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e¤erli Spor severler 8 Mart Kad›nlar Günü'nü kutlu olsun,
Kad›nlar›m›z Mutlu, Huzurlu ve Güven içinde olsunlar.
Sosyal yaﬂam içersinde Kad›nlar›m›z gerçek manada De¤erlerini ve bununun karﬂ›l›¤›n› görmelidirler. Kad›nlar›m›za
ﬂiddetten uzak bir yaﬂam diliyorum.
Spor ve Siyaset ikiz kardeﬂ gibidirler, 07 Haziran 2015
Genel Seçim yap›lacak spor camiam›z›n yak›ndan tan›d›¤›
önemli isimlerde Millet Vekili Aday Adayl›¤› için baﬂvurular›n› yapt›lar, hay›rl› olmas›n› temenni ediyoruz. Yeni Türkiye ve
Yeni Anayasa oluﬂumunda Spor'un da yeri çok Önemlidir Inﬂallah bu konuda spor camias›ndan TBMM'de bilgi, birikim
ve donan›mlar› ile temsil etme yetkisi alabilecek ehliyetli arkadaﬂlar›m›z olur.
Güreﬂ Federasyonu'nda tekrar seçime gidilecek,Hamza
Yerlikaya'n›n istifa etmesinden sonra k›sa süre içersinde seçim yap›lmas› gerekiyor,Eski Baﬂkan Hamza Yerlikaya Güreﬂ'te Kaos'a yer vermeyece¤iz diyor, ‹nﬂallah öyle olur, Fakat
bir s›k›nt› oldu¤u belliki bu Konuﬂmay› yapma ihtiyac› duydu, Güreﬂ camias› bu badireyi de atlat›r kimler geldi, kimler
geçti hay›rl›s› olsun.
Spor yöneticili¤i yapm›ﬂ üç isim TBMM'ne girmek için
Millet vekili Aday Adayl›¤› s›nav› veriyorlar, Mehmet ATALAY,
Alpaslan Baki ERTEK‹N, Mehmet BAYKAN.
Güreﬂte Hamza Yerlikaya, Selçuk Çebi, ﬁampiyon Sporcular›m›z Takdir Büyüklerimizin hay›rl› olmas› temennisiyle
baﬂar›lar diliyoruz.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-0'l›k ev sahibi ekibin
galibiyetiyle sonuçlan›rken canl› maç anlat›m› yapan GS TV
spikerleri büyük üzüntü yaﬂad›. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz, Galatasaray’da üzülmesin Li¤ Maratonu devam ediyor.
Sayg›lar›mla...

D

Son birkaç y›ld›r basketbol kulüp- mundaki Arroyo (12s, 4,5a), paras›n› y›l oldu¤u gibi, Arroyo'lu G.Saray'›n bu yasa¤› da getiriyor. Böyle bir uygulalerimiz, ekonomik kriz içindeki Avrupa- alamad›¤› için Cim Bom'dan ayr›ld›!
y›l da, Türk kulüpleri içinde en iyi de- ma söz konusuysa, o zaman paras›n›
l›lar› fazlas›yla k›skand›ran bir ﬂekilde
receyi alaca¤›n› ileri sürmüﬂtük. Bu almas› garanti olan Arroyo, Avrupa Lipara harc›yorlar. Bunun karﬂ›l›¤›ndan
de¤erlendirmeyi yaparken, ekonomik gi'nde mücadele eden G.Saray'dan
ARROYO’NUN HAKLI ‹SYANI
da, Krstic, Vesely, Arroyo, Micov, BjeliTürkiye'ye geldi¤i günkriz yaﬂamamalar› ﬂart›- neden ayr›ld› ? Bu sorunun cevab›, saca, Perpero¤lu, Heurtel, Goudelock gi- den bu yana önce Beﬂikna gönderme yapm›ﬂt›k. dece Türk basketbolunun de¤il asl›nbi birbirinden önemli isimler, yüksek taﬂ'a sonra da G.Saray'a
De¤erlendirmemizde ya- da Türk sporunun en büyük sorununu
sözleﬂmeler karﬂ›l›¤›nda kariyerlerini keyif veren baﬂar›lar yan›lmad›k. Telaffuz edilen oluﬂturuyor. Sorunun temelinde, tarafTürkiye'de sürdürüyorlar. Harcad›¤›- ﬂatt› Carlos Arroyo. NBA
ödeme s›k›nt›lar›na ra¤- lar aras›nda birden fazla yap›lan sözm›z dolarlara itibar etmeyen, ﬂimdilik, patentli Porto Rikolu playmen Arroyo'lu G.Saray, leﬂmeler yat›yor. Kapal› kap›lar arkasadece Yunanl› ve ‹spanyol y›ld›zlar maker, Kara Kartal ve Cim
Avrupa Ligi'ndeki kazan- s›nda çok konuﬂulan bir konu olan bu
var. Henüz milyon eurolar›m›z, Spano- Bom'un lig ﬂampiyonlukmas› gereken kritik bütün çifte sözleﬂmelere göre, düﬂük miktarulis, Diamantidis, Rudy Fernandez, lar›nda baﬂ rol oyuncusu
maçlar› (K›z›ly›ld›z,Olym- l› sözleﬂmeler resmi nitelikte olurken,
SergioLlull gibi isimleri ikna edici olurken, bu iki tak›m›n
piakos maçlar›) kazand›. yüksek rakaml› sözleﬂmeler taraflar
CEM ÇET‹N
özellik taﬂ›m›yor! Bu süreçteak›llara Avrupa Kupalar›'ndaki
Bu ﬂekilde TOP16'ya ka- aras›nda kal›yor. Ödemelerde bir sohemen ﬂu soru geliyor: “Ne oldu da bi- baﬂar›s›nda da katk›s› büyüktü. ﬁam- lan Cim Bom, Arroyo'ya karﬂ› mali yü- run yaﬂand›¤›nda, düﬂük miktarl› sözzim kulüplerimiz, transferlere
piyon olduktan sonra Beﬂik- kümlülüklerini getirememe noktas›na leﬂmeler dikkate al›n›yor. Acaba Arrobu kadar büyük paralar
taﬂ, Arroyo'yu elinde tu- gelip, Porto Rikolu'yu kaybettikten yo, bunun için mi G.Saray'dan ayr›ld› ?
Bu tür illegal uygulamalar, 15-20
harcamaya baﬂlad›tamad› hatta oyuncu- sonra tepe taklak oldu.
y›l önce Avrupa ülkelerinde de s›kça
lar?” Spor ekonomisi
ya alaca¤› para da
SÖZLEﬁME SORUNU
yap›l›yordu. Kanun koyucular devreye
aç›s›ndan bu soruödenmedi. ‹stanBasketbolu yak›ndan takip eden girip, çok ciddi cezalar verilince, tanun mant›kl› bir cebul'dan ayr›ld›ktan
vab› yok; çünkü kusonra Porto Rikolu bir sporsever, “E¤er kulüpler oyuncu- raflar aras›nda yap›lan çifte sözleﬂme
lüplerimiz gelirlerinin
y›ld›z, bu defa Cim lar›yla resmi sözleﬂmeleryap›p, bunla- uygulamas› son buldu. Bu olumsuzluçok ama çok üzerinde
Bom'un formas›n› giy- r›n bir örne¤ini de federasyona gönde- ¤un, art›k, Türkiye'de de sona ermesi
bir harcama yap›yorlar.
mek için ülkemizin yolu- riyorlarsa, o zaman oyuncular param gerekiyor. Bu konuda en büyük adam›,
Krstic
Ortaya ç›kan bu tablo, asl›nnu tuttu. Sar› k›rm›z›l›larda ödenmiyor diye neden kulüplerini ter- devlet otoritesi atacak ve baz› uygulada, kulüplerimizin ne kadar büyük
2 tam sezon geçiren Arroyo, hem kediyorlar?” diye bir soru akl›ndan ge- malar› devreye sokacak. Bu uygularisk alt›nda oldu¤unu gösteriyor. Bu- Türkiye Ligi'nde hem de Avrupa Li- çirebilir. Kald› ki, bu tür durumlarda, malardan bir tanesi, kulüplerin oyunnun bedelini, ﬂimdiler de G.Saray öde- gi'nde G.Saray'a büyük baﬂar›lar ka- iﬂin içine Uluslararas› Basketbol Fe- cular›na ne kadar para ödediklerinin
meye baﬂlad›. Tak›m›n her ﬂeyi konu- zand›rd›. ‹lk y›l›nda G.Saray'› Türkiye derasyonu da (FIBA) girip, oyuncular›- kamuoyuyla paylaﬂ›lmas› olabilir.
Ligi ﬂampiyonlu¤una taﬂ›yan Porto na ödeme yapamayan kulüplere, bu Böyle bir uygulama hayata geçirilirse,
Rikolu, geçen y›lda Avrupa Ligi'nde ödemeler gerçekleﬂene kadar transfer acaba kulüpler çifte sözleﬂme yapabiG.Saray adeta tek baﬂ›na son sekize
Arroyo
kalmas›n› sa¤lad›. 36 yaﬂ›ndaki Arroyo, bu sene de, Cim Bom'u s›rtlam›ﬂ
götürüyordu... Ama art›k o yok !
G.Saray'›n yaﬂad›¤› ekonomik krize
bir çözüm üretilemeyince, birtak›m
gerçekler su üstüne ç›kmay› baﬂlad›.
Cim Bom'daki kriz, Ekim aylar›nda
basketbol kulislerinde telaffuz ediliyordu. Ancak ortada yaﬂanan ciddi bir
olumsuzluk yoktu. Sadece Nolan
Smith ile yollar ayr›lm›ﬂt›. Kulüplerimizin Avrupa Ligi'nde bu sezonla ilgili de¤erlendirmesini yaparken, geçen

Türkiye Kupas›
ANADOLU EFES'in
GAZ‹ANTEP Karatafl Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Anadolu Efes, 70-60'l›k
skorla kazand› ve Türkiye Kupas›'n› müzesine götürdü. Anadolu Efes, Saric ve Krstic'in etkili oyunuyla Fenerbahçe Ülker'i 7060 ma¤lup ederek Türkiye Kupas›'n› 10. kez müzesine götürdü.
Karfl›laflmaya h›zl› bafllayan taraf Fenerbahçe Ülker
oldu. 7-0'l›k seriyle oyunun
kontrolünü ele geçiren sar› lacivertliler, Dario Saric'in üst üste buldu¤u say›lara engel olamad› ve
Anadolu Efes skoru 7-6'ya getirerek fark› 1 say›ya indirdi. Fenerbahçe Ülker'in aray› açmas›na
izin vermeyen lacivert beyazl›lar,
ilk çeyre¤in sonunda skora 15-15
eflitlik getirdi.
‹kinci çeyrek karfl›l›kl›
basketlerle bafllarken,
Anadolu Efes Krstic ve
Jannings'in basketleriyle
skoru 26-19'a getirerek 7
say›l›k bir avantaj yakalad›. Huertel'in de devreye
girmesiyle birlikte fark› 9 say›ya kadar ç›karan lacivert beyazl›lar, çeyre¤in son bölümünde
savunma yapmakta zorland›. Fenerbah-

çe Ülker fark› 3 say›ya kadar indirse de Anadolu
Efes soyunma odas›na 37-32'lik skorla üstün
gitti.
Üçüncü çeyre¤in ilk bölümünde iki tak›m da skor üretmekte zorland›. Saric ile yeniden hücumda etkili
olan Anadolu Efes, fark› yeniden 8 say›ya ç›kard›. Bjelica
ve Vesely ile rakibine cevap veren Fenerbahçe Ülker skoru 45-41'e getirerek fark› 4 say›ya indirdi.
Huertel ile kontrolü elinde
tutan Anadolu Efes, son
çeyre¤e de 51-47 üstün girdi.
Karfl›laflman›n son çeyre¤i
karfl›l›kl› basketlerle bafllad›. ‹ki
tak›m da savunma sertli¤ini art›r›rken, son 6 dakikaya Anadolu
Efes 55-51'lik skorla üstün
girdi. Saric'in kritik 3 say›l›k
basketiyle fark› yeniden 7
say›ya ç›karan lacivert beyazl›lar, son 2.5 dakikaya
60-54 önde girdi. Oyunda
tempoyu kontrol eden
Anadolu Efes, kalan bölümde Fenerbahçe Ülker'in fark›
kapatmas›na izin vermedi ve
maç› 70-60'l›k skorla kazand›.
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lirler mi? Elbette, yapamazlar, yapma
cesareti gösteremezler. Asl›nda böyle
bir ﬂeffafl›¤a en çok, devletin ihtiyac›
var. Çünkü ortada çok ciddi paralar
dönüyor ama devletin pay› oldukça
düﬂük. Halbu ki devlet gerçek rakamlar üzerinde vergi alsa, baﬂta alt yap›lar olmak üzere, spora daha fazla yat›r›m yapabilir. ﬁeffafl›k, kulüplerin de
menfaatine. Çünkü yönetimler de¤iﬂti¤inde, göreve yeni gelenler, gayri
resmi nitelikteki ikinci sözleﬂme sürprizleriyle karﬂ›laﬂ›yorlar...Bu tutarlar›
ödeseler kendileri için bir sorun, ödemeseler kulüp menfaatleri için bir sorun oluﬂturuyor...
Bu konuyla ilgili çok önemli bir olay› anlat›p, de¤erlendirmemize son noktay› koyal›m... 1999/00 sezonunda,
Fransa 1.Basketbol Ligi'nin önde gelen
tak›mlar›ndan Limoges, ﬂampiyonlu¤a
oynad›¤› bir dönemde, ekonomik krize
girip, oyuncular›n›n paras›n› ödeyemez
duruma gelmiﬂti. Bu olumsuzluk karﬂ›s›nda, Türk basketbol severlerin yak›ndan tan›d›¤› bir isim olan Marcus
Brown'un önderli¤indeki Limoges'lu
oyuncular›n hiçbiri, baﬂka tak›mlardan
transfer teklifleri almalar›na karﬂ›n tak›mdan ayr›lmad›lar. Bunun 2 nedeni
vard›: Birincisi; Limoges, Fransa Ligi,
Fransa Kupas› ve Koraç Kupas› olmak
üzere 3 kulvarda da çok iyi gidiyordu.
‹kincisi; oyuncular›n her biri, ödemelerde bir sorun yaﬂansa dahi sezon sonunda sözleﬂmedeki paralar›n› alacaklar›n› biliyorlard›. Ve sezon sonunda bu Limoges, da¤›lmadan 3 kulvarda da ﬂampiyon olmay› baﬂard›... Sonras›nda ne oldu diye sorarsan›z, kulüp
ekonomik krizden dolay› 3.Lige düﬂürüldü! Keﬂke bizimde Fransa'daki gibi
sa¤l›kl› bir yap›m›z olsayd› da, G.Saray, baﬂta Arroyo olmak üzere elindeki
y›ld›zlar› kaybetmeden sezon sonunu
getirseydi... Art›k günü kurtarmaya yönelik politikalardan vazgeçmeliyiz!

Spor, e¤itim
ve sanat›n
bütünleflti¤i
bir kulüp ‘UPS’
UPS Spor ve Kültür Kulübünün Genel Koordinatörü Semra Demirer, amaçlar›n›n
Türk sporuna, ahlakl›, centilmen sporcular ve bireyler yetiﬂtirmek oldu¤unu, söyledi.
HAYIRSEVER iﬂ adam› Haluk Ünde¤er'in kurdu¤u ve ‹stanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan UPS Spor ve Kültür Kulübü 2003 y›l›nda faaliyetlerine baﬂlam›ﬂt›r. Ad›ndan
da anlaﬂ›ld›¤› gibi spor ve kültür faaliyetlerini bir arada yürüten UPS spor ve Kültür kulübü Türkiye'nin bu alandaki
ender kulüplerinden bir tanesidir. Spor ve kültür faaliyetlerinin yan› s›ra e¤itime verdi¤i
destekle de ön plana ç›kan Haluk Ünde¤er Zeytinburnu ilçesinde bir lise ve ilkö¤retim
okulu da yapt›rm›ﬂt›r.
Uzman e¤itmen/antrenörler
eﬂli¤inde; spor, kültür ve sanat
dallar›nda e¤itim vermektedir.
UPS Spor ve Kültür Kulübü
Voleybol, Basketbol, Yüzme,
Masa Tenisi, Karate ve branﬂlar›nda faaliyetini sürdürmektedir. UPS spor kulübü voleybol
ve basketbol milli tak›mlar›na
oyuncular göndererek Türk
sporuna hizmet etmektedir.
UPS Spor ve Kültür Kulübünün genel koordinatörlü¤ünü ‹stanbul Üniversitesi BESYO ö¤retim Görevlisi,TBF E¤itim Kurulu üyesi ve TMOK
Fair Play komisyonu üyesi
Semra Demirer yapmaktad›r.
2004 y›l›nda görev yapmaya
baﬂlad›¤› UPS spor kulübünü
Türkiye ve ‹stanbul'un en
güzide kulüplerinden biri
haline getiren Demirer,
kulübün bulundu¤u Zeytinburnu ilçesi kent konseyi yürütme kurulunda
da görev yaparak Zeytinburnu ilçesi için faydal› çal›ﬂmalar yapmaya devam et-

mektedir. Demirer, UPS Spor
ve Kültür kulübü olarak amaçlar›n›n Türk sporuna, Türk
toplumuna ahlakl›, karakterli,
terbiyeli, centilmen sporcular
ve bireyler yetiﬂtirmek oldu¤unu söyledi.

Voleybol ve basketbol
branﬂlar›nda A tak›m ve altyap› liglerinde mücadele eden
bu güzide kulübümüz TVF
(Türkiye Voleybol Federasyonu) Bayanlar Voleybol 3. Ligi'nde, Erkek Basketbol A Ta-

k›m› ise TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) EBBL (Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi) mücadele etmektedir. Her
iki branﬂta da genç oyunculardan kurulu bir kadro yap›s› ile
de onlar› yetiﬂtirmek ad›na yat›r›m yapmaktad›r.
Altyap›da ise voleybol, basketbol branﬂlar›nda minik, küçük y›ld›z ve genç kategorilerinde liglerde yer almaktad›r.
5000 m2 alan üzerine kurulu 3500 m2 kullan›m alan›
bulunan UPS Spor ve Kültür
Kulübü'nün 270 seyirci kapasiteli tribüne sahip salonunda
lig düzeyinde basketbol ve
voleybol maçlar› oynan›yor.
UPS spor ve kültür kulübü
2014-2015 sezonun da kendi
yüzme havuzunu açarak ilerleyen zamanlarda Yüzme
branﬂ›nda da sporcular yetiﬂtirerek yar›ﬂmalara kat›lmay›
hedefliyor.
Ayr›ca UPS Spor Kulübü,
Haluk Ünde¤er ‹lkokulu
Spor Kulübünü de bünyesinde bulundurmaktad›r.
UPS Spor ve Kültür Kulübü
bünyesinde uzman bir e¤itimci kadrosunda bulunduruyor.
Voleybol: Nurﬂan Güllü,
Eldin Rüstemi. / Basketbol:
Seyit Ahmet Sözen, Mustafa
Büyükbayrak, Can Alyüz,
Ömer Faruk Yüz. / Yüzme:
Emir Kuzu, Aytekin Mindan, Meliha Avc›. / Masa
Tenisi: Nurullah Ünsalver. / Dans-Bale: Hakan
Korkmaz, Özgür Yaz›c›. /
Müzik: Serkan Özcan. /
Tiyatro: Volkan Özsu, Arzu Ürün.

Haluk Ünde¤er

SPOR ve S‹YASET

Galatasaray'›n yaﬂad›¤› ekonomik kriz, basketbol ﬂubesini çok kötü vurdu. Çok büyük hedeflerle sezon
aç›l›ﬂ›n› yapan Cim Bom, baﬂta Porto Rikolu y›ld›z› Arroyo'nun tak›mdan ayr›lmas›yla zor günler
geçiriyor. Ortaya ç›kan bu tablo, kulüplerimizin ne kadar k›r›lgan bir yap›ya sahip oldu¤unu gösteriyor.

Semra Demirer

serhatkaradag@spormeydani.org

