Avni Yıldırım’ın WBC Dünya Şampiyonluğu Maçına Çıkması Hakkında Son
Durum

Sevgili Türk boksseverler, profesyonel bokstaki gururumuz Avni Yıldırım bildiğiniz üzere
Dünya Boks Konseyi (WBC)’nin süper orta sıkletteki dünya sıralamasında 1. basamağında yer
almakta ve dünya şampiyonluğu maçına çıkma hakkı bulunmaktadır. Son yaşanan gelişmeler üzere
boksörümüzün, dünya şampiyonluğu unvan maçı için Meksikalı boksör David Benavidez ile
gerçekleşmesi beklenen karşılaşma ise ileri bir tarihe ertelenmek durumunda kalınmıştır. Bu
noktada yaşanan gelişmeleri sizinle paylaşmak istiyorum.
Hatırlayacağınız üzere, mevcut şampiyon David Benavidez ile Avni Yıldırım arasında
gerçekleşmesi planlanan WBC süper orta sıklet dünya şampiyonluğu unvan maçı için belirlenen ilk
tarih geçtiğimiz 25 Ocak 2020 tarihi idi. Bu tarih için planlanan organizasyonda gecenin ana maçı
için ringe çıkması beklenen WBC ve IBF yarı orta sıklet dünya şampiyonluklarının sahibi Errol
Spence Jr.’ın geçtiğimiz aylarda yaşadığı kaza sonrası kariyerine bir süre ara vermek zorunda
kalması ile birlikte bu gecenin planlamasında değişiklik yapılmış, PPV olarak sunulması planlanan
gece daha düşük profilli bir organizasyona dönüşmesi sebebiyle boksörümüz Avni Yıldırım’ın,
David Benavidez ile yapması beklenen karşılaşması farklı bir tarihte gerçekleşmesine karar verildi.
Son bir yılı aşkın süredir dirseğinde sakatlığı bulunan ve kariyerine büyük özveri ile devam eden
böksörümüz Avni Yıldırım için Ocak ayında planlanan maçın ertelenmesi sebebi ile bu boşluktan
faydalanılarak ameliyat olması uygun görülmüştür ve boksörümüz 23 Aralık günü Hamburg’da
dirseğinden ameliyat olmuştur. Ameliyat sonrası doktoru tarafından antrenmanlara başlaması için
öne sürülen en erken süre 6 hafta olarak tavsiye edilirken, dünya şampiyonluğuna hazırlık için
gerekli süre ise 12 hafta olarak belirlenmiştir. Benavidez-Yıldırım maçının tarihinin belirlenmesi
hususunda gerek organizasyonun sahibi Premier Boxing Champions (PBC) ve gerekse
Benavidez’in ekibi ile yapılan görüşmelerde bize önerilen maç tarihlerinin, boksörümüzün
sakatlığını tamamen atlatıp yeniden antrenmanlara başlamasıyla birlikte form tutması için yeterli
görülmediğinden dolayı önümüzdeki üç aylık süre içerisinde maça çıkmaması uygun görülmüştür.
Bu noktada, Benavidez’in menajeri David Garcia’nın maçın tarihini öne çekmek için çabalarına
karşılık PBC organizasyonu ile olan karşılıklı anlayış çerçevesinde yaptığımız mutabakat gereği
Avni Yıldırım’ın dünya şampiyonluğu unvan maçına çıkma hakkı kendisinde saklı kalarak,

Benavidez’in bu süre içerisinde farklı bir rakibe karşı maça çıkması hususunda ortak bir anlaşmaya
varılmıştır.
David Benavidez’in unvanını koruduğu takdirde boksörümüz Avni Yıldırım ile yapması beklenen
WBC dünya şampiyonluğu unvan maçı için düşünülen yeni tarih Ağustos ayının sonu ya da Eylül
ayının ilk haftası olarak planlanmaktadır.
Türk boksseverlere ve kamuoyuna saygılarımla,

Ahmet ÖNER, Arena Box Promotion

