
Veteran Masa Ten�s� Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları 
 

Dünya Şamp�yonaları 
 

1982 - Göteborg (İsveç)  
 Katılım: 451  
1984 - Hels�nk� (F�nland�ya)  
 Katılım: 600 

1986 - R�m�n� (İtalya)  
 Katılım: 1100 

1988 - Zagreb (Yugoslavya)  
 Katılım: 1650 

1990 - Balt�more (USA)  
 Katılım: 1100 

1992 - Dubl�n (İrlanda)  
 Katılım: 1300 

1994 - Melbourne (Avustralya)  
 Katılım: 1800 

1996 - L�llehammer (Norveç)  
 Katılım: 1950 

1998 - Manchester (İng�ltere)  
 Katılım: 1400 

2000 - Vancouver (Kanada)  
 Katılım: 1850 

2002 - Luzern (İsv�çre)  
 Katılım: 2750 

2004 - Yokohama (Japonya)  
 Katılım: 2384 

2006 - Bremen (Almanya] 
 Katılım: 3650 

2008 - R�o de Jane�ro (Brez�lya)  
 Katılım: 1378 

2010 - Hohhot (Ç�n)  
 Katılım: 2065 

2012 - Stockholm (İsveç)  
 Katılım: 3263 

2014 - Auckland (Yen� Zelanda)  
 Katılım: 1640 

2016 - Al�cante (İspanya) 
 Katılım: 4602 

2018 - Las Vegas (USA)  
 Katılım: 3984 

2020 Bordeaux (Fransa)  
 Katılım: 
 



Veteran Masa Ten�s� Dünya ve Avrupa Şamp�yonaları 
 
Avrupa Şamp�yonaları 
 

1995 - V�yana (Avusturya)  
 Katılım: 1500 

1997 - Prag (Çekoslovakya)  
 Katılım: 1880 

1999 - Göteborg (İsveç)  
 Katılım: 1323 

2001 - Aarhus (Dan�marka)  
 Katılım: 1420 

2003 - Courmayeur (İtalya)  
 Katılım: 1370 

2005 - Brat�slava (Slovakya)  
 Katılım: 1929 

2007 - Rotterdam (Hollanda)  
 Katılım: 2080 

2009 - Porec (Hırvat�stan)  
 Katılım: 2100 

2011 - L�berec (Çek Cum.)  
 Katılım: 2471 

2013 - Bremen (Almanya] 
 Katılım: 3650 

2015 - Tampere (F�nland�ya)  
 Katılım: 1830 

2017 - Hels�ngborg (İsveç)  
 Katılım: 2090 

2019 - Budapeşte (Macar�stan)  
 Katılım:  
2021 - Card�ff (Galler)  
 Katılım:  



Türk Masa Tenisi Veteranlarının Unutamayacağı Olay 
“Biz bunu yapamayacağız” diye geriye iade edilen  

2005  Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası 

Mehlika ile Mine, ne bilsinler, Cour-
mayeur’de onca çabayla tanıtıp, katı-

lımcı kaydettikleri turnuvanın  
sonunun bu olacağını...  



VMTD Uluslararası Turnuva - 25. Yıl  
Çeyrek Asırlık Turnuvanın Başlangıç Hikayesi 
 

Bilindiği üzere Türk veteran masa tenisçileri-
nin, uluslararası turnuvalara ilk defa katılımı, 
1986’da Rimini’de (İtalya) yapılan 3. Dünya 
Veteran Masa Tenisi Şampiyonası ile oldu. Bu 
turnuvaya katılan, Şen Yalman, Yıldırım Tür-
keri, Nazım Arpacı ve Arif Naiboğlu’ndan olu-
şan veteran masa tenisçilerimizin ülkeye dön-
dükten sonra anlattıkları, genel bir ilgi uyan-
dırdı ve bundan sonraki turnuva ve şampiyo-
nalara, Türk veteran masa tenisçileri  olarak 

sürekli katılmaya başladık. 
1988’de Zagreb’de yapılan 4. Veteran Masa Tenisi Dünya Şampiyonası’na, Türki-
ye’den 19 masa tenisçisi katıldı. O tarihlerde, Tito’nun ölümünden sonra parça-
lanma durumuna gelen Yugoslavya’da herşey karmakarışıktı. Birçok aksaklıklar 
bu turnuva boyunca devam etti. 
1990’da Dünya Şampiyonası 
Baltimore’da (USA) yapıldı. 
Aynı tarihlerde, Göteborg’da, A 
milli takımlarının Avrupa 
Şampiyonası paralelinde, Vete-
ran Masa Tenisi Takımlar Av-
rupa Şampiyonası düzenlendi. 
Türk veteranları, hem A milli 
takımlarının maçlarını izle-
mek, hem de Baltimore’un 
uzaklığı dolayısıyla, çoğunlukla 
İsveç’teki Avrupa Takımlar 
Şampiyonası’nı tercih etti. 14 
masa tenisçimiz, Göteborg’a 
giderken, Baltimore’a sadece 
bir Veteranımız katıldı 
(Nurdoğan Altınışık). İsveç’teki 
şampiyonada, 40-50 yaş guru-
bunda Necmi Şahin-Remzi Sa-
rıoğlu takımı, 50-60 yaş guru-
bunda Oktay Aras-Nazım Ar-
pacı takımı Avrupa 3. oldular. 
1992’de 5. Dünya Veteran Masa 
Tenisi Şampiyonası Dublin’de 
(İrlanda) yapıldı. Bu turnuvaya 
Türk veteranları 12 kişilik bir 

İhtiyar Delikanlılar 
8-12 nisan tarihleri arasında İsveç’in Göteborg kentinde yapıla-
cak Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasına Türkiye 14 veteran ma-
satenisçisi ile katılacak, Türkiye’yi bu şampiyonada; Nazım Ar-
pacı (56), Necmi Şahin (43), Eke Kumbaracıbaşı (51), Oktay Aras 
(53), Cahit Aksoy (54), Ercan Ceylan (51), Erman Bozkurt (55), 
Abdullah Aydın (43), Metin Bozbay (48), Selçuk Çöplü (41), Altan 
Denizsel (41), Salih Özçakır (44) ve milli masatenisçilerden Yıldı-
rım Türkeri (49) ve Remzi Sarıoğlu (43) temsil edecekler. Türki-
ye 4 yıldan beri bu şampiyonaya katılıyor. Türkiye 1988 yılında 
Zagrep’te yapılan turnuvada Consolation grubunda Sakarya’dan 
Nurdoğan Altınışık ile ikincilik elde etmişti. Dünyada veteran 
(tecrübeliler) organizasyonu tarafından 2 yılda bir Dünya Şam-
piyonası yapılıyor. FotoğraFa veteranlar masatenisi takımı görü-
lüyor.. 
(Cumhuriyet Gazetesi – 7 Nisan 1990) 



sporcu gurubu ile katıldı. Bu 
şampiyonanın en önemli tarafı, 
derneğimizin, VMTD’nin temel-
lerinin bu Şampiyona sırasında 
atılması oldu.  
 
Bu konuda, Dernek ilk yönetim 
kurulunda, Genel Sekreter olarak 
görev yapan rahmetli Ertuğrul 
Yücel’in büyük özveriyle çıkardı-
ğı “Veteran Masa Tenisi Bülte-
ni”ndeki yazıyı buraya almak is-
tiyorum... 

ÇAĞRI 
1992 yılında “Veteranlar 6. Dünya Şampiyonası”nın yapıldığı 
İrlanda/Dublin'de biz 12 Türk Masa Tenisçisi, yıllardır Şampi-
yonalara misaKr ülke olarak davet edildiğimizi üzülerek gör-
dük. 
Şampiyonanın bitiminde yapılan "Şampiyonaya Veda Gece-
sinde" misaKrliğimizi açık şekilde hissedebileceğimiz ayrı bir 
masaya oturtulduk. 
İsveç’ten katılan 500’ü aşkın Veteran Sporcu, Almanya’yı tem-
silen gelen yaklaşık 400 Veteran oyuncu, İngiltere adına Şam-
piyonaya katılan 300’ü aşkın Veteran oyuncu... Toplam 2000 
Veteran oyuncu ve kollarında pırıl pırıl bir o kadar da eşleriy-
le doyasıya eğlenirlerken, bizler bir masa kavalyesiz Türk eki-
bi öksüz çocuklar gibi coşkun salon keyKni ancak yakalamaya 
çalışıyorduk. 
Kol kola girmiş, neşe çığlıkları saçan 4000 kişi sanki bir bayram sevinci içinde, Rusların 
Red Army/Oy Pal mi müziği ve Almanların Lili Marlen'iyle dans ederlerken, bizler onla-
rı ancak köşemizde ayakta seyredebilmek imkânını bulduk. 

İnsanlar ne için eğleniyorlardı. Şam-
piyon olanı da, Şampiyonada sonun-
cu olanlar da eğleniyorlardı. İçlerinde 
94 yaşında olduğunu öğrendiğimiz 
gerçek sporcular da vardı. 
Tanrı spor yapabilme şansını hepimi-
ze vermişti. Beş gün süreyle sağlıkla 
terledik. Ne kadar güzel geçen bay-
ram günlerinin son gecesiydi bu gece. 
Herkes kaynaşmış, coşku içinde bu 
bayramı kutluyordu. 
Bizler de kutluyor gibiydik. Bir şeyle-
rin kutlandığını görüyor ve eğleni-
yorduk. 

Dublin’de Türk masa tenisçileri 

Oktay Aras ve Nazım Arpacı 1990’da Göteborg’da  Avrupa  
Takımlar  Şampiyonasında üçüncülük kürsüsünde 



Dublin çok güzeldi. Hava pırıl pırıl, tabiat yemyeşil, insanlar tertemiz… 
Şehrin en güzel yerinde, en güzel bir balık lokantasında bir önceki gecenin acısını çıkar-
tırcasına birlikte olduk. 
Kızarmış iri karidesler, daha önce hiç görmediğimiz ve yemediğimiz çok sayıda kabuklu 
deniz mahsulü, somon cinsi pembe renkli balık dilimleri... Hepimizin önünde, her biri 
hepimize yetecek kadar 
büyüklükte çelik kayık tep-
siler... 
Hepimiz şaşkın, Hepimiz 
hovardalığın tadını çıkartı-
yoruz bu gece. Bir gece ön-
ce, farkında bile olmadığı-
mız soframızın ve sanki 
boğazımızdan geçmeyen-
lerin acısını çıkartıyorduk. 
Gözümüz de, gönlümüz de 
açılmıştı... Türkiye'mizde 
değildik. Bir Avrupa ken-
tindeydik, Canlı müzik eş-
liğinde kendimize gelmiş-
tik sanki. 
Uzun bir masanın etrafında sıralanmış 12 kişi yemek hazırlığı içindeydik. O güzel sofra 
manzarasını bozabilmek cesaretini hiç kimse kendisinde göremiyordu. Herkesin gözü 
sadece kendi tabağındaydı. KeyiRi mırıltılar, tamamım yiyebilirim iddiaları, ufak tefek 
kibar ikram tekliReri.. 
Herkes, ansızın masanın öbür ucundan gelen bir sesle irkildi, hepimiz rahatlıkla sesin 
geldiği yeri görebiliyorduk. Balık dolu tepsiye bıçak ile üç, dört vuruş. 
Kontrbas, arkasından keman ve diğerleri anında sustu. Yıldırım TÜRKERİ "Bizler de artık 
Birliğimizi kuralım Hem de burada..." dedi. Gündem tekti ve buydu. 
Geçen dört saatin sonunda balıklar soğumuş, salon bir hayli ısınmıştı. Herkes birbirine 
önündekileri ikram edebilmenin yollarını arıyordu. 
Çok sevdiğimiz Masa Tenisi sporu için bu gece de aç kalmıştık. 
Bizleri son dakikamıza kadar izleyen müzisyenlerle o güzel salonu birlikte kapattık ve 
terkettik. 
 
1. Yıldırım TÜRKERİ, 2. Oktay ARAS, 3. Ertuğrul YÜCEL, 4. Erman BOZKURT, 5. Salih 
ÖZÇAKIR, 6. Abdullah AYDIN, 7. Nurdoğan ALTINIŞIK, 8. Nazım ARPACI,  9.  Necmi 
ŞAHİN, 10. Ercan CEYLAN, 11. Remzi SARIOĞLU, 12. Metin BOZBAY 
Gelin artık, 600’1er olalım, 1000’1er olalım. Türk Masa Tenisi camiası bu potansiyele sa-
hiptir. Göreceksiniz ki birliktelikten çok şeyler değişecektir. 
Yerimiz yok, Lokalimiz yok, bir görevlimiz yok, bilgisayarımız yok… Geçen haFa bir faks 
cihazı aldık. Darısı diğerlerinin başına. 
Bu haFa bir milyarımız oldu... İnşallah gelecekte antrenman ve maçlarımızı yapabilece-
ğimiz Salonumuz da olacaktır. 
Haydi, 40 yaşını aşmış bütün Masa Tenisi Sevdalıları. Biz Sizi değil, Siz bizi arayın. 
 
Ertuğrul YÜCEL 



1994’te Dünya Şampiyonası çok uzak bir ülkede, Avustralya’nın Melbourne şeh-
rinde düzenlendi. Bu dünya şampiyonası ile birlikte, artık Türk veteran kaKleleri-
ne sadece sporcular değil, bu şampiyonaları izlemek ve aynı zamanda dünyanın 
en güzel şehirlerinde düzenlenen bu turnuvalar dolayısıyla turistik geziler de yap-
mak isteyen diğer katılımcılar da eklendi. Avustralya’daki bu şampiyonaya 13’ü 
sporcu, 35 kişilik bir kaKleyle gittik.  
Bu seyahatte karşılaştığımız olaylardan dolayı, bazı hatıralarımı anlatmak istedim. 
1992 yılındaki Dublin Şampiyonası yolculuğunu, İstanbul’daki bir turizm Krması 
organize etmişti. Firma sahibi, kocası İngiliz olan bir Türk bayandı. İyi bir organi-
zasyon yapmışlardı. Herkes memnundu. Avustralya yolculuğuna da aynı Krma 
aracılık yaptı. KaKlemize, Türkiye’de okuyan bir Avustralyalı genç rehber olarak 
verildi. İlk durağımız Singapur’du. Güzel bir otele yerleştik ve  3 gün Singapur’u 
gezdik. Daha sonra turnuvanın yapılacağı Melbourne'a gittik. Kapılarını ilk defa 
açan Dünya Ticaret Merkezi’nde çok özel bir otelde güzel bir turnuva ve turistik 
gezilerle dolu bir haFa geçirdik. Turnuvanın sonunda Sydney'e uçtuk. Deniz ke-
narında dört yıldızlı bir otele, Holiday Inn’e gittik. Odalar hazır değildi, bekleme-
ye başladık. Saatler geçiyor, odalar hala hazır olmuyordu. KaKlede homurdanma-
lar başlamıştı. Bizi havalimanından getiren otobüs dışarıda bekliyordu. Bari oda-
lar hazır olana kadar şehir turu yapalım, dedik fakat olmadı. Bir süre sonra, Yıldı-
rım ve Salih bana geldiler. Bir şey konuşacağız dediler. Bir kenara çekildik. Olay 
belli olmuştu. Onlar resepsiyonu sıkıştırınca, Melbourne'daki bir acentenin Syd-
ney’deki otel, havaalanı transferleri ve şehir gezilerini organize ettiğini, fakat ken-
dilerine ödeme yapılmadığını ve onu beklediklerini, Melbourne'daki acentenin 
ise İstanbul’dan ödeme beklediğini, şayet ödeme gelmezse, ödemeleri bizim yap-
mamızı kabul edersek, odalara alabileceklerini söylemişler.  Dışarıdaki otobüs de 
parasını almak için bekliyormuş. Durumu tartıştık, ödememizi istedikleri bedel 3 
bin küsur dolardı. Dernek olarak seyahati biz organize etmiştik, durumu bizim 
çözmemiz gerekiyordu. Ben İstanbul’a telefon açtım. Şirketimdeki bir elemana 
Krmanın adresine verdim. Oraya gitmesini ve Bayan X’in bana telefon etmesini 
söyledim. Durumu elemana anlattım. Oradan para alacağını, alabilirse bana bilgi 

Melbourne'da Şampiyonanın yapıldığı salon. Eski bir at yetiştirme ve eğitim mekânı olan bu salon-
da masalar zemin ve balkonlarda yer almıştı. Soldaki resim turnuva esnasında çekilmiştir. 

Sağdaki resimde ise, salonun bugünkü restore edilmiş halini görüyorsunuz. Bugün bu bina, sanat 
aktiviteleri ve  sergiler için kullanılmaktadır.  



vermesini söyledim. Bir süre sonra X Hanımdan telefon geldi. Kadın, parayı 
transfer ettiklerini belki karşı tarafın daha almadığını vb. şeyler söyledi. Kendisin-
den havale ettiği bankayı, SwiF No’sunu istedim. Veremedi. Kendisinden bu be-
deli gelen arkadaşıma ödemesini, o şekilde benim de burada ödemeyi yapacağı-
mı, o durumda kendisinden şikâyetçi olmayacağımızı, aksi halde buradan gerekli 
mercileri hemen arayıp suç duyurusunda bulunacağımızı söyledim. Kısa bir süre 
sonra elemanımızın parayı aldığının bilgisi geldi Ben de otele ödemeyi yaptım. 
Biraz gecikmeyle de olsa, Sydney’deki günlerimiz sorunsuz geçti. Dönüşte Bang-
kok’ta 3 gün kaldıktan sonra Türkiye’ye dönecektik. Bangkok’ta korktuğumuz ba-
şımıza gelmedi. Orada ödemeler yapılmıştı.   
İstanbul’a döndükten 15-20 gün sonra bir gün şirketteyken santral, yurtdışından 
bir aramanız var dedi ve bağladı. Ağlamaklı bir kadın sesi: “Ben Miss…, Melbour-
ne'dan arıyorum” dedi. “Sizin seyahatinizi organize eden Melbourne'daki turizm 
acentesinde çalışıyorum.  Avustralya seyahatinizi organize eden İstanbul’daki tu-
rizm Krmasının aracısıydık. Başlangıçta bize ufak bir avans gönderdiler ve biz bü-
tün programınızı organize ettik.  Daha sonra para istedik, gönderiyoruz dediler, 
ben de onlara güvendim ve buradaki ödemelerin sorumluluğunu aldım. Daha 
sonra defalarca aramama rağmen para gelmedi. Artık telefonlarıma da çıkmama-
ya başladılar. Patronum bu konuda beni suçluyor, işime son vereceğini ve Melbo-
urne'da yaptığımız harcamaların bedelini benim ödemem gerektiğini söylüyor.  
Ne yapacağımı bilemiyorum. Sizin kartınız vardı, onun için sizi aradım. Ne olur 
bana yardımcı olun…” 
Durumu Krmayla görüşeceğimi ve gerekeni yapmaya çalışacağımı söyledim. Fir-
mayı aradım, cevap vermiyordu. Daha önce giden arkadaşı gönderdim. Fakat Kr-
manın kapalı olduğunu söyledi. Olayı Türsab’a yazıyla bildirdim ve Avustral-
ya’daki acenteye de bilgi vermelerini istedim. Kısa bir süre sonra Türsab’dan aynı 
Krmayla ilgili daha başka şikâyetler aldıklarını, fakat Krmaya ulaşamadıklarını bil-
diren bir yazı aldım. Böylelikle güzel başlayan seyahatimizin sonu üzüntüyle bitti. 
 
1994 yılından sonra ETTU da Veteran Masa Tenisinin önemini kavrayarak,  çiF 
yıllarda, iki senede bir yapı-
lan Dünya şampiyonalarına 
paralel olarak, tek senelerde 
Avrupa şampiyonaları yap-
mayı planladı ve ilk Avrupa 
şampiyonasını da 1995’te Vi-
yana’da başlattı. Türk Vete-
ran Masa Tenisçileri 22 spor-
cu ile bu turnuvaya katıldı. 
Türkiye’de de artık Veteran 
Masa Tenisi Derneğimiz ku-
rulmuştu ve kulüplerde de 
veteran masa tenisi faaliyet-
leri giderek hızlanıyordu. 
Ben o dönemde Galatasaray 



Kulübü Masa Tenisi Şube Kaptanı idim. Teknik direktörümüz Nazım Arpacı’yla 
uzun zamandan beri düşündüğümüz bir projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. 
Türkiye’de Uluslararası bir Veteran Masa Tenisi 
Turnuvası başlatacaktık. Bu projeyi Galatasaray Ku-
lübü’nün öncülüğünde ve VMTD’nin de projeye da-
hil olacağı şekilde tasarlamıştık. O zamanki konsep-
timiz de bugünküne benzer şekilde hem tatil hem 
masa tenisi idi. Turnuva turistik tesis içinde yapıla-
caktı.  1995 yılını turnuvanın başlangıç yılı olarak 
planladık. Konaklama ücretlerinin daha ucuz olması 
için, yaz bitimindeki tarihleri düşündük ve konuyu 
açıklayan bir mektup kaleme alarak, bize uygun ola-
bilecek, 100’e yakın tesise yazdık. Bir yandan da 
Tekser Turizm A.Ş. ile görüşerek, konunun turizm 
bölümünün organizasyonunu onlara verdik. Antal-
ya, Alanya, Marmaris vb. birçok yerden bize olur ce-
vabı veren tesisleri ziyaret ettim. Fakat hiçbiri aradı-
ğımız vasıRara uygun değildi. Kolonlu yemekhane-
ler, salonlar öneriliyordu. Fakat ne zeminler, ne ay-
dınlatmalar turnuva için uygun değildi. Marmaris 
İçmeler’deki Altın Yunus’un önerisi en cazibi idi. Sa-
lon büyük, kolonsuz ve aydınlatma yeterliydi fakat burası eğimli bir amK idi. Bu-
raya, bedelini karşılarsak, geçici portatif bir zemin yapabileceklerini söylediler. 
Maliyet yüksekti, vazgeçtim.  
Sonunda turnuvayı Antalya’da spor salonunda yapamaya karar verdik. O dönem-
de, ben, Nazım Arpacı, Yıldırım Türkeri ve Şen Yalman Masa Tenisi Federasyon 
üyesi idik. Kolaylıkla Federasyon kanalıyla, Ekim  ayı ikinci haFası için, Antalya 
Spor Salonu’nu bir haFalık rezerve ettik. İlk önce uluslararası turnuvayı yapacak-
tık, arkasından da ilk Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonasıyla devam ede-
cektik. Konaklama için, arkadaşım olan PTT genel Müdür Muavini kanalıyla, Lara 
PTT Kampında bir haFa için yer ayırttım. Aslında o tarihlerde kamp kapalıydı, fa-
kat bizim için turnuva sonuna kadar açık tutacaklardı. Gene Dedeman Oteli’nin 
Genel Müdürü arkadaşımızdı, oradan da 30 oda ayırttık. 
Artık salon, tarih, konaklama yer ve ücretleri belli olduktan sonra, veteran masa 
tenisçilerine turnuvayı duyurmaya başladık.  En büyük amacımız, Temmuz ayı-
nın başında Viyana’da yapılacak Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası’nda, 
turnuvamızı gerektiği şekilde tanıtmaktı. Federasyon’dan, turnuvaya veteran ma-
sa tenisçilerinin gelebileceğini düşündüğümüz ülkelerin federasyonlarına yazılar 
yazarak turnuvayı duyurmaya çalıştık. Tekser, Turizm Bakanlığından temin ettiği 
ülkemizi tanıtan broşürlere dolu poşetler hazırladı. Viyana’ya giderken bunları 
oraya götürdük.  Avrupa Şampiyonası boyunca çok kişiyle temas ettik ve birçoğu 
gelebileceğini söyledi. Mutluyduk. 
Yurda dönüşümüzde Federasyon’a turnuva ile ilgili bazı yazılar gelmişti. Bunların 
çoğu detay bilgi isteyen yazılardı. İran’dan gelen bir mektup ise bizi heyecanlan-
dırdı. 40 kişilik bir sporcu kaKlesiyle turnuvaya katılacaklardı. 

Viyana’da dağıtılan, Tekser’in 
derlediği tanıtım materyalleri 



Turnuva günleri gittikçe yaklaşıyor-
du. Fakat katılabilirim diyen birçok 
sporcudan onay yazıları gelmiyordu. 
Hans Westling, İsveç’ten bazı masa 
tenisçilerinin geleceğini bildirdi. Bir-
çok defa yazmamıza rağmen İran’dan 
bir cevap alamadık. Sevindirecek bir 
olay, Rusya’dan bir grup masa tenisçi-
sinin turnuvaya katılacağı haberiydi. 
Lara’daki kampın, sabah kahvaltısı 
dahil kişi başı ücreti 150,000TL (3$)/
kişi/gece, Dedeman’ın ise oda Kyatı, 
yarım pansiyon 25$ /kişi/gece idi. 
Geleceğim diyenler hep Lara’daki 
kampı tercih ediyordu. Dedeman’da-
ki rezervasyonumuzu 15 odaya düşürdük.  
Turnuva Ekim ayının 2. Pazar günü başlayacak, Pazartesi ve Salı olmak üzere 3 
gün sürecekti. Çarşamba günü Türkiye Veteran Masa Tenisi Şampiyonası başlaya-
cak ve Cumartesi günü tamamlanacaktı. 
Cuma günü eşimle birlikte sabah erken yola çıktık ve akşamüstü Antalya’ya gel-
dik. Dedeman Oteli’ne gittik. Rezervasyonumuz Cumartesi başlıyordu. Otelde boş 
oda yokmuş. Fakat başka bir sorunum vardı, 15 oda rezerve etmiştim, kesinleşen 
ise sadece 3 oda için istekti (ben ve iki arkadaşım), Kalan 12 odanın rezervasyon 
süresince bedelini ödeyecek miydim? Otel Müdürüyle konuştum. 12 odayı iptal 
edeceğimi söyledim, tepki bekliyordum. Tam tersine, o dönemde henüz kumar-
haneler kapanmamıştı. Dedeman’da da çok tutulan bir kumarhane vardı. Müdür 
“Hay Allah razı olsun!” dedi, “bekleme listesini görsen şaşırırsın. İsrailliler kumar-
hane için geliyorlar, kuyruk halindeler!”. Zannediyorum benim 25$ /kişi başına 
rezerve ettiğim odaları 2-3 misline pazarladı. Biz o akşam için bir otel bulmak 
üzere Lara’ya doğru yola çıktık. Yolda, bahçesinde ve girişinde eski Roma ve Yu-
nan heykellerinin yer aldığı güzel bir oteli, Büyük Lara Oteli’ni gördük. Yer var-
mış, bir geceliğine yerleştik.  
Otelden Antalya Masa Tenisi Yetkilisi Melih Beyi aradım. Durum nasıl gidiyor di-

ye sorunca, “Turnuva iptal 
edilmedi mi?”  diye bir cevap 
aldım. “Ne iptali, herkes geli-
yor, Pazar günü başlayacağız” 
dedim. O ise, iki haFa evvel 
Federasyon Başkanı Danyal 
Çiper’in Antalya’ya uğradığı-
nı, katılım olmadığı gerekçe-
siyle turnuvanın iptal edildi-
ğini bildirdiğini söyledi. Hatta 
“Ben de Spor Salonundaki re-
zervasyonu iptal ettim” dedi. 

Antalya Atatürk Lisesi 



Kafamdan aşağıya kaynar sular döküldü. “Ben geliyorum, salonun orada buluşa-
lım” dedim. Eşime havuza Klan girmesini söyledim, arabaya atlayıp Spor Salonu-
na gittim. Melih Bey de gelmişti. İdareyle görüştük, salona o tarihte basketbol ve 
voleybol maçları vermişler. Salondan hayır yoktu. Melih Bey, okullara bakalım 
dedi. Önce güzel bir salonu var dediği Enstitü’ye gittik. Fakat haFa sonu salonda 
folklor gösterileri varmış. Bir iki okul dolaştık, sonunda Atatürk Lisesi’nin salonu-
nun müsait olduğunu öğrendik. Müdürle konuşup, turnuva sonu kendisine bıra-
kacağımız masalar karşılığında bir haFalığına salonu kullanmak için izin aldık. Sa-
lon ufaktı, ancak 4 masa sığıyordu. Işıklar yetersizdi, camlardan güneş ışığı giri-
yordu. Camlar tavana yakın olduğu için kapatmak imkânı da yoktu. Başka çare-
miz de olmadığı için peki dedik. Melih Bey, yarın salona masa göndereceğini söy-
ledi, ayrıldık.  
Bütün gün araba kullanmıştım, hem yorgun hem moralsiz, bitkin vaziyetteydim. 
Otele döndüm. Eşim yukarda odadaymış. Odaya çıktım, eşimin suratı bir karıştı. 
Nedir bu halin deyince, “Sen beni nasıl bir yere getirdin? Nasıl bir otel burası?” 
dedi. Ne oldu dedim. “Sen gittikten sonra havuz kenarına indim. Biraz güneşlene-
yim dedim. Etrafımda bir yığın bıyıklı erkek, gözlerini bana dikmiş, acayip acayip 
bakıyorlardı. Sıkıldım. Odaya döndüm. Seni bekliyordum” dedi. Meğer gittiğimiz 
otel Antalya’da meşhurmuş, sahibi Matild Manukyan’mış. Otelin işlevi başkaymış. 
Bahçe girişindeki heykeller de, antik dönemde kutsal sayılan o mesleğin bugün de 
kutsallığını koruduğunu hatırlatmak için konmuş. Zaten kendisi bir gazete röpor-
tajında “Ben namusumla kadın satıyorum” diyordu. Otel kapısının üstünde 
“M&M” logosu vardı. Ben onu, uluslararası bir oteller zinciri logosu zannetmiş-
tim. Halbuki o logo, yıllarca İstanbul’da vergi rekortmeni olan  Matild Manuk-
yan’ın kendine ait gayrı menkulleri belirleyen armasıymış.  
O sırada, resepsiyondan aradılar, birilerinin geldiğini beni görmek istediklerini 
söylediler. Aşağıya indim. Teoman’la Bertan gelmişti. Dedeman’a gitmişler, orada 
olmadığımı öğrenince yoldaki otellere baba baka beni arıyorlarmış. Arabamı ote-
lin parkında görünce içeri girmişler. Lara’daki PTT Kampına gitmişler, kamp ka-
palıymış. Bekçiden rica edip müdürü aratmışlar. Müdür içerde imiş, gelmiş ve 
kendilerine turnuvanın iptal edildiğini bildirdiklerini söylemiş. Onlar da kampı 
kapatıp, personeli ev-
lerine göndermişler. 
İşler iyice çatallaşmış-
tı. 
Arabalara atlayıp PTT 
Kampına gittik. Mü-
dür aynı şeyleri bana 
da anlattı. Ankara’dan 
PTT Genel Müdür 
Yardımcısını aradım.  
Durumu o da biliyor-
du. “Bana turnuva ip-
tal edilmiş dediler ben 
de öyleyse kampı ka- Lara’da PTT Kampının bulunduğu sahil 



1996 yılında 2. VMTD Uluslararası Turnuva’nın THY kampındaki gala gecesinden görüntüler.  
İlk 2 turnuvaya katılan tek yabancı sporcu Rus Aleksandr Kassatkin, gösteri yaparken. 

 
Alttaki resimde 2. Turnuvada Antalya masa tenisi temsilcisi Melih Bey ve derece alan bazı  

masa tenisçileri görülüyor. 



patın dedim” deyince kendisine, bana niye haber vermedin diye biraz çıkıştım. “O 
zaman tamam, Kampı açalım ama personeli geri çağıramayız” dedi.  Yatakları de-
polara kaldırmışlardı. Arkadaşlarla konuştuk. Biz karyolaları dışarıya taşırız, kah-
valtı da istemeyiz, dediler. Durumu telefonda bekleyen arkadaşa ilettim, o da mü-
düre talimat vererek kampı açmasını söyledi. Kamp sahiden cennet gibi bir yerdi, 
plajı, bahçeleri ve konumu çok güzeldi. Bir sorunu daha atlatmıştık. 
Otele döndüm. Mecburen gece o otelde kaldık. 
Cumartesi günü Dedeman’a geçtik. Turnuva tanıtım yazı ve bültenlerinde, turnu-
va süresince irtibat telefonu olarak, Dedeman Oteli’ni vermiştim. Otel santralı da 
haberliydi. Ben yoksam beni arayanları not alıp bana bilgi vereceklerdi. 
Bir gün evvel beni yabancı bir kadın Alanya’dan arayıp, bir telefon numarası ve 
ismini bırakmış. Numarayı aradım. Üç tane İsveçli veteran iki gün evvel Antal-
ya’ya turnuva için gelmişler, turnuvanın yapılacağı salona gittiklerinde, turnuva-
nın iptal edildiği söylenmiş, onlar da bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Alan-
ya’da deniz kenarında bir pansiyona gitmişler. “Burası çok rahat, deniz, plaj, ye-
mekler çok güzel, biz burada çok mutluyuz” dediler. Turnuvanın iptal edilmediği-
ni, bir yanlışlık olduğunu, yarın turnuvanın başlayacağını söylesem de bir türlü 
ikna edemedim. Sonunda kendilerine “Antalya’da da Alanya’yı aratmayacak çok 
güzel bir pansiyon bulacağım” sözünü vererek inandırabildim. Melih Beyi araya-
rak, iki kadın bir erkek olan İsveçlilere bir pansiyon bulmasını istedim.  
Arayan olur diye otelden ayrılamıyordum. Bir ara resepsiyondan arandığımı söy-
lediler. Resepsiyonda bir Rus çiF vardı. Cuma günü Antalya’ya gelmişler, salona 
gidince turnuvanın iptal edildiği söylenmiş, onlar da bir pansiyona yerleşmişler, 
turnuvanın sahiden iptal edilip edilmediğini anlamak için buraya gelmişler. Karı 
koca olan bu çiFten erkek olan Aleksandr Kassatkin Masa tenisçisi idi. Kendilerine 
turnuvanın yapılacağını, yalnız salonun değiştiğini söyledim. Liseyi tarif ettim. 
Aleksandr turnuvaya katıldı, ertesi sene de turnuvaya yanında bir başka Rus masa 
tenisçisi ile geldi (İkinci sene zaten yabancı sporcu olarak sadece bu iki Rus vardı). 
İyi arkadaş olmuştuk. Eşi de opera sanatçısı idi. İkinci yılki turnuvamızda toplu 
olarak kaldığımız THY Kampında bizlere aryalar, şarkılar söyleyerek neKs geceler 
geçirtti. 
Pazar günü saat 10’da Türkiye’deki ilk Uluslararası Veteran Masa Tenisi Turnuvası 
olan turnuvamızı başlattık. 12 Türk masa tenisçisi, 3 İsveçli sporcu ve 1 Rus sporcu 
olmak üzere, 16 sporcu, ilk turnuvamızın yarışmacılarıydı.  
Çarşamba günü 6 Türk veteran masa tenisçisinin daha katılımıyla, Birinci Türkiye 
Veteran Masa Tenisi Şampiyonasını başlattık. O yarı loş, 4 masalı salonda 18 spor-
cunun katılımıyla bu  ilk şampiyonayı tamamladık.  
 

Oktay Aras 


