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SPOR YÖNET‹C‹L‹⁄‹
Yaz›ma baﬂlarken tüm Spor Meydan› okuyucular›na
2015 y›l›n›n ilk say›s›nda mutlu, sa¤l›kl› ve sporla dolu
bir yeni y›l diliyorum.
u y›l›n ilk yaz›s›nda daha önce de ele ald›¤›m bir konuya
de¤inmek istiyorum. Spor Yöneticili¤i bölümlerinin mevcut durumu ve bu bölümlerden mezun olan ö¤rencilerin istihdam sahalar› ile ilgili bir tak›m endiﬂeleri ve beklentileri bundan iki y›l önce dile getirmiﬂtim. Özellikle ülkemizde sporla ilgili kurum ve kuruluﬂlar›n yönetim kademelerinde kendilerine
pek fazla yer bulamayan spor yöneticili¤i mezunlar›, bu anlamda ciddi bir ma¤duriyet yaﬂ›yorlar kanaatimce.
Bununla beraber bu bölümlerde verilen e¤itimin, özellikle
sosyal bilimler derslerinin içeri¤i de bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmal›.
Özellikle belirli alan derslerinde ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir gibi ﬂehirlerin d›ﬂ›nda kalan üniversitelerin her geçen gün bir
yenisi daha spor yöneticili¤i bölümü aç›yor ve bu bölümlerde
verilen derslerin niteli¤iyle ilgili endiﬂeler de giderek art›yor.
Baﬂta spor sosyolojisi, spor hukuku ve spor ekonomisi olmak üzere sporla sosyal bilimlerin kesiﬂti¤i alanlarda verilen
e¤itimin ne derece etkili ve verimli oldu¤u benim için bir tart›ﬂma konusu. Bu tür derslerin spor bilimleri kökenli hocalar
yerine ilgili alanlarda yetiﬂmiﬂ hocalar›n vermesi gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Ancak bu durumda da hukuk, iktisat gibi kürsülerden gelen hocalar›n sporla ilgili altyap›lar›n›n yetersiz olmas› sorunuyla karﬂ›laﬂabiliyoruz. Kendi alan›nda ne kadar
uzman olursa olsun, spora dönük donan›m› ya da ilgisi olmayan hocalar taraf›ndan verilen e¤itimin de farkl› sorunlara
ve eksikliklere yol açt›¤›n› görüyoruz.
Spor bilimlerinin akademik sorunlar›na bunu takip eden
yaz›lar›mda da de¤inmeye devam edece¤im. Okurlar›m›za
yeni y›lda mutluluk, sa¤l›k ve baﬂar› dileklerimle...
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‘Ülker Ay›n Golü’ Burak'tan
ÜLKER sponsorlu¤unda Fenerbahçe ve Galatasaray
resmi Facebook sayfalar›nda düzenlenen "Ay›n Golü” yar›flmas› Kas›m ay› de¤erlendirmesinde, Dirk Kuyt'›n
ligin 10.haftas›nda Bursaspor'a att›¤› gol ve Burak Y›lmaz'›n ligin 11.haftas›nda Gaziantepspor'a att›¤› gol “Ülker
Ay›n Golü” seçildi.
FB ve GS Facebook sayfalar›nda yay›nlanan gollere oy
verenler aras›ndan belirlenen 8 talihli, Ülker'in misafiri
olarak antrenmanlar› izledi. Talihliler antrenman öncesinde gollerin sahibi Dirk Kuyt ve Burak Y›lmaz ile tan›flma
f›rsat› buldu. Formalar›n› imzalatan taraftarlar, y›ld›z futbolcularla foto¤raf çektirdiler.

Befliiktaaflll› futbbolcular
u
reklam filminde bulsuorflt
u ‹nteg-

Vodafone Türkiye CEO'su
Gökhan Ö¤üt, yap›m› devam
eden Vodafone Arena'da
iﬂçileri ziyaret ederek
yeni y›llar›n› kutlad›.
BEﬁ‹KTAﬁ Spor Kulübü ile Türk spor tarihinin en
büyük sponsorluk anlaﬂmas›na imza atan Vodafone
Türkiye'nin CEO'su Gökhan Ö¤üt, yap›m› devam
eden ve bitti¤inde Türkiye'nin ilk ak›ll› stadyumu olacak Vodafone Arena'da iﬂçilerin yeni y›l›n› kutlad›. ‹ﬂçilerle bir araya gelen Ö¤üt, emek ve çabalar›ndan
ötürü teﬂekkür etti. Yeni y›l dolay›s›yla iﬂçilere baklava ve çikolata arma¤an eden Ö¤üt, günün an›s›na Vodafone Arena iﬂçileriyle bir de selfie
çektirdi. Vodafone Arena inﬂaat›nda
iﬂçilere ayr›ca s›cak salep ve kestane
kebap ikram› da yap›ld›.
Vodafone Arena'n›n, Türkiye'nin ve
‹stanbul'un merkezinde, Vodafone'un
dijital dönüﬂüm vizyonunun bir abidesi olarak yükseldi¤ine dikkati çeken Gökhan Ö¤üt, ﬂunlar› söyledi:
“Vodafone Arena'da, Vodafone ve Beﬂiktaﬂ markalar›
aç›s›ndan dünyaya örnek olacak bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yaln›zca Vodafone ve Beﬂiktaﬂ için de¤il, ‹stanbul ve tüm Türkiye için çok önemli ve anlaml› bir
proje oldu¤unu düﬂünüyoruz. Vodafone Arena inﬂaat›, ‹stanbul'un göbe¤inde, trafi¤in yo¤un oldu¤u bir
bölgede, son derece zorlu koﬂullar alt›nda sürdürülüyor. Di¤er yandan, bulundu¤u arazinin co¤rafi özellikleri de inﬂaat›n yap›m h›z›n› etkiliyor. Bütün bu zorluklar›na ra¤men Vodafone Arena, Beﬂiktaﬂ yönetiminin ve iﬂçilerimizin özverili çal›ﬂmalar› sayesinde h›zla yükseliyor. Geçti¤imiz günlerde çat› yap›m›na baﬂlanm›ﬂ olmas› da inﬂaat sürecindeki h›z› ve kararl›l›¤›
göstermesi aç›s›ndan önemli. Vodafone Türkiye olarak, Vodafone Arena'n›n aç›l›ﬂ›n› heyecanla bekliyoruz. Baﬂta iﬂçilerimiz olmak üzere, Vodafone Arena inﬂaat›nda eme¤i geçen herkese Vodafone Türkiye ad›na
teﬂekkürü bir borç biliyor, yeni y›l›n iﬂçilerimize ve
Beﬂiktaﬂ camias›na esenlikler getirmesini diliyorum.”

MUZAFFER BATUMLU

Vodafone Türkiye sporda
“y›l›n sponsoru” seçildi
TÜRK‹YE’N‹N dijital dönüflümüne liderlik
etme vizyonu do¤rultusunda toplumsal
geliflim için yapt›¤› sosyal yat›r›mlar içinde
spora büyük önem veren Vodafone, Spor Türkiye A.fi. taraf›ndan bu y›l 13.'sü düzenlenen
“Türkiye Spor Adamlar› Ödülleri”nde “Y›l›n
Sponsoru” seçildi. turkiyesporadamlari.com
okurlar›n›n oylar›yla belirlenen anket sonucuna göre Vodafone Türkiye, toplam oylar›n
%64'ünü alarak, 2014'ün en baflar›l› spor
sponsorlar› s›ralamas›nda ilk s›raya yerleflti.
Harbiye Hilton Convention Center'da düzenlenen törende Vodafone Türkiye ad›na

ödül alan Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu Baflkan Yard›mc›s› Ender Buruk, flunlar› söyledi:
“Vodafone olarak, sporun, toplumlar›n ekonomik ve sosyal gelifliminde üstlendi¤i ifllevin bilinciyle hareket ediyor; Türkiye'yi dünyan›n
öncü spor ülkelerinden biri yapma hedefiyle
önemli spor yat›r›mlar› yap›yoruz. Bu kapsamda, günlük hayat›m›zla bütünleflen futbol ve
ülkemizin gerek tan›t›m›na gerekse ekonomisine büyük katk›s› olan maraton baflta olmak
üzere, sporun çeflitli dallar›na destek veriyoruz. Türk toplumunun ekonomik ve sosyal geliflimi için spora deste¤imizi sürdürece¤iz.”

Fenerbahçe, Avrupan›n
en yafll› ikinci tak›m›
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‹NSANLI⁄IN ilk zamanlar› ile
tarihini oluﬂturmaya baﬂlayan
spor; hem fiziksel hem de ruhsal
bir ihtiyaç olarak onlarca türe sahip. Spordaki çeﬂitlilik sakinli¤i
sevenlere golf, tenis, avc›l›k gibi
tercihler sunarken; adrenalin arayanlar› da¤c›l›k, paraﬂüt, kayak
yapmaya davet ediyor.
Ajans Press'in 2014 y›l›n›n favori sporlar›n› belirledi¤i raporda; en yak›n rakibi Basketbol'dan
yaklaﬂ›k 5 kat daha fazla konuﬂulan Futbol'un, 475 binin üzeri haberle Türkiye'de en çok konuﬂulan spor oldu¤u belgelemiﬂ oldu.

Transfer maliyetleri
dudak uçuklat›yor
DÜNYANIN en büyük futbol sitesi Goal'ün araflt›rmas›na göre, 2014 y›l›n›n en pahal› 10 transferinin toplam maliyeti 1,5 milyar Euro'yu afl›yor. ‹lk s›ras›nda 253
milyon Euro'luk transfer bedeli ile Luis Suarez'in bulundu¤u listedeki futbolcular›n alt›s›, Borsa ‹stanbul 100 Endeksi'ne girebilecek ekonomik de¤ere sahip. Dudak uçuklatan
transfer maliyetleri ile Türkiye'nin halka aç›k en büyük
flirketleri ile yar›flan futbolcular listesinin ilk s›ras›nda, Liverpool'dan Barcelona'ya transferi büyük ses getiren Luis Suarez yer al›yor. 253 milyon Euro'ya yaklaflan toplam
transfer bedeli ile futbol tarihinin en pahal›s› olmay› baflaran Uruguayl› y›ld›z, BIST 100'de 70'inci s›rada yer al›yor.

Dev adamlar slogan›yla bayanlar ve çocuklar aras›nda da ciddi
izleyici kitlesi kazanan Basketbol,
95 bin haberle, en çok konuﬂulan
ikinci spor olarak raporland›.
Sponsor deste¤iyle yükseliﬂe geçen Voleybol ise 48 bine yak›n
haberle üçüncü s›rada yer ald›.
Fazla baﬂar› hikâyelerimiz
olmasa da izlemeyi sevdi¤imiz
Atletizm, 2014 gündeminde
bolca konuﬂulan sporlar aras›nda yer ald›. Hülya Avﬂar ad› ile
birlikte s›kça an›lan Tenis ise,
Türkiye'de en çok konuﬂulan 5.
spor oldu. Geleneksel yar›ﬂlar

ile gündemde kalmaya devam
eden ata sporu Güreﬂ'i, k›ﬂ sporu Kayak takip etti.
Türkiye'de en çok konuﬂulan
ilk 15 spor aras›nda 8. s›rada
Hentbol'un yer almas› dikkatleri çekerken, hem bayanlar, hem
de erkekler süper ligi olan sporla ilgili haberler yo¤unlu¤unun
yerel ve bölgesel bas›nda oldu¤u raporland›.
Popüler sporlar›n›n Türkiye
raporunda, günümüzde yaﬂam
tarz› haline getirilmeye çal›ﬂ›lan
Fitness sporunu, dövüﬂ sporlar›
Karate ve Boks takip etti.

'e iptal mi geliyor?
ANAYASA Mahkemesi, ebilet uygulamas›nda insan haklar› ihlali oldu¤u gerekçesiyle
Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nin yapt›¤› baﬂvuruyu esastan görüﬂme karar› ald›. Yüksek
mahkeme talep do¤rultusunda
karar verirse e-biletin ticari uygulamas› olan Passolig ortadan
kalkacak.
Anayasa Mahkemesi'nin nihai karar›n› 5-6 ay içinde vermesi bekleniyor. Yüksek mah-

keme tüketici mahkemesinin talebi do¤rultusunda karar verirse
Passolig otomatikman yasal dayana¤› kalmayaca¤› için iptal
olacak. Bu durumda TFF'nin
mahkeme kararlar›n› da gözeterek yeni bir e-bilet uygulamas›na gitmesi gerekecek.
Öte yandan e-biletin iptali
istemiyle aç›lan davan›n görülmesine Ankara 16. Tüketici
Mahkemesi'nde 30 Haziran
2015'te devam edilecek.

ULUSLARARASI Spor Araflt›rmalar› Merkezi (CIES) taraf›ndan yap›lan araflt›rmaya göre, Avrupa futbol liglerinde yer alan 31 ligde 500'ün üzerinde kulübün yafl ortalamas› incelendi. Fenerbahçeli futbolcular, 29.3'lük yafl
ortalamas›yla Belarus'un Torpedo Zhodino tak›m›n›n ard›ndan Avrupa'n›n en yafll› kulübü
olarak öne ç›kt›.
Fenerbahçe'nin en yafll›
oyuncular› ise 34 yafl›ndaki
Dirk Kuyt ve Emre Belözo¤lu. 33 yafl›ndaki Volkan Demirel, Bruno Alves
ve Selçuk fiahin, 32 yafl›ndaki Egemen Korkmaz
ve Pierre Webo ile 31 yafl›ndaki Raul Meireles ve
Mehmet Topuz ise 30 yafl baraj›n›n üstünde yer al›yor.
Araflt›rmada dikkati çeken ayr›nt›lar
aras›nda, ‹spanya'n›n önde gelen kulüplerinden Real Madrid'in, Barcelona'dan daha yafll› bir kadroya sahip olmas›,
Juventus'un 28,77 yafl ortalamas›yla Serie A'n›n en yafll›
ikinci, Bayern Münih'in (26,79) ise Bundesliga'da en yafll›
3. tak›m aras›nda bulunmas› yer al›yor.
Fransa'da liderlik yar›fl›n› önde götüren Marsilya,
24,23'lük yafl ortalamas›yla ülkenin en genç takm› konumunda bulunuyor. Avrupa'n›n en genç oyuncular› ise Hollanda Ligi'nde (24,2) oynuyor.

Barcelona oyuncular›
videoda bulufltu

ARÇEL‹K A.fifi..'nin uluslarara
s› markas› Beko, FC Bar celona ile sezon baflfl››nda im
zalad›¤› sponsorluk anlaflflm
mas› ile milyonlarca kiflfliiye
ulaflfl››yor. Beko logosu 4 y›l
boyunca, dünyan›n en iyi fu
tbol tak›mlar›ndan biri olan
FC
Barcelona'n›n formas›n›n s
ol kol k›sm›nda ve antrenm
an
kitlerinin üzerinde yer alac
ak.
FC Barcelona, Beko ile yapt›
¤› anlaflflm
ma kapsam›nda ya y›nc› kuruluflflllar ve sivil top
lum kuruluflflllar› d›flfl››nda ilk k
ez
formas›n›n sol kol k›sm›n› b
ir markaya tahsis etmifl old
u.
Beko yeni logosuyla, Neym
ar ve Lionel Messi'nin de dâ
hil
oldu¤u FC Barcelona tak›m
› oyuncular›n›n üzerinde m
il yonlarca futbol severe ulaflfl›
›yor.

