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fiANLIURFASPOR KULÜBÜ ASBAfiKANI ve BASIN SÖZCÜSÜ NAB‹ KIRMIZI

ﬁanl›urfaspor'u ve spor faaliyetlerini, ﬂehrin gençli¤ini sa¤l›kl›, dinç tutacak önemli bir
organ olarak gördüklerine dikkat çeken K›rm›z›, "Gençlerimizin teröre, uyuﬂturucuya,
bonzaiye bulaﬂmamalar› için sporla içiçe yaﬂamalar›n› istiyoruz" diyor.
PTT 1. Lig'de çok üst düzeyde
mücadeleler sergileniyor. Süper
Lig'de bile iﬂ yapabilecek önemli futbolcular bu ligin aktörleri.
Lig maratonunda mesafe k›sald›kça, heyecan t›rman›ﬂa geçti.
ﬁanl›urfaspor da PTT 1.
Lig'in, Süper Ligi gözeten bir büyük
kulübü. ﬁanl›urfaspor Kulübü Asbaﬂkan›
ve Bas›n sözcüsü Nabi
K›rm›z› ile
Türk Futbolu'nu da kucaklayan bir röportaj yapt›k. ‹stanbul'da gerçekleﬂtirilen röportajda, Nabi
K›rm›z› öncelikle, ﬁanl›urfaspor'un k›sa vadeli hedefi ve kulübün ﬂehir için önemine dikkat
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çekti: "Yönetim, teknik kadro ve
taraftar olarak kenetlenip ﬁanl›urfa'y› Süper Lige ç›karmak hedefine odakland›k. Bu konuda
iddial›y›z, ﬁanl›urfa'y› Süper Lig
tak›m› yapmak için Baﬂkan›m›z
Fethi ﬁimﬂek ve tüm yönetici arkadaﬂlar›m›zla
elele verip tüm
gücümüzle çal›ﬂ›yoruz. Yöneticiler olarak
hep birlikte
ayn› duyguyu paylaﬂ›yoruz. Bu iﬂi
gönül r›zas›yla, kalpten yap›yoruz. ﬁanl›urfa 2 milyonluk halk›yla kulübümüzü Süper Lig'de görmek için bizleri ve
tak›m›n› destekliyor. Ayr›ca ﬂehrimizde çok önemli oranda Suri-

“Futbolun içindeki
her aktörün çok
dikkatli davranmas›
laz›m”

yeli nüfusu yaﬂ›yor. Bütünü ile
büyük sorumluluk taﬂ›d›¤›m›z›n
bilincindeyiz. Biz ﬁanl›urfaspor'u ve spor faaliyetlerini, ﬂehrimizin gençli¤ini sa¤l›kl›, dinç
tutacak önemli bir organ olarak
görüyoruz. Gençlerimizin teröre,
uyuﬂturucuya, bonzaiye bulaﬂmamalar› için sporla içiçe yaﬂamalar›n› istiyoruz."

“HAKEM HATALARI
VAR AMA
K‹RL‹L‹K YOK”
“HAKEMLERDEN bizim de çok can›m›z
yand›. Ama kirlilik yok. Hakemler hata yapabilir, hatta Türk Futbolu'ndaki baflar›s›zl›ktaki en gerideki faktörler hakemler. Liglerde hakem hatalar›ndan her tak›m oldu¤u
gibi biz de zaman zaman s›k›nt›lar yafl›yoruz. Ancak hakemlik müessesesini y›pratmamaya özen gösteriyoruz. Hakemlerimizin maça konsantre olmalar› konusunda
yeterli motivasyonu verir, en önemlisi de
yeni yetiflecek hakem adaylar›n›n gerekli
donan›m› alarak yetiflecekleri ortam› sa¤larsak, ülke hakemli¤i daha üst düzeye
yükselir. Elefltiriler elbette olacak ama y›k›c› olmayacak, futbolun içindeki tüm kurum
ve birimler her konuda Türk Futbolu'na fayda sa¤lay›c› faaliyetler içinde olmal›d›r.”
“TFF'N‹N ÇALIfi
fiM
MALARI
GELECEK ADINA UMUT VER‹C‹”
TFF Baflkan› Y›ld›r›m Demirören ve TFF
Profesyonel Kurulu ile yapt›¤›m›z toplant›lar
gelecek ad›na ümit verici. Geçmiflte Federasyonda muhatap bulmakta zorluk çeken
özellikle alt lig tak›m yetkilileri son y›llarda ilk
elden yani federasyon baflkan› nezdinde
dertlerini anlatabiliyorlar. Federasyonumuz,
Türkiye Futbol Federasyonu tarihinin en
önemli projeleri aras›nda yer alan çal›flma ile
Hasan Do¤an Milli Tak›mlar Kamp ve E¤itim
Tesislerine tafl›narak, tüm birimlerin daha etkin ve rahat çal›flma olana¤› bulmalar›n› sa¤layacak bir ad›m att›. Türk Futbolu ad›na
övünebilece¤i tesisi, futbola ilgi duyan herkesçe görülmesini arzu ediyorum.

“fiANLIURFASPOR'UN MAKRO
PROJES‹ ALTYAPIDIR”
ﬁANLIURFASPOR’DA uzun vadede altyap› olay› büyük
önem taﬂ›yordu, Nabi K›rm›z›'n›n altyap› olay›na bak›ﬂ› ise ﬂöyle: "Kulübümüzün gelece¤inin oluﬂmas›n› sa¤layacak altyap›
çal›ﬂmalar›na azami önem verilmektedir. Altyap›, ﬁanl›urfaspor
Kulübü'nün makro projelerinin baﬂ›nda gelmektedir. ﬁanl›urfaspor kulübünde kendi yetiﬂtirdi¤imiz futbolcular›n da forma
giymeleri hepimizin iste¤idir. Üstelik en ekonomik transfer, altyap›dan futbolcu yetiﬂtirmektir. Bu bilinçle altyap›ya büyük
önem veriyoruz, ileride daha verimli çal›ﬂmalarla altyap›y› ﬁanl›urfaspor'un gerçe¤i yapaca¤›z. Bu konuda, gelece¤e dönük
sab›rl› çal›ﬂmalar yapmaktay›z.”
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ﬁANLIURFA KULÜBÜNDE
HER ﬁEY S‹STEM
ÇERÇEVES‹NDE YÜRÜTÜLÜR
Asbaﬂkan K›rm›z›'ya, yönetimdeki temel ilkeleri sorduk ve
bu konudaki yaklaﬂ›m› ﬂöyle
özetledi: "ﬁanl›urfaspor Kulübü'nde her ﬂey sistem
çerçevesinde yürütülür.
Bütçe, transfer, futbol tak›m›m›z›n kamp program›, profesyonel menajer
al›m›, futbol ﬁubesi, taraftarlarla iliﬂki, bas›n ile
iliﬂki, sezon aç›l›ﬂ› ve altyap›ya kadar tüm konular
ilgili yönetici ve teknik adamlar›n görüﬂleri çerçevesinde yönetim kurulunca de¤erlendirilir. ‹ﬂler, bir plan ve program
çerçevesinde yürütülür. Kulüp
bütçemizin hat›r› say›l›r bir oran› baﬂkan›m›z Fethi ﬁimﬂek taraf›ndan geri kalan k›sm› di¤er
yönetim kurulu üyelerinden,bu
üyeler vas›tas› ile yap›lan ba¤›ﬂlar, sponsorlar ve TFF gelirlerinden karﬂ›lanm›ﬂt›r. Transfer,
prim, maç baﬂ› vb ödemeler ve
di¤er kulüp ödemeleri sa¤l›kl›
bir ﬂekilde yürütülür."
Kulüp yönetiminde ‹stanbul

aya¤›n›n iﬂleyiﬂi
konusundaki sorumuza iliﬂkin
Nabi K›rm›z› ﬂu
bilgileri verdi:
"Kulübümüz el bette ﬁanl›urfa merkezlidir. 7'den 70'e tüm
ﬁanl›urfal›n›n kalbi, renklerimiz için atmaktad›r. ﬁanl›urfa'n›n yan›s›ra, Türkiye Futbol
dünyas›n›n merkezi olan ‹stanbul'daki varl›¤›m›z en etkin ﬂekilde kendini hissettirmekteyiz.
Özellikle transfer dönemlerinde, ‹stanbul'daki yap›lanmam›z
ve yetkin menajer ve futbol
adamlar› ile sa¤l›kl› iliﬂkiler tesis etmemizle en iyi transferleri
en makul fiyatlarla gerçekleﬂtirebiliyoruz. Spor dünyas›nda
insan iliﬂkileri çok önemlidir,
bunun meyvelerini isabetli
transferlerle almaktay›z. Biz Süper Lig'e yükselince asansör tak›m olmak istemiyoruz. Kadromuzun derinli¤i, kalitesi var.
Ço¤u üst liglerde oynam›ﬂ futbolcular. Kadromuzun yüzde
70'ini koruyabilece¤imizi düﬂünüyorum. Bir ço¤u da milli tak›mlarda oynayabilecek kalitede futbolcular, Süper Lige yükselince takviye ile burada da
güzel iﬂler yapabilir, ﬁanl›urfa
ve bölge halk›n›n gurur duyaca¤› bir ekip oluruz."

TARAFTARIMIZ ‹T‹C‹
GÜCÜMÜZ, ﬁANLIURFA'NIN
12. FUTBOLCUSU
Taraftar ve medya ile iliﬂkiler
konusunda Nabi K›rm›z›'n›n
hassasiyeti çok üst düzeydeydi.
‹ﬂte K›rm›z›'n›n bu konudaki düﬂünceleri; "Taraftarlar›m›z Kulübümüzün en önemli unsurudur. ‹tici gücümüz olan ve her
zaman 12. futbolcumuz olmas›n› bekledi¤imiz taraftarlar›-

FUTBOL, günümüz Türkiyesinin en ilgi çekici sporu hatta
sektörüdür. Bir çok ülke, ekonomisine futbol ile büyük katk›lar sa¤larken, genç nüfus
oran› en yüksek
ülkelerden biri
olan ülkemizde
futbol ekonomisi
henüz yeterli de¤ildir. Futbolun
içindeki her aktörün çok dikkatli davranmas› laz›m. Futbol
bizim gemimiz, bu gemide
herkes var. Yönetici konumundakilerin seviyeli, tutarl› olmalar›
çok önemli. Baz› konularda s›k›nt›lar var, b›çak kemi¤e dayand›. Kulüpler borç içinde. Bazen do¤ru yapt›klar›n›z bile yanl›fl lanse edilebiliyor. Popülizm
üst düzeyde, kötü oynay›p yenseniz sorun yok, kahraman ilan
ediliyorsunuz. ‹yi oynay›p galip
gelemezseniz büyük s›k›nt›.

m›z ile iliﬂkilerimizi, birlikteli¤imizi, sa¤l›kl› ve s›cak bir ﬂekilde
yürütmeye her zaman büyük
önem veriyoruz. Biz tak›m›n› seven taraftar küfür etmez diyoruz.
Özellikle kötü tezahürat konusunda çok dikkatliyiz. Urfal›y›z,
ﬂanl›y›z. Küfür Urfa'ya yak›ﬂmaz. Futbol güzelliktir, bu güzelli¤i küfürle bozamay›z. ﬁeffaf
yönetim anlay›ﬂ›n› benimsiyoruz. Bunun gere¤i olarak, bas›n›m›z ile iliﬂkiler daha etkin hale
getirilmiﬂ, kamuoyunun daha
aktif ve h›zl› olarak bilgilendirilmesi konusunda azami gayret
gösterilmektedir."
ﬁanl›urfaspor Kulübü Asbaﬂkan› Nabi K›rm›z›, yak›n dönemde teknik direktör konusunda da titiz bir çal›ﬂma yürütüldü¤üne iﬂaret etti. Cihat Arslan'›n istifas›n›n ard›ndan
teknik direktör aray›ﬂ›na
baﬂlad›klar›n›, acele etmeden tak›ma yak›ﬂacak
bir teknik direktörle anlaﬂmak için çal›ﬂ›ld›¤›na
dikkat çekerek, "Cihat hocam›z kaliteli bir teknik direktördü. Yerine alaca¤›m›z
yeni hocan›n da kaliteli olmas› gerekiyordu ve sab›rl› davranarak, çeﬂitli görüﬂmelerin ard›ndan Osman Özköylü gibi tecrübeli ve tak›m›n› hedefe taﬂ›yan bir teknik adam› ekibin baﬂ›na getirdik" dedi.

Osman Özköylü

