendiğimiz bu şahsın Bursa
Masterler Atletizm Kulübü gibi saygın ve değerli bir camiada Genel Sekreterlik
pozisyonuna yakışmayan kişilik sergilemesinden ve editörümüze haksız yere
saldırıda bulunmasından üzüntü duyduğumuzu belirtiyor, takdiri Bursa Masterler
Atletizm Kulübü yönetimi ile spor camiasına bırakıyoruz.
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