4

SPORT‹F

www.spormeydani.org

Kritik

Hoca erozyonu var!

GÖKHAN
TELKENAR
gokhantelkenar@spormeydani.org

FUTBOLDA MODERN
KÖLEL‹⁄E SON
ünya futbolunda kendimizi bildik bileli süregelen unsurlardan biri de 'futbol menajerli¤i'... Hangi baﬂkan, hangi kulüp
ya da hangi futbolcu bu sistem içinde olmad› ki? Menajersiz bir
futbol düﬂünülemezken, modern kölelik olarak düﬂünülen Futbol
Menajerli¤ine iliﬂkin, UEFA ve Uluslararas› Profesyonel Futbolcular Birli¤i (FIFPro), menajerlik sistemindeki aksakl›klar›n giderilmesi amac›yla Avrupa Komisyonu'na ﬂikayette bulundu.
Amaç mevcut menajerlik sistemini korumak m›? yoksa her
kesime kolayl›kla futbolcunun menajeri olma yolunu açmak
m›yd›? Karar menajerli¤in yolunu mu t›kad›, yoksa herkese bir
kap› m› açt›? Asl›na bakarsan›z bunu uzmanlar›na sormaya
kalksak, say›s›z yorum ortaya ç›kabilir diye düﬂünüyorum.
Bugün ev al›rken ve kiralarken bile menajer kullan›r olduk.
(Emlak Simsarlar›). Futbolcunun modern kölelikten kurtulmas›,
her istedi¤i kiﬂiyle çal›ﬂma ve kendini pazarlatma anlam›nda,
art›k kap›lar› sonuna kadar açt› gibi görünüyor.
Futbolcular›n kabulü sonras›nda küçük bir iﬂlemle, herkes
menajer olabilecek. Profesyonel anlamda, sisteme ne kadar zarar verir, bilmek ve kestirmek zor, ama yorum yapmak kolay. Her
zaman oldu¤u gibi, sahada görünce, yani uygulamada görünce
beyaz›-karay› görüce¤iz...
Kimler futbolun içine girecek, kimler bu f›rsat yararlanacak,
zarar verecek ya da fayda sa¤layacak? Bu yeni sistemi futbolcular ne kadar benimseyebilecek ve uygulayacak?
Bu sorular zamanla yan›t bulacak.
Bana göre, iﬂten anlayan, iﬂi bilen, profesyonel futbol simsarlar›n›n iﬂine pek kar›ﬂmamak gerek. S›rf para kazanmak için
girmek isteyenlere önlem al›nmal›. Kendini menajerim diye ortaya atan kiﬂilere dur denilmeli. Bir insan pazarlaman›n inceliklerini bilmeyenlere yapma denilmeli. Gözünü para bürümüﬂlere
engel ç›kar›lmal›. Ve sözün özü, tüm bu iﬂleri ehil kiﬂilere b›rak›p, “-herkes kendi bildi¤i iﬂi yaps›n”. denecek sistemi kurmak
daha do¤ru olacakt›r diye düﬂünüyorum.
Bunlar›n hepsi benim düﬂüncem, gerisi...
Sevgiyle...
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FENERBAHÇE
aç›k farkla önde
MTM Medya Takip Merkezi, Nisan ay›nda spor dünyas›nda yaflanan geliflmeleri TSYD için mercek alt›na ald›. Spor TOTO Süper Lig'in 26. haftas›nda Çaykur Rizespor
deplasman›ndandönen Fenerbahçe tak›m otobüsü Trabzon- Rize yolunda silahl› sald›r›ya u¤rad›. Sald›r› spor kamuoyunun gündemini belirlerken ligler bir hafta tatil edildi. Ziraat Türkiye kupas› ilk maç›nda Bursaspor'la karfl›laflan sar› - lacivertli y›ld›zlarabir grup Bursasporlu taraftar
meflaleli ve pet flifleli sald›r› gerçeklefltirdi.
SPOR KAMUOYUNUN N‹SAN GÜNDEM‹
Spor TOTO Süper Lig'de Galatasaray'› yenerek zirveye
oturan Fenerbahçe, u¤rad›¤› sald›r›lar nedeniyle 102 bin
766 haberle medyada en çok konuflulan kulüp olurken onu
68 bin 337haberle Galatasaray izledi. Trabzonspor'un 3.
S›rada yer ald›¤› listede s›ras›yla Befliktafl ve Bursaspor
gündemin en popüler kulüpleri oldu.
EN POPÜLER BAfiKAN AZ‹Z YILDIRIM
Spor gündemini belirleyen isimler aras›nda olan Fenerbahçe Baflkan› Aziz Y›ld›r›m zirvede kalmaya devam ediyor. 10 bini aflan habere konu olan Y›ld›r›m'›, 6 bini aflan
haberle Trabzonspor Baflkan› ‹brahim Hac›osmano¤lu listenin ikinci s›ras›nda takip etti. Listenin üçüncü s›ras›nda
Befliktafl Baflkan› Fikret Orman 5 bin 334 haberle yerini ald›. Bursaspor Baflkan› Recep Bölükbafl› 4 bin 396 adet haberle dördüncü s›raya yerleflti.

Dünyadakii heer ülkeede
Top Eleven oynan›yor

rlik alan›nda en po MOB‹L cihazlarda futbol menaje
Top Eleven oyunuy püler oyunun yarat›c›s› Nordeus,
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dünyas›n›n doruklar›na t›rmanma

er ﬂeyi kitaplar yazmaz derler ya, al›n size bir örnek iﬂte; Futbolun
kural kitaplar›nda yazmayan ancak neredeyse hiç de¤iﬂmeyen
kurallar›n›n baﬂ›nda gelir faturan›n teknik adama ç›kar›lmas›. Bu durum yaln›zca bizde de¤il, hemen hemen tüm dünyada böyledir. Ancak
bu bizde biraz daha çarp›c› rakamlara ve bu anda liderli¤e varan ilginç istatistiklere neden olur..
Bak›n size ilginç ve ilginçli¤inden de çok düﬂündürücü tespitlerle dolu tablo... 18 tak›m›n mücadele etti¤i Spor Toto Süper Lig'de
sezona baﬂlad›¤› teknik adamla devam eden yaln›zca alt› tak›m
var. Beﬂiktaﬂ'ta Slaven Bilic, Bursaspor'da ﬁenol Güneﬂ, Fenerbahçe'de ‹smail Kartal, Baﬂakﬂehir'de Abdullah Avc›, Mersin ‹dmanyurdu'nda R›za Çal›mbay ve Gaziantepspor'da Okan Buruk sezon
baﬂ›ndan bugüne dek görevde kalmay› baﬂarabilen isimler.
Bunlar›n aras›nda da Beﬂiktaﬂ'›n teknik patronu Slaven Biliç'in iki
sezondur tak›m›n›n baﬂ›nda kalmay› baﬂararak en uzun soluklu görev
yapan isim oldu¤unun alt›n› çizelim. Geriye kalan 12 tak›m ise sezon
içinde tam 17 teknik adam› diﬂlilerinin aras›nda ö¤ütmüﬂ. Bu 17 teknik adam aras›nda Roberto Carlos, Mehmet Özdilek ve Mesut Bakkal
da sezon içinde iki ayr› tak›m çal›ﬂt›ran teknik direktörler.
ﬁimdi dilerseniz tak›mlar ve görev yapan isimlere ﬂöyle bir göz
atal›m... Bu sezon dört isimle en fazla teknik adam ö¤üten tak›m Suat Alt›n ‹nﬂaat Kayseri Erciyesspor. Sezona Bülent Korkmaz'la baﬂlayan Kayseri ekibi daha sonra s›ras›yla U¤ur Tütüneker ve Mehmet Öz-
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dilek'in yönetimindeydi. Mavi Siyahl› ekibin ﬂu s›ralarda baﬂ›nda Türk
futbolunun önemli golcülerinden Fatih Tekke var.
S›rada ﬂimdilerde üçüncü teknik adamla çal›ﬂan üç tak›m var.
Bunlardan Bal›kesirspor'da ‹smail Ertekin, Kemal Özdeﬂ ve son olarak Cihat Arslan görev yapt›. Baﬂkentin güçlü ve köklü camias› Gençlerbirli¤i'nde Mustafa Kaplan, ‹rfan Buz ve Mesut Bakkal teknik direktörlük yapan isimler. ﬁu ana kadar üç teknik adamla çal›ﬂan son tak›m ise, Kas›mpaﬂa. ‹yi bir futbolcu gurubu olmas›na karﬂ›n bu y›l
bekleneni vermekten hayli uzak olan Kas›mpaﬂa, sezona ﬁota Arveladze'yle baﬂlay›p. ard›ndan iki maçl›k bir periyodu ﬁota'n›n yard›mc›s› Jan Wouters'le geçirdikten sonra, Önder Özen'e teslim edildi.
ﬁampiyonluk yar›ﬂ›ndaki üç büyüklerden Galatasaray'da sezon,
‹talya Milli Tak›m›'yla yollar›n› ay›rd›ktan sonra Sar› K›rm›z›l› tak›mla
anlaﬂan Cesare Prandelli'yle baﬂlad›. Ancak camian›n beklentilerini
karﬂ›layamayan deneyimli hocaya yol verildikten sonra tak›m eski bir
dost, olan Galatasaray'da y›llarca oynay›p kaptanl›k yapm›ﬂ, Akhisar
Belediyespor ve A Milli Tak›m antrenörlükleriyle de deneyim kazanan

Türkiye Futbol Direktörü Terim, "Arkadaﬂlar›m›z
bize çok önemli bilgiler aktard›. Yol haritam›z her
gitti¤imiz ﬂehirde biraz daha belirgin hale geliyor.
Çok güzel bir toplant› geçti¤ini söyleyebilirim" dedi.

TÜRK‹YE Futbol Federasyonu'nun (TFF) organize etti¤i ve
Türk futbolunun yol haritas› ile
gelece¤e yönelik projelerin masaya yat›r›ld›¤› "Futbol Buluﬂmalar›" toplant›lar›n›n yedincisi Kayseri'de yap›ld›.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih
Terim, iki gündür süren toplant›
kapsam›nda Kayseri'nin yan› s›ra
Aksaray, K›rﬂehir, Nevﬂehir, Ni¤de, Sivas ve Yozgat illerinin
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Türkiye Futbol
Antrenörleri Derne¤i (TÜFAD)
baﬂkanlar›, Beden E¤itimi ve Spor
Yüksek Okulu (BESYO) müdürleri, futbol il temsilcileri, gençlik
ve spor il müdürleri, milli e¤itim

il müdürleri, belediyelerin spor
teﬂkilat› sorumlular›, teknik direktörler, gençlik geliﬂtirme program› teknik sorumlular› ve antre-

nörleri, profesyonel kulüplerin
baﬂkanlar› ile futbol ﬂube sorumlular›yla bir araya geldi.
Terim, bir otelin toplant› salonunda yapt›¤› de¤erlendirmede,
teknik adamlarla görüﬂme imkan› bulduklar›n›, onlar›n sorunlar›n›, dertlerini ve altyap› sorunlar›n› hep birlikte masaya yat›rd›klar›n› söyledi.
Uzun süren toplant›lar sonras›nda Türk futbolunu ilgilendiren konular› görüﬂme imkan› bulduklar›n› ifade eden Terim, "Arkadaﬂlar›m›z bize çok önemli bilgiler aktard›. Yol haritam›z her gitti¤imiz ﬂehirde biraz daha belirgin hale geliyor. Çok güzel bir toplant› geçti¤ini
söyleyebilirim" diye konuﬂtu.

MAYIS 2015
Hamza Hamzao¤lu'na teslim edildi.
Yapt›¤› transferler sonucunda ﬂampiyonluk hedefiyle 2014-2015
futbol sezonuna start veren Trabzonspor, daha önce de bir kez daha
teknik direktörlü¤ünü yapan tan›d›k bir isim olan Vahid Halilhodzic'le
lig serüvenine ç›kt›. ‹lerleyen haftalarda kan uyuﬂmazl›¤›n› gözlemleyen yönetim Boﬂnak hocan›n yerine Geçti¤imiz sezon Fenerbahçe'yi
ﬂampiyon yapan Ersun Yanal'› tak›m›n baﬂ›na getirdi.
Sivasspor Roberto Carlos'la baﬂlad›¤› sezona ﬂu s›ralarda Sergen
Yalç›n'la devam ediyor. Akhisar Belediyespor yönetimi, Mustafa Reﬂit
Akçay'a teslim etti¤i tak›m›n baﬂar›s›z sonuçlar almas›n›n sonras›nda anahtarlar›, Sivasspor'la yollar›n› ay›ran Roberto Carlos'a teslim
etti. Rizespor ise Mehmet Özdilek'le baﬂlay›p, Hikmet Karaman'la 'devam' dedi. Eskiﬂehirspor Ertu¤rul Sa¤lam'la ç›kt›¤› yolculu¤u, Michael Skibbe ile sürdürüyor. Kardemir Karabükspor Tolunay Kafkasla baﬂlad›¤› lige Y›lmaz Vural'la devam ediyor. Lige iki teknik adamla
devam eden bir di¤er tak›m›m›z da Torku Konyaspor. Mesut Bakkal'›n
teknik yönetimiyle start alan Yeﬂil Beyazl›lar ligin alt s›ralar›na do¤ru
pike yapmaya baﬂlay›nca yönetim, Bakkal'la yollar› ay›r›p Aykut
Kocaman'la anlaﬂt› ve ligin sonlar›na yaklaﬂt›¤›m›z ﬂu s›ralarda korkulu rüya görmekten uzak bir konuma geldi.
Evet, iﬂte teknik direktör k›y›m›nda gelinen nokta bu. San›r›m
böyle popülist ve günlük baﬂar›lar›n egemen oldu¤u politikalar
ra¤bet gördü¤ü sürece de bu k›y›m, belki de daha büyük rakamlara ulaﬂarak devam edecektir.
Hoﬂçakal›n...

GALATASARAY’da
Prandelli bilmecesi
GALATASARAY Kulübü Baflkan Yard›mc›s› ve baflkan
aday› olan Dursun Özbek'in, görevine son verilmesinin
ard›ndan Uluslararas› Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) 4,5
milyon avroluk tazminat davas› açan teknik direktör Cesare
Prandelli ile temasa geçerek, avukat› Alberto Ziliani'yle ‹stanbul'da bir araya gelmesi bir baflka tart›flmaya neden oldu.
‹talyan çal›flt›r›c›n›n CAS'a açt›¤› davayla ilgili kulübün
karfl› bir dava açt›¤›n› ve bu davay› avukat Ercüment Erdem'in takip etti¤ini aktaran Yasaman, "Biz bu davay› takip
ediyoruz ve Prandelli ile de iletiflim kesilmiflti. Avukat› gelip
bir görüflme yapm›fl olabilir ancak bizde böyle bir bilgi mevcut de¤il. En az›ndan benim haberim yok" fleklinde konufltu.
Öte yandan, kulüp kaynaklar›ndan al›nan bilgiye göre,
Dursun Özbek ile Prandelli'nin avukat› aras›nda anlaflmaya
yak›n olundu¤u ve görüflmenin olumlu geçti¤i ö¤renildi.

Hagi''ninn kramponnlar›
sat››fla sunuldu
EFSANE futbolcu Gheorghe Hag
i'nin Galatasaray'›n
2000 UEFA Kupas›'n› kazand›¤›
dönemde giydi¤i ve
kendi imzas›n› taflfl››yan orijina
l kramponlar›, sahibin den.com'da 35 bin TL'den sat›flflaa s
unuldu. ‹stanbul'dan verilen ilandaki aç›klamaya göre ilan
sahibi, Hagi'nin imzal› orijinal kramponlar›n› Galatasaray ‹lk
ö¤retim Okulu'nda 20002001 döneminde düzenlenen aç›k
art›rmadan sat›n ald›¤›n›
belirtiyor. ‹lan sahibi, koleksiyon
de¤eri taflfl››yan ve yüzde
100 orijinal olan kramponlar› çocu
¤unun e¤itim masraflar›n› karflfl››lamak amac›yla sat›flflaa ç›ka
rd›¤›n› belirtiyor.

‘Sahan›n Y›ld›zlar›’
dostluk mesaj› verdi
ÜLKER Metro Enerji Testi 3 projesi ile bir ilki daha gerçeklefltirdi. Proje kapsam›nda www.metronot.com adresine b›rak›lan 12 bin 700 mesaj aras›ndan seçilen “Uzaya
bi kifli lütfen; ö¤renci” mesaj›, Metrocular›n enerjisi ile uzay
s›n›r›na, 31 bin 200 metre yükse¤e gönderildi. Projenin 5
May›s 2015 Sal› günü gerçekleflen kapan›fl etkinli¤ine y›ld›z
futbolcular Fenerbahçeli Alper Potuk ve Galatasarayl› Tar›k
Çamdal kat›ld›, ortaya renkli görüntüler ç›kt›. Baflar›l› oyuncular; özel tasar›m bisikletlerde pedal çevirerek en fazla
enerjiyi toplamak üzere birbirleri ile yar›flt›. E¤lenceli dakikalar›n yafland›¤› etkinlikte futbolcular, uzay s›n›r›na ç›kan
Metronot'un çal›flma prensibine dair bilgi ald›. Taraftarlara
imza da¤›tan y›ld›z futbolcular, flampiyonluk mücadelesi
konusundaki sorular› cevaplad› ve dostluk mesaj› verdi.

