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SINIRSIZ YABANCI KONTENJANI
015-2016 sezonunda geçerli olacak kararlar› bir kez daha
hat›rlayal›m. ﬁartl› s›n›rl› yabanc› say›s› uygulamas› nas›l
olacak. Öncelikle 28 oyuncuya lisans hakk› verece¤iz. Oyuncular›n 14'ü yerli, 14'ü yabanc› olacak. 14 yerli oyuncunun içinde, 2 tane alt yap›dan, 4 tane Türkiye'de yetiﬂmiﬂ olacak. 14
yabanc›n›n isterse 11'i de ilk 11'de forma giyebilecek. Yabanc›
ülke milli tak›mlar›n›n formas›n› giyen yerli oyuncular, yabanc› statüsünde kabul edilecek. Maç kadrosundaki 18 oyuncunun
7'si yerli, 11'i yabanc› olabilecek. Bir tane Türk kaleci olma
mecburiyeti bulunuyor.”
Avrupa'n›n majör ligleri de benzer uygulama yap›yor. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, ‹ngiltere, Norveç ﬂartl›
s›n›rs›z, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Galler, H›rvatistan, ‹rlanda, ‹zlanda, Kuzey ‹rlanda, Macaristan, Polonya,
Portekiz, Rusya, S›rbistan, Slovakya, ‹skoçya, ‹sveç, Ukrayna s›n›rs›z yabanc› kural›n› uyguluyor.
Her ﬂey çok güzel. Ama, ﬂu sorular da akla gelmiyor de¤il.
Tak›mlar alt yap› çal›ﬂmalar›nda nas›l bir de¤iﬂiklik yapacak? Alt yap›dan yetiﬂen Türk futbolcu kendine sahada yer bulabilecek mi? Milyarlarca dolar yat›r›m yapan tak›mlar, Avrupa'da yetiﬂmiﬂ futbolcuya, ayn› kalitede antrenman yapt›rabilecek mi? ve onu ayn› kalitede tutabilecek mi? Türk teknik direktörler, 14 ayr› futbolcuyla ayn› kalitede iletiﬂime girip ne kadar
verim alacak? Türk teknik direktörler, iletiﬂim kurmak için kaç
yabanc› dil biliyor? 18 tak›m›n görüﬂü al›narak verilen bu kararlara kaç ekip ayak uydurabilecek? Naklen yay›n gelirlerinde eﬂitsizlik oldu¤u iddias› devam ederken, yabanc› s›n›rlamas›na
ekonomik durumdan dolay› ayak uyduramayacak tak›mlar, yine
bir eﬂitsizli¤in içine girmeyecek mi? Bu karar›n hakl› gerekçeleri, detaylar› ile neden kamuoyuyla paylaﬂ›lmad›? Türkiye Futbol
Federasyonu seçimli genel kurulunu bu konuya muhalif hiç hesaba kat›lmayan bir ekip kazan›rsa ne olacak? Karar erken mi
verildi? Biz k›s›r döngüler, olaylar› bol olan, kalitesiz ve seyir gücü düﬂük bir futbol oynarken bu karara ne kadar haz›rd›k?
Bu sorular›n haddi hesab› yok. Daha da ço¤alabilir. Biz teoriden önce her ﬂeyi sahada ö¤reniyoruz. Eksik taraf›m›z bu. Bu
sorulara net ve mant›kl› yan›tlar aramaya gerek yok. Zaten neyin ne oldu¤unu da maalesef iyi biliyoruz. “Ben yapt›m, oldu
bitti, bundan sonra siz ne yaparsan›z yap›n arkadaﬂ” mant›¤›
sürdükçe, B‹Z ADAM OLAMAYIZ.
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‹zmir Cup’ta flampiyon

ATHLETIC BILBAO

PTT 1. Lig ekiplerinden Alt›nordu'nun düzenledi¤i, ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'nin destekledi¤i ve 20 ülkeden 48 tak›m›n mücadele etti¤i U12 ‹zmir Cup'ta Athletic Bilbao, flampiyonlu¤a ulaflt›. Final maç›nda Paris Saint Germain'i 2-1'lik skorla ma¤lup eden BASK ekibi, 3 gün süren turnuvada yenilgisiz olarak kupaya
uzand›. fiampiyona kupas›n› Alt›nordu Baflkan› Seyit Mehmet Özkan
takdim etti.
F‹NAL MAÇINDA BÜYÜK DERS
Athletic Bilbao teknik ekibi, Paris
Saint Germain ile oynanan kupa finalinde futbol tarihine geçecek bir hareket
yapt›. Skor 1-1'ken “Her fley kupa de¤il. Oyuncular› kazanmak daha önemli” Athletic Bilbao teknik heyeti,
8 oyuncu ve 1 kalecisini oyundan al›p tüm yedeklerini sahaya ald›. BASK ekibi, yedek kadrosuyla 1 gol bularak flampiyonluk kupas›n› kazand›. Bu hareket turnuvay› izleyen 2 bine yak›n futbolsever taraf›ndan ayakta alk›flland›.
HOFFENHEIM 3. OLDU
Paris Saint Germain'in kupas›n› Alt›nordu yöneticisi
Bar›fl Orhunbilge verirken U12 ‹zmir Cup'ta üçüncülük kupas›n› Alman temsilcisi Hoffenheim, Alt›nordu yöneticisi
Zafer Bilgetay'›n elinden ald›.
Hoffenheim taraftarlar›, turnuvan›n en iyi beyinci grubu ödülünü de ald›lar. U12 ‹zmir Cup'ta Ajaxl› Dillon Hoogardeff en iyi oyuncu, Nordsaelland'tan Christian Rassmussen gol kral›, Athletic Bilbao'dan Ibon en iyi kaleci, Borussie Mönchengladbach'tan King Samuel Manu en iyi savunma oyuncusu, AEK'tan Apostalis Christopulos en iyi
orta saha oyuncusu ödüllerini kazand›lar.
Ödülleri Alt›nordu Baflkan› Seyit
Mehmet Özkan, ‹zmir Ticaret Odas›
Baflkan› Ekrem Demirtafl, TFF eski
Baflkan› Mahmut Özgener, Selçuk Belediye Baflkan› Dr. Zeynel Bak›c›, Ege
‹hracatç›lar Birli¤i'nden Emre K›z›lgünefller ile Özkan'›n ye¤eni Kenan
Özkan takdim ettiler.
MUZAFFER BATUMLU

Karmaﬂ›k duygular!
on derece karmaﬂ›k duygularla oturdum klavyenin baﬂ›na. Neresinden nas›l baﬂlamal› bilemiyorum. Oysa bu say›daki yaz›n›n tamam›n›, bana uzun zamanlard›r almad›¤›m yo¤unlukta bir
keyif depolad›¤›m, 21 ülkeden 48 tak›m›n mücadele etti¤i U12 ‹zmir Cup'a ay›rmay› düﬂünmüﬂtüm.
Ancak ne sporun eti¤ine ne de kavram›na yak›ﬂan bir olay, Fenerbahçe kafilesine yap›lan hain pusu tüm keyfimi al›p götürüverdi içimden. Bu ac› ve bir o kadar da i¤renç olay› çok fazla irdeleyip,
can›m› ve can›n›z› s›kmak niyetinde de de¤ilim. Ancak art›k rekabet ve çekiﬂme s›n›rlar›n› aﬂ›p, anlams›z bir savaﬂ kimli¤ine bürünen Trabzonspor Fenerbahçe geriliminin tüm topluma yara verdi¤ini, baﬂta yönetici misyonu taﬂ›yan insanlar olmak üzere, tüm herkesin bu olay› bir milat kabul ederek, daha duyarl› ve sa¤duyulu
davranmalar› gerekti¤inin alt›n› çizmek istiyorum. Toplumun her
katman›na sirayet eden bu gerilimin t›rmanmas›ndan kimsenin bir
ç›kar› olmayaca¤› gün gibi aﬂikar. Hiçbir kupa, hiçbir ﬂampiyonluk,
kimseden akacak bir damla kandan daha de¤erli de¤ildir diyor, bu
olay› gerçekleﬂtirenleri, Allah'a havale ediyorum...
Evet, baﬂta da vurgulamaya çal›ﬂt›¤›m gibi, Türk futbolunun tarihi armalar›ndan biri olan Alt›nordu, aralar›nda üç büyüklerin de oldu¤u de¤me kulübe taﬂ ç›kartan nitelikte, muhteﬂem bir organizasyonun alt›ndan kalkmay› baﬂard›. Özellikle son dönemde yapt›¤› iﬂlerle
yeniden o parlak günlerine dönme sinyalleri veren Alt›nordu'nun tüm

S

info@spormeydani.org

Seyir Defteri

ERDEN
AKTO⁄U
erdenaktogu@spormeydani.org

kulüplerimize örnek oluﬂturacak, organizasyonu U12 ‹zmir Cup'› Selçuk'ta canl› izleme ﬂans› buldum. 21 ülkeden 48 tak›m›n mücadelesi, gelece¤in Arda, Messi, Salih Uçan ve Ronaldo gibi y›ld›zlar›n›n ter
ak›tt›¤› bir dünya kupas› tad›ndayd›. Almanya'dan Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, Werder Bremen, Nürnberg, 1860 Münih,
Wattenscheid ve Augsburg, Hollanda'dan Ajax, Twente ve Vitesse,
Danimarka'dan Brondby ve Nordsjaelland, Yunanistan'dan Panathinaikos ve AEK, ‹ngiltere'den Sheffield United, Avusturya'dan Admira
Wacker, Fransa'dan PSG, ‹sveç'ten Hammarby, ‹spanya'dan Athletic
Bilbao, Portekiz'den Porto, Rusya'dan Dinamo Kiev, Finlandiya'dan
Vestia, Romanya'dan Hagi FA, Bulgaristan'dan Ariston Ruse, Katar'dan Aspire Academy, Avustralya'dan Amity FC, Azerbaycan'dan
Gabala, Kosova'dan Korriku, K›rg›zistan'dan Nur FC ile ülkemizden
Fenerbahçe, Galatasaray, Beﬂiktaﬂ, Trabzonspor, Alt›nordu, Bursaspor, Eskiﬂehirspor, Kas›mpaﬂa, Baﬂakﬂehir, Göztepe, Altay, ‹zmirspor,
Karﬂ›yaka, Balçova Yaﬂamspor, Bucaspor, Bornovaspor ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediyespor kulüplerinin 12 yaﬂ alt› futbolcular› kelimenin
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tam karﬂ›l›¤› nefes kesen mücadeleler verdiler. Finalini Athletic Bilabao ile Paris Saint Germain'in oynay›p, mutlu sona ‹spanyol ekibi Bilbao'nun ulaﬂt›¤› organizasyonda, Almanya'dan Hoffenheim üçüncü
Yunanistan'›n AEK tak›m› da dördüncü s›rada yer ald›.
Kafilelerin toplam 1250 kiﬂiyle yer ald›¤› yüzü profesyonel,
150'si gönüllü kapsam›nda 250 insan›n görev yapt›¤› ve üçte birini ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi'nin üstlendi¤i 900 bin liral›k muhteﬂem organizasyonun, üçte ikisini harcayan Alt›nordu Kulübü Baﬂkan› Seyit Mehmet Özkan, kocaman bir alk›ﬂ› hak ediyor. Kendisine
'Baﬂkan' denmesinden pek hoﬂlanmayan ve “Ben bu kulübün sahibi de¤il, arman›n yeddi eminiyim. Çocuklar da benim hayat›m.
Onlara hizmet etmek, onlarla birlikte olmak benim için yaﬂam biçimi. 5 bin çocu¤u Alt›nordu kanatlar›n›n alt›na toplad›k. Onlar›n
hepsi benim çocu¤um. Kendimi dünyan›n en mutlu babas› hissediyorum” diyen baﬂkan Özkan, tüm kafilelere parmak ›s›rtan bir
iﬂin üstesinden gelmenin onuruna sahip.
Günlük yaﬂam›n›n çok büyük bir bölümünü gönül verdi¤i futbola, özellikle de altyap›ya ay›ran Baﬂkan Özkan, her ay bu u¤urda
700 bin liran›n üzerinde bir rakam› Alt›nordu çocuklar› u¤runa harcamakta. Özkan, “Alt›nordu mucizesi beﬂ y›l içinde gerçekleﬂecek.
Bu kulüp, Türkiye'nin futbolcu fabrikas› olacak. Büyük kulüplere
inat bu iﬂin üstesinden gelip, meyveleri toplamaya baﬂlayaca¤›z”
diyerek önemli de bir iddian›n alt›na imzas›n› at›yor.
Bize de bu futbol aﬂ›¤› gönül adam›na hak etti¤i alk›ﬂ› göndermek düﬂüyor. Sa¤l›cakla kal›n...

Soldan Sa¤a: Cem Ünal, Atilla Ersöz, Halil K›l›ço¤lu

Antalya'n›n Alanya ilçesinde 26 Nisan'da baﬂlayacak
51. Cumhurbaﬂkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nda
mücadele edecek, tak›mlar aç›kland›.
ULUSLARARASI Bisiklet Birli¤i (UCI) takviminde 2.HC kategorisinde yer alan ve 8 etaptan oluﬂan
51. Cumhurbaﬂkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nda birinci etap start
çizgisinde yer alacak tak›mlar belli
oldu. ‹talya'dan 5, Belçika'dan 4,
Avustralya ve ABD'den 2'ﬂer, Kolombiya, Fransa, Kazakistan, Polonya, Rusya, Güney Afrika, ‹spanya ve ev sahibi ülke tak›m› olarak
Türkiye ad›na 1'er tak›m, TUR
2015'te mücadele edecek. Her biri
8 sporcudan oluﬂan 21 profesyonel
tak›m aras›nda 6 WorldTour tak›m›, 14 profesyonel
k›ta tak›m› ve 1 k›ta tak›m›
yer alacak. TUR 2015'te
Adam Yates'in tak›m›
Orica GreenEDGE,
Rein Taaramae'in tak›m› Astana Pro Team, Andre Greipel'in tak›m› Lotto Soudal, Mark
Cavendish'in tak›m› EtixxQuickStep, yar›ﬂacak ekipler aras›nda öne ç›k›yor.

Müftüo¤lu, “Herkesin
eme¤i çok büyük”
Türkiye Bisiklet Federasyonu Baﬂkan›
Emin
Müftüo¤lu,
yapt›¤› konuﬂmada
herkese teﬂekkür etti.
TUR'un büyüyerek devam etti¤ine iﬂaret eden
Müftüo¤lu, “Yeni bir heyecan var. Yüzy›l›n ikinci yar›s› için start al›yoruz yani bu y›l 51. y›la
imza ataca¤›z. Bu turun
51. Cumhurbaﬂkanl›¤›
öncülü¤ünü yapan Eski
Bisiklet Turu'nda
MUZAFFER BATUMLU
Federasyon Baﬂkanlar›nGeri say›m baﬂlad›
Alanya'da 26 Nisan Pazar günü dan Talat Tunçalp'e teﬂekkür
baﬂlay›p, 3 May›s Pazar günü ‹stan- ediyorum. Cumhurbaﬂkanlar›bul'da sona erecek 51. Cumhurbaﬂ- m›z himayesinde Türk medyas›,
kanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'na 21 yerel yönetimler, sponsorlar,
spor bas›n› sayesinde organizastak›m, 168 sporcu kat›lacak.

yon önemli bir marka haline geldi. Dünya Bisiklet Birli¤i Baﬂkan›, “TUR'u tebrik ediyorum gördüklerim içinde en iyisiydi” ifadesini kulland›. Bu, ülke olarak
iﬂimizi iyi yapt›¤›m›z› gösteriyor. WorldTour olma yolunda
emin ad›mlarla ilerliyoruz. Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›za destekleri
için teﬂekkür ederiz.”
WorldTour Tak›mlar›
Astana Pro Team (Kazakistan),
Orica-GreenEDGE (Avustralya),
Lampre-Merida (‹talya), Lotto-Soudal (Belçika), Etixx-Quick Step
(Belçika), Tinkoff-Saxo (Rusya)
Profesyonel K›ta Tak›mlar›
Androni Giocattoli (‹talya), Bardiani-CSF (‹talya), Bretagne - Séché
Environnement (Fransa), Caja Rural-Seguros RGA (‹spanya), CCC
Sprandi-Polkowice (Polonya), Team Colombia (Kolombiya), Drapac
Professional Cycling (Avustralya),
MTN-Qhubeka (Güney Afrika), Southeast (‹talya), Nippo-Vini Fantini
(‹talya), Team Novo Nordisk
(ABD), Topsport Vlaanderen-Baloise (Belçika), UnitedHealthcare Pro
Cycling Team (ABD), Wanty-Groupe Gobert (Belçika).
K›ta Tak›mlar›
Torku-ﬁekerspor (Türkiye

Federasyon koleksiyoncusu:
HAL‹L KILIÇO⁄LU
TÜRK spor tarihine 35 y›l imzas›n› atan federasyon kolleksiyoncusu 8 federasyonda baflkanl›k ve yöneticilik
yapm›fl olan ve halen Triatlon Federasyonu Kurucusu ve
Onursal Baflkan› olan Halil K›l›ço¤lu, geçti¤imiz günlerde ‹zmir'de faaliyet gösteren görev yapt›¤› federasyonlarda yönetim kurulu üyeli¤i yapan Cem Ünal'› Bursa'daki fabrikas›nda
ziyaret etti. Bursa'n›n tan›nm›fl ifl adamlar›ndan Ünal, “Bu ziyaret bizleri son derece mutlu etmifltir. Baflkan›m›z Halil K›l›ço¤lu ile de¤iflik federasyonlarda dönem dönem görev yapt›m. Kendisi benim 25 y›ll›k dostum ve baflkan›md›r. Türk sporunun bana göre Halil a¤bisidir. Baflkan›m görev yapt›¤› tüm
federasyonlarda sporcusuna, antrenörüne ve yöneticilerine
hep bir baba ve a¤bi olarak yak›nl›k göstermifltir. Biz baflkan›m›zdan çok fley ö¤rendik” dedi.
K›l›ço¤lu ise, “Eski dostumla, görevde bulundu¤um
dönemlerde bir çok baflar›ya imza att›k. Türk
Sporunda kardeflimin
de hakk› büyüktür. Her
zaman görev ald›¤› federasyonlarda büyük
ifllere imza atm›flt›r. Spor
ad›na elinden geleni maddi, manevi yapm›flt›r.” dedi.

‘DOSTLUK ‹Ç‹N FUTBOL’

UEFA fifiaampiyonlar Ligi'nin
resmi orta¤› Gazprom'un
çocuklar için yürüttü¤ü ulus
lararas› sosyal sorumluluk
projesi DOSTLUK ‹Ç‹N FUTBOL
bu y›l 3'üncü kez düzenleniyo
r.
Bu y›l Avrupa ve Asya'dan
projeye kat›lan tüm ülkeler
25 Nisan günü haftas› Ulus
lararas› Futbol ve Dostluk
gününü kutlayacak. 4-7 Hazir
an tarihleri aras›nda ise B
er lin'de, Uluslararas› DOSTLU
K ‹Ç‹N FUTBOL Çocuk Foru
mu
düzenlenecek. Forum'un a
rd›ndan tüm kat›l›mc›lar, B
er lin'deki Olimpiyat Stad›'nda
(Olympiastadion) UEFA fifiaam
piyonlar Ligi Finali'ni izley
ecekler. Geçti¤imiz y›l oldu
¤u
gibi bu y›l da projede Türkiy
e'yi Galatasaray'›n U14 alt y
ap›
tak›m› oyuncular› temsil ed
ecek.

Nike hal› saha ligi bafll›yor
TÜRK‹YE Futbol Federasyonu taraf›ndan bir sertifika
sistemine tabii tutulup, olanaklar›na göre derecelendirilen hal› sahalarda düzenlenecek organizasyonun il elemeleri May›s ay› içinde oynanacak. Lise ve büyükler kategorilerinden 8'er tak›m ‹stanbul'daki finallere kat›lma hakk›
kazanacak. Nike Hal› Saha Ligi Türkiye Finali ise 1-4 Haziran
tarihlerinde ‹stanbul'da gerçeklefltirilecek.
Lise kategorisinde 15-18 yafl aras›ndaki lise ö¤rencilerinin, büyükler kategorisindeyse 18-35 yafl aral›¤›ndaki ö¤rencilerin kat›laca¤› Nike Hal› Saha Ligi, Türkiye genelince
yüzlerce hal› sahada gerçekleflecek. 6 as 4 yedek oyuncudan oluflacak tak›mlar, 2 devre halinde oynayacak.
Beraberlik durumunda seri penalt› at›fllar›na geçilecek.

