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Santra

AYNA
er evin bir hikayesi vard›r. Her insan›n da bir roman›. Her
futbolcunun adam olan› da vard›r. Adam olmayan› da!
Bir pozisyonu yaratabilmek için günlerce idman yapacak kadar ahlakl› ve çal›ﬂkan olan›n›. Parasal özlemlerini ise hiç hat›rlamad›k.
Giydikleri forman›n içine soktuklar› ruhu asla unutmad›k.
Kötülü¤e hiçbir zaman kalkmad› elleri. Onlar futbol sevgimizi
ayd›nl›k tutan özel insanlar oldular. Sevgi ‹nsanlar›. Kimsenin
kimseye hakk› geçmesin diye adaletin üstüne titreyen insanlar›m›z vard› o günlerde. Merhametle oturup, asaletle kalkanlar
Bükemedi¤i bile¤i öpenler. Asil ‹nsanlar.
Zaman›nda Hal ve Gidiﬂ diye bir ders vard›. Bilgi ve Zeka kadar de¤erliydi. ﬁimdikiler ise sessiz sedas›z ortadan kald›rd›lar.
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Terbiyeye gerek kalmad›¤› için. Art›k in cin top oynuyor ﬂimdi.
Zarafete hasret kalm›ﬂ insanlar ülkesinde ne insanl›k, ne
kalite. Hal ve gidiﬂin hali vakti yerinde.
Küfür ve ‹nsan. Paha biçilmez ikili oldular. ‹zleyenler için basit bir oyundu futbol. Ekranda her gün konuﬂanlar için doyumsuz bir iﬂtaha dönüﬂtürüldü. ﬁimdi herkes star olma peﬂinde.
Donan›ma gerek kalmad›. Hal ve Gidiﬂ o biçim.

Çocuklara top oynayacak arsa bile b›rakmayan bir düzen
içinde. Bizler futbolun katt›¤› de¤eri sevdik. Çocuklar›n futbola
katt›¤› coﬂkuyu. Yada çocuk safl›¤›yla maç izlemenin zarafetini?
ﬁimdilerde kimin ﬂampiyon olaca¤›n› yazmak var iken? Böyle bir yaz›n›n s›ras› m› yani? S›ras›yd› belki! Sportmenlik sevgi
gerektirir. Sevgi bilgiyi. Bilgi derinli¤i. Derinlik insanl›¤› gerektirir. ‹nsan›n varl›¤› kalbinin güzelli¤inden gelir. Duruﬂundaki
asaletten. O asaleti sahan›n içinde de görmek istiyoruz. ‹ﬂte o
zaman ﬂampiyonluklar›n anlam› olacak.
Centilmenli¤i ve sayg›y› ön planda tutacaklar. Bizlerde görece¤iz? Herﬂeye ra¤men. Bunlar› görmek için aynay› da onlara
tutaca¤›z! AYNA deyip geçmeyin. Herkese kendi dökümünü sunar. Ancak yüzüne bak›lamayan aynalar›n, Kimseye verecek
hesab› yoktur...
Sayg›lar›mla.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baflkan› Y›ld›r›m Demirören…

Türkiye'de milli tak›m›n baﬂar›s›zl›¤›n›n, federasyonun
baﬂar›s›zl›¤› olarak görüldü¤ünü anlatan Y›ld›r›m
Demirören: "Ben mi kadroyu seçiyorum? Kulüplerde
baﬂkanlar›n ve yönetimlerin transfer döneminde kurulan
tak›mlara etkisi yüzde 40'lardad›r. Ancak federasyon baﬂkan›n›n
milli tak›m›n kurulmas›nda etkisi s›f›rd›r."
TÜRK‹YE Futbol Federasyonu
(TFF) Baﬂkan› Y›ld›r›m Demirören,
Lig TV'de kat›ld›¤› programda yapt›¤›
aç›klamada, kulüplerin mali yap›lar›
nedeniyle Türk futbolunu, 3 Temmuz sürecinden daha tehlikeli bir sürecin bekledi¤ini ifade etti.
Baz› kulüplerin Avrupa kupalar›na
kat›lamayacak durumlara geldi¤ini
anlatan Demirören, ﬂunlar› kaydeti:
"Maalesef kulüplerimizin durumlar›
iyi de¤il. Çarﬂamba günü UEFA lisanslar›yla ilgili son kararlar verilecek. Bu
lisanslar› alamayan birkaç kulüp ç›kacak. ‹ki veya üç kulübümüzü bu tehlike bekliyor. Ald›¤›m›z haberler var,
kulüplerle görüﬂüyoruz. Bir de ulusal
kulüp lisans› var. Bunu alamayacak
Süper Lig ve PTT 1. Lig kulüpleri de
bulunuyor maalesef. ‹nan›n kulüplerimiz Avrupa'ya gidemeyecek durumlara geliyorlar. ﬁimdiden medyada
transferleri okuyoruz. Oyuncusunun
maaﬂ›n› ödemiyor, transfer okuyoruz.
UEFA bunlar› çok yak›ndan izliyor.
Biz federasyon olarak ﬂartlar› uyuyorsa, yard›mc› oluyoruz ama lisans› verememe durumumuz var."
Demirören, Beﬂiktaﬂ ve Trabzonspor'un UEFA'yla anlaﬂma yapt›klar›n›
ve kontrol alt›nda bulunduklar›n› belirterek, "Bursaspor'un zaten cezas›

var, kontrol alt›nda. Galatasaray da
kontrol alt›nda ve bildi¤im kadar›yla
bir tehlikesi bulunmuyor. Fenerbahçe
de kontrol alt›na girecek. Bizim yard›m›m›z olur ama sadece cezan›n uygulay›c›s› oluruz. Karar UEFA'n›nd›r. ‹nﬂallah CAS'tan Bursaspor için olumlu
bir karar ç›kar" diye konuﬂtu.
"Baﬂkan, 'baﬂkan aday›y›m'
diye ç›kmaz"
Y›ld›r›m Demirören, TFF'nin haziran ay›nda yap›lacak ola¤an genel kurulunda baﬂkanl›¤a aday olaca¤›n›n

sinyallerini vererek, "Baﬂkan, 'baﬂkan
aday›y›m' diye ç›kmaz, zaten baﬂkan›z. Ancak baﬂkan olan kiﬂi 'b›rak›yorum' diye aç›klama yapar. Yapacak
çok projelerimiz var" dedi.
"Çak›r'›n ﬁampiyonlar Ligi finali
ﬂans› büyük"
Y›ld›r›m Demirören, FIFA kokartl›
hakem Cüneyt Çak›r'›n, UEFA ﬁampiyonlar Ligi finalini yönetebilece¤ine
dair iddialarla ilgili olarak da Cüneyt
Çak›r'›n ﬁampiyonlar Ligi finali ﬂans›n›n büyük oldu¤unu söyledi.

"Milli tak›m kadrosunu
ben mi seçiyorum?"
Y›ld›r›m Demirören, Türkiye'de
milli tak›m›n baﬂar›s›zl›¤›n›n, federasyonun baﬂar›s›zl›¤› olarak görüldü¤ünü anlatarak, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: "Ben mi kadroyu seçiyorum?
Kulüplerde baﬂkanlar›n ve yönetimlerin transfer döneminde kurulan tak›mlara etkisi yüzde 40'lardad›r. Ancak federasyon baﬂkan›n›n milli tak›m›n kurulmas›nda etkisi s›f›rd›r."
"Passolig Sistemi"
Y›ld›r›m Demirören, Passolig sisteminin, kötü tezahürat ve kavgay› yüzde 95 oran›nda azaltt›¤›n› belirterek,
"Passolig'in çok büyük faydas› oldu.
'Passolig nedeniyle kaçan seyirci var'
deniliyor ama bunun etkisi yüzde 10'u
veya 20'yi geçmez" ﬂeklinde konuﬂtu.
"Kaptanlar›m›z gerginli¤i
azaltacaklar›na söz verdiler"
Y›ld›r›m Demirören, Cumhurbaﬂkan› Recep Tayyip Erdo¤an'›n Spor
Toto Süper Lig tak›mlar›n›n kaptanlar›n› kabulünde görüﬂülen konulara
iliﬂkin soru üzerine, "Saha içindeki
gerginli¤i azaltacaklar›na, birbirlerine sahip ç›kacaklar›na dair söz verdiler" dedi.

Allianz Arena gençleri
futbol kamp›na bekliyor
“Avrupa Gol Kral›”ndan
Türk futbolu yorumu
ESK‹ milli futbolcu ve Avrupa gol kral› Tanju Çolak,
Türk futbolunun durumuna iliflkin de¤erlendirmede
bulundu. Çolak, yapt›¤› aç›klamada, ligde uzun zamand›r 3
tak›m›n flampiyonluk için yar›flmad›¤›n› belirtti.
Önceki sezonlarda flampiyonluk yar›fl›n›n genelde iki tak›m aras›nda geçti¤ini anlatan Tanju Çolak, "Bu sezon 3 tak›m oldu. Ben Galatasarayl›y›m. Galatasaray'›n flampiyon
olmas›n› istiyorum. Olmazsa da Befliktafl olsun diyorum.
Fenerbahçe; Galatasaray ve Befliktafl olamayacaksa olsun.
Befliktafl'› da seviyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin
formas›n› giydim, iki tak›m› da çok seviyorum. ‹yi oynayan
tak›m› alk›fll›yorum" diye konufltu.
Y›llar önce gol kral› olarak Avrupa'da alt›n ayakkab›n›n
sahibi oldu¤unu hat›rlatan eski milli futbolcu, flunlar› söyledi: "Türkiye'de futboldan öte futbolcular›n yapt›klar› sözleflmenin rakamsal büyüklü¤ü, futbolda gerçek anlamda
düflüfle sebep oldu. Son y›llarda Türkiye'den y›ld›z oyuncu
ç›kmad›¤›n› dile getiren Tanju Çolak,. "Avrupa'ya giden bir
tane Arda'm›z var. Asl›nda bu topraklardan y›ld›z sporcular
ç›kar. Tesisler ve altyap› çok önemli. Bizim zamanlar›m›zda
sahalar toprakt›. fiimdi çim. Bizim zaman›m›zda tiflörtler 3
kiloydu. fiimdi 250 gram. Toplara kafa vurdu¤umuz zaman
aln›m›z ac›rd›" ifadelerini kulland›.

ALLIANZ Arena ve FC Bayern Münih sponsorluklar›yla
gençlere ve spora yat›r›m yapan
Allianz, Türkiye'nin de dahil oldu¤u dünyan›n 27 ülkesinden
gençleri Münih Futbol Kamp›'nda buluﬂturuyor.
Allianz Gençler Münih Futbol Kamp›'na kat›lmak isteyen
gençler, 'Allianz Türkiye'nin Facebook uygulamas› üzerinden
yar›ﬂmaya kat›larak, Almanya'daki FC Bayern Münih tesislerinde futbol e¤itimi alacak, Alli-

SPORT‹F

info@spormeydani.org

anz Arena'da maç izleyecek ve
FC Bayern Münih'li y›ld›z oyuncularla tan›ﬂarak rüyalar›n› gerçekleﬂtirecek.
Dünyan›n önde gelen sigorta
ﬂirketlerinden Allianz, spora ve
gençlere deste¤ini sürdürüyor.
Allianz'›n 7 y›ldan beri düzenledi¤i, Allianz Türkiye'nin de 4 y›ld›r yer ald›¤› Allianz Gençler Futbol Kamp› için geri say›m baﬂlad›.
Allianz Gençler Münih Futbol
Kamp›'na kat›lma ﬂans› elde etmek için, Allianz Türkiye'nin Fa-

cebook sayfas›ndaki uygulama
yard›m›yla futbol yetene¤ini gösteren bir video paylaﬂarak, düzenlenen yar›ﬂmaya kat›lmak gerekiyor. Allianz Türkiye'nin Facebook sayfas›ndan yar›ﬂmaya kat›lan
1999, 2000 ve 2001 do¤umlu 1416 yaﬂlar› aras›ndaki gençler, 6
hafta boyunca sürecek yar›ﬂmaya
kat›lma ﬂans›n› yakalayacaklar.
‹ki aﬂamal› olan bu yar›ﬂman›n
tüm etaplar›n› tamamlayan ve
Metin Tekin, Okay Karacan gibi
isimlerin oldu¤u jüri elemesinden geçen 2 genç, 13-18 A¤ustos
2015 tarihlerinde Münih'te
düzenlenecek Allianz
Gençler Münih Futbol Kamp›'na kat›lma hakk› kazanacak.
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Büyük TAKIM!
Trabzonspor'a, lig tarihinin en önemli maç›n› büTyenil,ebrikler
yük oynayarak ald›. Geçen hafta Beﬂiktaﬂ'a bedavadan
bu hafta sahada gezerek Çaykur Rizespor'u yen.
Ersun Yanal'› haftalard›r anlamaya çal›ﬂ›yorum, yeni anlad›m. Yanal, sezon sonu ayr›lacak gibi. Ya tak›m› antre edemiyor ya da bu t ak›mdan daha fazlas›n› yapamaz. Bosingwa, Hakan, Salih, gayretliydi. Erkan Zengin, idare etti.
Hakan Ar›kan olmasayd› Trabzonspor 10 puan geride
olurdu. Rize net 4 pozisyon üretti, Trabzonspor iki ﬂut iki gol.
Bursa maç›nda da böyle oynarsalar Karabük benzeri bir skor
gelebilir.
Sezon baﬂ›nda ﬂampiyon olur dedi¤imiz Trabzonspor resmen oynad›¤› oyunla sürünüyor. ‹lk devrede topu önde tutan,
rakibe boﬂ alan b›rakmayan Trabzon vard›. ‹kinci devre Rize
ayn›s›n› Trabzon'a yapt›. Net pozisyonlar buldular. Dedik ya
Hakan Ar›kan. Büyük oynad›, tek baﬂ›na maç› ald›.
Çarﬂamba günü oynanacak Trabzonspor Bursaspor maç›
daha da önemli hale geldi. Seneye Avrupa kupalar›na kat›lmak istiyorsalar Bursaspor'u geçmeleri laz›m. ﬁenol hoca,
kolay kolay geçit vermez.
Çaykur Rizespor gol bulmak için son ana kadar sald›rd› ancak saha içi yetersizlikleri baﬂlar›na bela oldu. Keweuke, Laferty iyiler ama yetersizler. Yeﬂil mavili ekip umar›z düﬂmez.
ﬁahsen düﬂmesini istemem ve umar›m bu 3 puan› aramaz.
Bugünün önemi anneler günü. Maçlar, goller, kim ﬂampiyon olacak de¤il. Baﬂta kendi annem olmak üzere tüm annelerin ellerinden öperim.

Mehmet Baykan'dan
Fikret Orman'a ziyaret
ESK‹ Spor Genel Müdürü Baykan, Befliktafl Kulübü
Baflkan› Orman ile görüfl al›flveriflinde bulundu.
Befliktafl Kulübü Baflkan› Fikret Orman, eski Spor Genel
Müdürü Mehmet Baykan'› a¤›rlad›. Siyah-beyazl› kulübün
internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akaretler'deki kulüp binas›nda gerçeklefltirilen ziyarette, Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düflmez ile
TFF ‹stanbul ‹l Baflkan› Yemen Ekflio¤lu da yer ald›.
Taraflar›n görüfl al›flveriflinde bulundu¤u ziyaretin sonunda Fikret Orman, AK Parti ‹stanbul milletvekili aday›
Baykan'a Befliktafl formas› hediye etti.

Cavcav yeniden baflkan

GENÇLERB‹RL‹⁄‹ Kulübü Ola
¤an Genel Kurulu'nda,
149 delegeden 147'sinin oyu
nu alan ‹lhan Cavcav, 19.
kez baflkanl›¤a seçildi.
Ankara Ticaret Odas› (ATO)
Meclis Salonu'nda yap›lan
genel kurulda, 758 delegenin
149'u oy kulland›. Divan bafl
kanl›¤›n›, Türkiye Futbol Fed
erasyonu (TFF) eski Hukuk Kurulu üyelerinden ‹smail Öze
rsin'in yapt›¤› genel kurula,
Yenimahalle Belediye Baflkan›
Fethi Yaflar, delegeler, yönetim
kurulu üyeleri ve eski futbol
cular kat›ld›. ‹stiklal Marfl› ve
sayg› duruflunun ard›ndan yön
etim kurulu faaliyet raporu,
denetleme kurulu raporu oku
nup, mali bütçe oy birli¤i ile
kabul edildi. Seçime tek aday
olarak giren mevcut baflkan
‹lhan Cavcav, 149 delegeden,
147'sinin oyuyla 19. kez k›rm
›z›siyahl› kulübün baflkan› oldu.
‹ki oy ise geçersiz say›ld›.

Süper Lig ayr›l›¤›
1 y›l sürdü
PTT 1. Lig'de 31. hafta sonunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kayserispor, Spor Toto Süper Lig hasretini 1 y›lda dindirdi.
Spor Toto Süper Lig'de bir dönem baflar›l› sonuçlarla
ad›ndan söz ettiren ancak geçen sezon küme düflen sar›k›rm›z›l› kulüp, "Süper Lig" hedefiyle bafllad›¤› sezonda PTT
1. Lig'de 31. hafta sonunda mutlu sona ulaflt›. Kayseri temsilcisi böylece bir y›l aran›n ard›ndan Süper Lig'e döndü.

