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Basketbol Avrupa Ligi'nde
TOP16 maçlar› baﬂl›yor. ‹lk turda
fire vermeyen 3 Türk tak›m›,
sportif baﬂar›y›, gelirlerinin
çok üzerinde para harcayarak
ar›yorlar. Bu da beraberinde
birtak›m riskleri getiriyor.
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Türk Spor'u 2015'e Yürüyor
De¤erli okuyucular›m öncelikle 2015 y›l›n›n ülkemiz ve
spor camiam›z aç›s›ndan baﬂar›l›, bereketli, huzurlu
ve madalyalar›n bol oldu¤u bir y›l olmas›n› diliyorum.
014'ün son haftas›nda a¤abeyi H›fz› Arat'› topra¤a veren
‹stanbul 2020 Olimpiyatlar› Düzenleme Kurulu Baﬂkan›
Hasan Arat, annesi ‹clal Arat'› da topra¤a vererek, bir haftada iki ac› birden yaﬂad›. Hasan Arat'a ve kederli ailesine
baﬂsa¤l›¤› diliyorum.
Türk sporu 2014'ü baﬂar› ve baﬂar›s›zl›klar›yla geride b›rakt›. Gençlik ve Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç, tarihe not düﬂülecek olaylar›n yaﬂand›¤› bir y›l›n geride b›rak›ld›¤›n› belirterek, “2014 y›l›, birlik olmam›z›n ve sonuçta ayn› hedefe yürüyen
bir millet olmam›z›n önemli ad›mlar›n›n at›ld›¤› bir y›l olmas›
aç›s›ndan da son derece müstesna bir seneydi” dedi.

Gazetemizin Kas›m say›s›nda,
Avrupa Ligi'nde mücadele eden
tak›mlar›m›z›n, sezon sonu Final
Four ﬂanslar›n› de¤erlendiren
haberimizde, Final Four için en
ﬂansl› ismin G.Saray oldu¤una
dikkat çekip, bu süreçte kendilerini
hedeften al›koyacak iki sorun (biri
ekonomik kriz, di¤eri sezon baﬂ›nda
yap›lan uzun oyuncu tercihleri)
yaﬂayabileceklerini belirtmiﬂtik.
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ABD'de y›llard›r devam eden “SalaryCap” ile UEFA'n›n devreye soktu¤u “Financial Fair Play” gibi uygulamalar, kulüplerin aﬂ›r› borçlanmalar›na izin vermiyor. Biri ABD'de di¤eri
Avrupa K›tas›'ndaki iki uygulamada
da, temel hedef, spor kulüplerinin elde ettikleri gelirler çerçevesinde,
sportif baﬂar›y› yakalamalar›...
ABD'de y›llar önce baﬂlayan bu uygulamay› UEFA'da Avrupa futbolu için
düﬂünüyor. E¤er günümüzde spor, bir
iﬂ koluna dönüﬂtüyse, SalaryCap ve
Financial Fair Play gibi uygulamalar,
sporda çok önemli bir de¤er olan rekabeti sa¤lamak ve etkili k›lmak gibi
amaçlara da hizmet ediyor.
Karﬂ›m›zda böyle bir gerçek varken, Aral›k ay›nda Hürriyet Gazetesi'ne röportaj veren G. Saray Basketbol tak›m›n›n coachu Ergin Ataman,
“Tak›m›n tüm gelirleri 4 milyon, gideri ise 15 milyon dolar. Aradaki fark,G. Saray'a kamburdur. Geçmiﬂ dönemde bunu Aysal
yönetimi nas›l kapat›yordu bilmiyorum” ﬂeklinde bir
aç›klamada bulundu. Ataman'›n bu
sözleri, 3 tak›mla (G.
Saray, F. Bahçe ve Anadolu Efes) mücadelemizi
sürdürece¤imiz Avrupa Ligi'nde
TOP16 öncesinde, Türk basketbolunun hangi durumda oldu¤unu ve yaﬂanan sorunlar›n özelliklerini göstermesi aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor.
YANLIﬁ OYUNCU TERC‹HLER‹
Gazetemizin Kas›m say›s›nda, Av-

Bien, Rönesans
TED Ankara Kolejliler
Basketbol A Tak›m›'na
sponsor oldu
FARKLI branfllarda binlerce kupa kazanan TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Basketbol tak›m›, 2014 2015 sezonunda baflar›lana Bien deste¤i ile devam ediyor.
Bien, Tenis ve atletizm branfllar›ndaki sponsorluklar›n
ard›ndan gençlerin daha iyi flartlarda spor yapabilmelerini hedefleyen TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü'nün Basketbol alan›na destek veriyor. Bünyesinde 12 branfl bulunduran kulüp, her yafltan ö¤renciye sporu sevdirmeyi, ahlakl›, sa¤l›kl› ve mücadele gücü yüksek nitelikli sporcular
yetifltirmeyi hedefliyor.

KAHVE D‹YARI,
(TBL) ana sponsor

Türkiye BasTBF Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erdenay,
ahve Diyar›
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rupa Ligi'nde mücadele eden tak›mla- k›yor biliyor musunuz?” diyemiyorlar.
r›m›z›n, sezon sonu Final Four ﬂansla- Böyle bir sorgulaman›n yap›lmama
r›n› de¤erlendiren haberimizde, Final nedeni, kulüplerimizin hukuki statüFouriçin en ﬂansl› ismin G. Saray oldu- lerinden kaynaklan›yor. Teknik kadro¤una dikkat çekip, bu sünun taleplerini karﬂ›lareçte kendilerini hedeften
mak için kulüp kaynaklaal›koyacak iki sorun (Biri
r›n› kullanan yöneticiekonomik kriz, di¤eri seler,en masum (!) konumzon baﬂ›nda yap›lan uzun
daki kulüpleri bilinçsizce
oyuncu tercihleri) yaﬂayaborçland›r›yorlar. Böyle
bileceklerini belirtmiﬂtik.
bir modelle, kulüplerimiz
Aradan geçen iki ayl›k süsa¤l›kl› bir ﬂekilde yönere zarf›nda, hakl›l›¤›m›z
tilebilirler mi ve sürdürünet bir ﬂekilde ortaya ç›kt›.
lebilir sportif baﬂar›lar
CEM ÇET‹N
Ekonomik kriz, mucizevi
elde edilebilir mi?
bir ﬂekilde TOP16'ya kalmay› baﬂaran
SINIRSIZ BÜTÇELER...
Arroyo'nun sürükledi¤i Cim Bom'u daDikkat edilecek olursa, bir üst pa¤›lma noktas›na getirdi. Sezon baﬂ›nda transfer edilen 4 yabanc›yla (No- ragraf›n son bölümünde, anl›k bir
lan, Aradori, Jawai ve Vougioukas) yol- sportif baﬂar›dan de¤il, siz sporselar ayr›l›rken, yerli uzun Furkan Alde- verleri daha bilinçli k›lmak ad›na,
mir'de, ödemelerdeki gecikmeleri ve sürdürülebilir bir sportif baﬂar›dan
ilgisizli¤i neden gösterip, NBA bahsediyoruz. Günümüz sporunun en
teklifini de¤erlendirdi ve büyük sorunlar›ndan biri, kulüplerin
Yeni Dünya'n›n yolunu gelirlerinin çok üstünde harcama yaparak, sportif baﬂar›n›n peﬂinde koﬂtuttu.
G. Saray'›n ya- malar›d›r. Bu yönetim felsefiyle belki
ﬂad›¤› bu durum, k›sa vadede sonuç al›nabiliyor ama
gelirlerini artt›rma uzun vadede sonuçlar pek iç aç›c› olkonusunda zaten muyor. Bu duruma en güzel örnek
ciddi s›k›nt› yaﬂayan Türk basketbolu... Kabul etmemiz geTürk kulüplerinin, yerli rekiyor ki, Avrupa Ligi'ndeki 3 Türk
ya da yabanc› oyuncu tak›m› da, gelirlerinin çok üzerinde
transferinde olsun, ne kadar yapt›klar› harcamalarla sportif baﬂabüyük hovardal›k yapt›klar›n› gözler r›y› ar›yorlar ama bir türlü bu baﬂar›önüne seriyor. Bu noktada, sözde yö- lar gelmiyor. Para bulmakta zorlanan
neticilik yapanlar, gerek genel mena- Ataman'›n G. Saray'›, 4 milyon dolar
jerlere gerekse coachlara (antrenörle- gelirle, 15 milyon dolar harcamaktan
re), “Bu oyuncular› siz seçiyorsunuz, kaç›nm›yor. Bu miktarlar›n, Anadolu
sezon bitmeden de gönderiyorsunuz, Efes ve F. Bahçe için daha yüksek olüstüne bir de yenilerini talep ediyor- du¤u bir gerçek. Harcanan miktarlasunuz. Bu paralar kimin cebinden ç›- r›n en az 20 milyon dolar oldu¤u koErgin Ataman

AK‹F ÇA⁄ATAY KILIÇ
Say›n Bakan›m›z büyük bir performans göstermektedir.
Gençli¤i, spor ile yo¤urmak ve maneviyatla güçlü k›lmak istemektedir, ortaya koydu¤u projeler bunu göstermektedir.
Kendisini tebrik ediyorum, ayr›ca" As›m›n Neslini" Sar› Kam›ﬂ'a o Ruhla 100 Binleri yürütmek kolay de¤il Takdire ﬁahan bir etkinlik, temennim odur ki bir ﬂow olarak zihinlerde
kalmaz. Türk Gençli¤inin As›m'›n Ruhu ile yürümeye çok ihtiyac› var bunu iyi iﬂlemek gerekiyor tabi ki ehil ellerde. Say›n Bakan›m›za güveniyoruz ve baﬂar›l› olmas› içinde destek
ve duâlar›m›zla yan›nda oldu¤umuzu ifade etmek isterim.
Türk sporu 2014'te Baﬂar› Grafi¤ini daha Yükseklerde
tuta bilirdi, Bir ekolün, bilinçli Çal›ﬂmalar›n Madalya ve baﬂar›lar›n› yakalam›ﬂ de¤iliz, Daha çok yapacak iﬂimizin ve
daha çok çal›ﬂmam›z gerekti¤ine inan›yorum, k›s›r döngü
içersinde hedef projeleri ortaya koyam›yoruz ve hayatiyete
geçiremiyoruz, Birli ve beraberlik, Güven ekip ruhu kolay tesis edilmiyor, Çal›ﬂtaylar yap›l›yor dar çerçevede kat›l›m ve
davet var ifade etmek istedi¤im amac›na uygun ve netice
odakl› olmamas›d›r. Bu Konular› ileride konuﬂma ortam› bularak de¤erlendirilir diye düﬂünüyorum.
Federasyonlar›m›z maalesef k›ﬂ uykusundalar, daha aktif olmalar› ve hedef projeler ortaya koymalar› Önem arzetmektedir.Güreﬂ federasyonumuzu tebrik ediyorum Milli tak›mlar›m›z› iyi toparlad› 2016 Olimpiyat'lar›nda Federasyon
Baﬂkan›m›z Hamza Yerlikaya'dan ekip olarak daha büyük
baﬂar›lar ve Madalyalar› ülkemize kazand›raca¤›na inan›yorum.tüm federasyonlar›m›zda örnek al›rlar inﬂallah.
2015 y›l›n›n Türk sporu ad›na baﬂar›l› bir y›l olmas› temennisiyle sayg›lar›m› arz ederim...

nuﬂuluyor. Bu ﬂartlarda ekonomik
kriz, elbette kaç›n›lmaz oluyor!
Avrupa basketbolunda geçmiﬂte
‹talyan, Rus ve Yunan tak›mlar› da
çok büyük paralar harcam›ﬂ ancak
arzulad›klar› sonuçlar› alamam›ﬂlard›. Bugün ‹talyan basketbolunun durumu ortada; içler ac›s› bir durumdalar. Rus basketbolunda, CSKA Moskova d›ﬂ›nda sayg›n bir baﬂka tak›m
kalmad›. Bir dönem Ivkoviç'in çal›ﬂt›rd›¤› D. Moskova tarih oldu. Geride
b›rakt›¤›m›z sezon Kuban'›n, bu sezon
da Unics Kazan'›n yaﬂad›¤› hüsran
dolu tablo ortada. Yunanl›lar ise yabanc›lara astronomik ücretler ödeyip,
sonuç alamad›ktan sonra son birkaç
y›ld›r yerli isimlerin etraf›na yerleﬂtirdikleri makul yabanc›larla yollar›na
devam ediyorlar. Komﬂu'nun elinde
de sadece Panathinaikos ve Olympiakos kald›. Geçmiﬂ y›llar›n ne AEK's›
var ne Aris'i ne de PAOK'u... Avrupa'daki ekonomik krizin bir sonucu
olarak, ﬂu s›ralar, Avrupa basketbolunda en büyük paralar› biz harc›yoruz. Oyuncu ya da coach s›fat›yla yabanc›lar, Türkiye'ye gelmek için can
at›yorlar... Acaba sevinmeli miyiz?
GERÇEK SINAV TOP16'DA
Ocak ay›n›n baﬂlamas›yla Avrupa
Ligi'nde Top16 heyecan›na ﬂahit olaca¤›z. Her zamanki gibi, en büyük
beklentimiz, s›n›rs›z bütçelere sahip
bir Türk tak›m›n›n, Final Four'a kalmas›. ‹lk tur grup maçlar›n› 3 tak›m›m›z, geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da,
18 galibiyet ve 12 ma¤lubiyetle kapatt›. En iyi performans›, yine geçen
y›l oldu¤u gibi, 8 galibiyet ve 2 ma¤lubiyetle F. Bahçe gerçekleﬂtirdi. Ge-

çen y›l TOP16'da büyük hüsran yaﬂayan sar› lacivertliler, bu defa daha
zay›f bir grupta ve bunun için son 8
ﬂans› daha yüksek. Benzer ifadeyi, F.
Bahçe ile ayn› grupta bulunan Anadolu Efes için de kullanabiliriz. Kas›m say›m›zda, büyük hedefler için
her iki kulübün de, iyi bir oyun kurucuya ihtiyac› var demiﬂtik. Ara transfer döneminde F. Bahçe tecrübeli Yunanl› Zizis'i al›rken, Anadolu Efes'te
Frans›z Heurtel'i kadrosuna katt›.
Bu transferlerle, hem F. Bahçe
hem de Anadolu Efes, oyun kurucu
pozisyonundaki eksikliklerini giderip,ka¤›t üzerinde epey bir güç kazand›lar. Ancak gelen yeni isimlerin, oyun
karakterleri itibariyle, haftadan haftaya iniﬂli ç›k›ﬂl› görüntü sergilemeye
müsait olmalar›, “Nisan ay›ndayine
bizi bir hüsran m› bekliyor” sorusunu
sormam›za neden oluyor. Ekonomik
krizle bo¤uﬂan G. Saray ise sanki hiç
para sorunu yaﬂam›yormuﬂças›na 3
yeni ismi renklerine ba¤lad›. Grup
maçlar› s›ras›nda ABD'li PatricYoung'› alan Cim Bom, TOP16 öncesinde de Uﬂak'tan shootingguardJustin
Carter ile Maccabi'den 2. 11'lik dev
pivotAlexMaric'i renklerine ba¤lad›.
Laf aram›zda, gidenler ile yeni gelenler aras›nda çok büyük bir fark yok.
Anlayaca¤›n›z, yap›lan tam bir hovardal›k !Sonuç olarak, 3 temsilcimiz de,
harcad›klar› milyon dolarlara ra¤men
oldukça k›r›lgan kadro yap›lar›na sahipler. Her ﬂey yolunda giderse, belki
içlerinden biri, önce play-off sonra da
Final Four kap›s›na dayanabilir amaal›nacak üst üste 2-3 ma¤lubiyet,
geçti¤imiz y›llarda oldu¤u gibi, tak›mlar›m›z› hedeften uzaklaﬂt›r›r.

Potada 2015 hedefi:
‘OL‹MP‹YATLAR’
FIBA Avrupa ve Türkiye Basketbol
Federasyonu Baﬂkan› Demirel, "2015
y›l›nda erkek ve kad›n milli tak›mlar›m›z›n
kat›laca¤› Avrupa ﬂampiyonalar›nda, 2016
Rio Olimpiyat Oyunlar›'na kat›lma hakk›n›
elde etmeye çal›ﬂaca¤›z" dedi.
TÜRK‹YE Basketbol Federasyonu Baﬂkan› Turgay Demirel, Türk
basketbolunun 2015 y›l›
hedeflerini anlatarak, genç
milli oyuncular›n kulüp tak›mlar›nda oynama sürelerini de¤erlendirdi.
"2015 y›l›n›n en büyük önemi, 2016
Rio Olimpiyat Oyunlar›'na kat›lmak için
Avrupa ﬂampiyonalar›nda yeterli sonucu
almak" diyen Demirel, "Erkek ve kad›n
basketbol milli tak›mlar›m›z›n kat›laca¤›
Avrupa basketbol ﬂampiyonalar›nda olimpiyatlara kat›lma hakk›n› elde etmeye çal›ﬂaca¤›z" ifadesini kulland›.
2015 y›l›nda Erkekler 19 Yaﬂ Alt› Dünya
ﬁampiyonas›'na kat›lacaklar›n› vurgulayan
Demirel, ﬂöyle devam etti: "Orada dünya
ﬂampiyonu olmak istiyoruz. Onun için konsantre olaca¤›z. Çünkü çok yetenekli 18, 19
ve 20 yaﬂ jenerasyonumuz var. Onlar›n hepsini bu ﬂampiyonaya motive ederek, iyi haz›rlayarak, dünya ﬂampiyonlu¤unu elde etmek istiyoruz. Arjantin'in bir zamanlar o
alt›n jenerasyonunun elde etti¤i gibi."
Turgay Demirel, 2015 y›l›nda kulüpler
düzeyindeki hedeflerin de erkeklerde THY
Avrupa Ligi'nde Dörtlü Finale kalmak, kad›nlarda da geçen sezon oldu¤u gibi yine
kupay› kazanmak oldu¤unu kaydetti.

Kad›nlar Türkiye
Kupas›'nda fiampiyon

FENERBAHÇE
Basketbol Türkiye Kad›nlar final maç›nda Fenerbahçe,
Adana ASK‹'yi 81-67 ma¤lup ederek ﬂampiyon oldu.
BASKETBOLDA Kad›nlar Türkiye Kupas›'n›,
Adana ASK‹'yi 81-67 ma¤lup eden Fenerbahçe kazand›. Son 5 y›l›n flampiyonu Galatasaray Odeabank'› eleyerek büyük
sürpriz yapan Adana ASK‹, Fenerbahçe karfl›s›nda da müthifl bir
direnç gösterdi. Son dakikalara
kadar bafla bafl giden maçta
Tina Charles, McCoughtry ve
Holingsvorth gibi y›ld›z oyuncular›n tecrübe fark›, Fenerbahçe'yi 10. kez Türkiye Kupas› flampiyonlu¤una tafl›d›.
Sar› lacivertlilerde Tina
Charles 24 say›, 13 ribaunt ve 6
asistlik performans›yla final maç›na damga vurdu. Adana ASK‹'de ise
Melisa'n›n 18 say›, 11 ribauntluk performans› tak›m›na yetmedi.

