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Yi¤idi öldür ancak...
enerbahçe'de, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'la birlikte, yard›mc› antrenör olarak görev yapan ve sezon baﬂ›nda tam sorumlulukla, tak›m›n baﬂ›na getirilen ‹smail Kartal, Sar› Lacivertli tak›m›n kupada yar› finalde y›k›l›ﬂ›n›n, ligde ise ikinci olmas›n›n ard›ndan veda etti. Rakamlara bak›l›rsa, çok da baﬂar›s›z oldu¤unu söylemek pek mümkün de¤il Kartal'›n. Aﬂa¤›da okuyaca¤›n›z verileri irdeledi¤imizde, ‹smail hoca'n›n puantaj anlam›nda, öyle a¤za buruna sürülecek bir pozisyonu yok.
Kan›mca onu be¤enmeyen, ya da yetersiz bulanlar›n (ço¤u
zaman ben de dahil) öne sürdükleri tez, Fenerbahçe'nin sezonun büyük bölümünde skor tabelas›nda de¤ilse bile, en az›ndan
saha içi performans›, oyun içi hamle eksik ve yanl›ﬂl›klar› ve
futbol anlam›nda tak›m›n beklentilerin uza¤›nda kal›ﬂ›yd›.
‹ﬂte, “Yi¤idi öldür ancak hakk›n› teslim et” sözlerinin kan›t› ‹smail Kartal'›n teknik direktörlük yapt›¤› 2014 - 2015 verileri; (asl›nda öldürmeden o hakk› vermek daha iyi ancak…)
Geçen y›l›n ﬂampiyonu olarak sezon baﬂ›nda TFF Süper Kupa
mücadelesinde Galatasaray ile karﬂ› karﬂ›ya gelen Fenerbahçe,
Kartal'›n yönetiminde, penalt›larla 3-2 kazanarak kupaya uzand›. Cezas› nedeniyle Avrupa kupalar›na kat›lamayan Sar› Lacivertli tak›m, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupas› ve TFF
Süper Kupa olmak üzere ç›kt›¤› 46 resmi maç›n 29'unu kazand›.
11 maçta beraberlik al›rken, 6 kez de baﬂ› e¤ik ayr›ld› sahadan.
Galatasaray'›n 20. ﬂampiyonlu¤unu elde etti¤i bu sezonda, 33. haftaya kadar yar›ﬂtan kopmayan Fenerbahçe, 34 haftan›n alt›s›nda liderlik koltu¤undayd›. Sezonun çok büyük bir
sürecini ikinci s›rada geçiren Sar› Lacivertliler, 8., 9., 16., 17., 18.
ve 27. haftalarda ligin zirvesinde yer ald›.
Geçmiﬂ y›llarla k›yasland›¤›nda, bu sezon Kartal yönetiminde iç sahada yaﬂad›¤› puan kay›plar› eski sezonlara göre daha
fazlayd› Fenerbahçe'de. Ancak ilginçtir bu kay›plara karﬂ›n, di¤er tak›mlarla k›yasland›¤›nda ligin en iyi iç saha performans›
onlar›nda. Kad›köy'de 17 maçta 13 galibiyet, üç beraberlik ve
bir yenilgi yaﬂayan Fenerbahçe 42 puan ve averajla, kendisiyle
ayn› puana sahip ﬂampiyon Galatasaray'›n da önünde yer ald›.
‹smail Kartal'›n Fenerbahçe'si d›ﬂ sahalarda ise, 9 galibiyet, 5
beraberlik, 3 yenilgi ve 32 puanla üçüncü s›rada kald›.
Fenerbahçe, Süper Lig derbilerinde Galatasaray ve Beﬂiktaﬂ önünde 9 puan kazand›. Sezonun ilk derbisinde TT Arena'da Galatasaray'a 2-1 kaybedip, Kad›köy'de 1-0 yenmeyi
baﬂard›. Beﬂiktaﬂ'› Olimpiyat Stad›'nda 2-0, Kad›köy'de de 10'la geçti. Bu sonuç son beﬂ sezondaki en iyi derbi performans›yd›. Christoph Daum yönetimindeki 2009-2010 sezonunda 3
derbi galibiyeti elde eden Sar› Lacivertliler, dört sezon sonra,
yeniden ayn› baﬂar›y› ortaya koydu.
Evet, iﬂte yukar›daki veriler göz önüne al›nd›¤›nda ve de alt›n› çizmeye çal›ﬂt›¤›m gibi ortada çok da öyle kara yaslar ba¤lan›p, kanl› yaﬂlar dökülecek bir tablo yok. Ancak, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beﬂiktaﬂ gibi camialarda, baﬂar›n›n tek karﬂ›l›¤›
ﬂampiyonluk oldu¤u için, Kartal hedefteki adam oldu.
Sar› Lacivertli tak›m›n Kas›mpaﬂa'yla oynad›¤›, ligin son karﬂ›laﬂmas›n›n ard›ndan yapt›¤› aç›klamalar son derece önemliydi ‹smail Kartal'›n. “Kurﬂunlan›ncaya kadar oynad›¤›m›z futbol
ve coﬂkumuz ortadayd›, inanc›m›z da tamd›. Kurﬂunlanma olay›ndan sonra tak›m›m›z›n psikolojisi ve dengesi bozuldu. Özellikle yabanc› oyuncular ülkelerine gitmek istediler. Bu oyuncular›
ülkemizde tutabilmek, inand›rmak, çal›ﬂt›rmak, onlar› motive
etmek kolay de¤ildi. Alt›nordu'yla oynad›¤›m›z kupa maç›n› hiç
unutmuyorum. 50-60 kiﬂi taraf›ndan tribünde olan eﬂim ve çocu¤uma, sahadaki genç oyuncular›m›za yapt›¤› hakaretleri
ölünceye kadar unutmayaca¤›m" diyerek yaﬂad›klar›n› dile getirdi. Bunlardan, Rize'deki talihsiz olaya kadar iyi olduklar› görüﬂünün d›ﬂ›ndakilere kat›ld›¤›m› belirteyim.
Evet, Fenerbahçe'den bir ‹smail Kartal geldi geçti. T›pk›, R›dvan Dilmen, Turan Sofuo¤lu. O¤uz Çetin ve Aykut Kocaman gibi
o da hat›ralardaki yerini ald›. Bilinmez, bir gün yeniden Sar› Lacivertli tak›mla yollar› kesiﬂebilir. Ancak ﬂimdilik kendisine gidece¤i, görev yapaca¤› yeni kulübünde baﬂar›ya yelken açmas›n›
dilemekten baﬂka bir ﬂey gelmiyor elden... Hoﬂçakal›n.
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Bir transfer öyküsü !...
emil Turan. Fenerbahçe camias›nda ad› her zaman sevgiyle
an›lan isimlerden biri... Daha Siyah-Beyaz televizyonun bile
evlere girmedi¤i dönemlerde, pazar günleri radyodan dinlenen Fenerbahçe maçlar›nda s›k s›k “Cemil gooll!..” diye ismi hayk›r›lan
Fenerbahçeli golcü !... Sar›-lacivertli kulübün tarihine geçen isimlerden biri olan Cemil Turan'›n, Fenerbahçeli oluﬂunun öyküsünü
kendisinden birlikte dinleyelim..
Trabzonlu bir ailenin çocu¤u Cemil Turan... Rumeli Kava¤›'nda
futbola baﬂlad›ktan sonra, çok küçük yaﬂta seçmelerine kat›larak
Sar›yer genç tak›m›na geçiyor.. ‹kinci ligin parlayan bir y›ld›z› olarak
dikkatleri çekiyor. Hatta Fenerbahçe, 1968 Nisan ay›nda Cemil'in
bonservisi için kulüp baﬂkan› Turan Güven ile 30 bin lira karﬂ›l›¤›nda el s›k›ﬂ›yor. Çek haz›rlan›p vermesi için Baﬂkan Faruk Ilgaz'a teslim ediliyor. Ne var ki, Baﬂkan Ilgaz söz konusu çeki baﬂkan Güven'e
vermekte gecikiyor. ﬁanss›zl›¤a bak›n, bu arada Turan Güven bir
trafik kazas›nda vefat edince, yeni seçilen baﬂkan Selahattin Yarar,
söz konusu 30 bin liray› almad›klar›n› öne sürerek, haziran
ay›nda 100 bin lira isteyince transfer suya düﬂüyor..
Sonras›nda ise Baﬂkan Yarar, genç Cemil'i
110 bin liraya ‹stanbulspor'a veriyor.. ‹stanbulspor'da k›sa zamanda ortaya koydu¤u
üstün meziyetleriyle, her tak›m›n transfer
etmek istedi¤i bir milli tak›m futbolcusudur art›k o...
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“AZ KALSIN G.SARAYLI CEM‹L OLACAKTIM...”
Bu dönemde Metin Oktay ile olan bir hat›ras› var Cemil Turan'›n.. 1968 y›l›nda Sar›yer'de
oynarken Galatasaray'a transfer edilmek istenmektedir Cemil Turan!... O zamanlar Cemil Turan'›n iki futbol
idolü var: Lefter ve Metin Oktay!.. Galatasarayl› yöneticiler, Cemil'in transferi için kaptanlar› Metin'i görevlendirmiﬂ..Rahmetli
Metin de, o sevecen tavr› ve tatl› dili ile Cemil'in akl›n› çelip, ikna etmiﬂ bu transfer için.. Nitekim, Metin Oktay'›n 2 gün ‹stanbul'daki evinde, 15 gün ise Çeﬂme'deki yazl›¤›nda kal›r Cemil..
Ancak babas› yerine koydu¤u Sar›yer baﬂkan› rahmetli Selahattin Yarar'›n bu transferi onaylamas›n› kesin ﬂart koﬂmaktad›r..Galatasarayl›lar “O iﬂi sen bize b›rak, hallederiz!..” demelerine ra¤men Sn. Yarar' dan “Okey!..” sözü ç›kmay›nca, Çeﬂme'deki evden kaçmay› kafas›na koyan Cemil Turan; ”O gün Çeﬂme'de
kalsayd›m, Galatasarayl› olacakt›m” diyor ve o günleri ﬂöyle anlat›yor: "19-20 yaﬂlar›nda bir gençtim, Galatasarayl› olmamam
için hiçbir sebep yoktu. Ama ben kendimi bildim bileli 'Fenerbahçeli' idim..Resmi transfer 1 Temmuz'da baﬂl›yordu. 30 Haziran
günü bu olay oldu.. Metin A¤abey, G.Saray idarecisi Turgay Ece'yi
havaliman›nda karﬂ›lamaya ‹zmir'e gidince, ben de f›rsat
bu f›rsat deyip, aya¤›mda tokyolar, havlu ve ﬂortla
plaja iniyormuﬂ gibi evden ç›kt›m. Hemen bir taksiye binip kaçt›m. Yoksa Türk futbolu beni 'Galatasarayl› Cemil' olarak tan›yacakt›!.."
- Metin Oktay size k›r›lm›ﬂ...
“Evet, uzun y›llar bana k›rg›n kald›. Zira
rahmetli, bana bir y›l sonra s›rt›ndaki formay›
ç›kart›p verece¤ini söyleyecek kadar beni seviyor ve istiyordu!..”
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- Peki sonra affetti mi sizi?..
“Affetti, affetti.. Allah rahmet eylesin, Metin A¤abey'i çok
severdim. Daima da örnek ald›m. Metin A¤abey'in elinden kaçt›ktan sonra Sar›yer beni ‹stanbulspor'a verdi ve belki de en iyi
4 senemi orada oynad›m.”
“FENER'E GELD‹M, G.SARAY DERB‹S‹NDE D‹D‹ FORMA VERD‹”
- Fenerbahçeli olmak için 6 ay futbol oynamay›ﬂ›n›za ne demeli?..
“Asl›nda benim yapt›¤›m da do¤ru bir ﬂey de¤ildi ama ben Fenerbahçe'de oynamak istiyordum. O dönem Fenerbahçe'nin
ikinci baﬂkan› rahmetli Emin Cankurtaran, 'Seni Fenerbahçe'ye alaca¤›m' dedi. Emin A¤abey demiﬂse iﬂin yüzdesi artard›. Aram›zda böyle bir söz
vard›.. ‹stanbulspor ile mukavelem devam ediyordu. Ve biz 4 y›ll›k imza at›yorduk.. ‹stanbulspor Yönetim Kurulu ise benim Galatasaray'a transfer olmam› istiyordu. Profesyonel
bir futbolcuyum ama k›zd›m bir kere, ne antrenmanlara ç›k›yorum ne maçlara. .Hayat›m
zehir olmuﬂtu. 24 yaﬂ›ndayd›m ama inan›n bir
ara bunal›p futbolu b›rakmay› dahi düﬂündüm.
Bir türlü Fenerbahçe iﬂim olmuyor. Eﬂimle birlikte
Belgrad Ormanlar›'na gidiyorum, koﬂuyorum. Zira bir tak›mla idmana ç›kamam yasak.. Rahmetli Sultan Demircan A¤abey ç›kt› sahneye. Transferim için elinden geleni yapt›!.. Ara Transfer mevsimi kas›m ay›n›n sonunda bitiyordu. 29 Kas›m günü bana 'Yar›n
evden ayr›lma, seni arayacaklar' dedi. Ertesi gün Fenerbahçe yönetiminden arad›lar.. Beﬂiktaﬂ'ta bir restoranda ‹stanbulsporlu ve
F.Bahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Kiral›k olarak Kas›m ay›nda
Fenerbahçe'nin mal› oldum.
‹lk iﬂ eﬂim Gülsüm'ü aramak olmuﬂtu. 'Oldu, sonunda anlaﬂt›k!..' diye hayk›r›yordum.. Didi ile toplant›larda, yemeklerde tan›ﬂt›r›lm›ﬂt›k.. O hafta Fenerbahçe formas›yla ilk maç›m Galatasaray
karﬂ›laﬂmas›yd›. Didi bana Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde
forma veriyordu.. Bugün düﬂününce dahi hayretler içinde kal›yorum.
Çocuklu¤umdan beri hayal etti¤im Fenerbahçe'ye geliﬂimde böylesine büyük olaylar yaﬂand›. Ama Fenerbahçe formas›na kavuﬂmuﬂtum. Bu ilk maç›mda da Galatasaray'a bir gol atarak 'gerçek Fenerbahçeli' olmuﬂtum !..”
“M‹LYONLUK TRANSFERLER ONUNLA BAﬁLADI”
Cemil Turan kavuﬂtu¤u Fenerbahçe formas›yla Türk futbolunda milyon transferini de baﬂlatan
isim olmuﬂtur. O dönem için rekor say›lacak bir
transfer ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olur.
Zaten transferi için beklemesini ö¤ütleyen zaman›n ikinci baﬂkan› Emin Cankurtaran'›n sözü bugün gibi kulaklar›ndan Cemil Turan'›n; 'Futbol ha-

yat›n bitse dahi, Fenerbahçe'de en iyi futbolcu ne transfer ücreti ve
ne prim al›yorsa sen de onu alacaks›n..!'
Yaﬂanan maceral›, bir o kadar da s›k›nt›l› günlerin ard›ndan
Cemil Turan Fenerbahçe Kulübü'ne 1 milyon 750 bin lira ücret
karﬂ›l›¤›nda transfer olur. Bu rakam ayn› zamanda Türk futbol
tarihinin transfer dosyas›nda milyon haneli rakamlar›n telaffuz
edildi¤i ilk transfer ücretidir. Bu transfer Karadenizli 24 yaﬂ›ndaki Cemil'in hayat›nda yeni bir sayfa demektir. Rumeli Kava¤›'nda ve Levent'te birer daire al›r. Ailesine harcar ve ticarete
at›larak, bir benzin istasyonu açar.
“YILLARCA FUTBOLLA TEK BA⁄LANTIM SERKAN ACAR OLDU”
- Türkiye liglerinde 3 kez gol krall›¤› taht›na oturan, 56 kez milli formay› giyip 13 kez de kaptanl›k yapan Cemil Turan, peki neden
teknik olarak iﬂin içinde olmay› neden düﬂünmedi!?..
“Bir gerçe¤i sizinle paylaﬂay›m. O dönem Türk teknik direktörlerine k›zd›m. Belirli kiﬂiler vard› ve olay ayn› kiﬂilerin etraf›nda dönüyordu. Hiçbir zaman gelecek genç insanlara yer açmad›lar. Y›llarca açmad›lar. Bir hegemonya kurdular. 'Sistem buysa, yerin dibine bats›n' dedim ve spordan çekildim. Bir tek, çok sevdi¤im arkadaﬂ›m Serkan Acar ile gidip oturup konuﬂurdum. 1 saat dertleﬂirdik. Futbolla tek ba¤lant›m Serkan Acar'd›.”
- Pekiiii... Piﬂman m›s›n›z?
“Hayat›m boyunca hiçbir zaman geriye bakmad›m. Karar›m›
vermiﬂsem tamamd›r. 'Aaa keﬂke yapsayd›m!..' yok öyle bir ﬂey. O
karar verilmiﬂ, geriye dönmem. Hiçbir zaman da piﬂman de¤ilim.
Halen kulüpteki görevimin yan› s›ra bildi¤in gibi sen ve arkadaﬂ›m›z Atilla Bart›n ile birlikte Fenerbahçe Gazetesi'ni ç›kart›yoruz.
‹yi bir aileyiz, genç çocuklar›m›z ve torunlar›m›z var. Mutlu olmak
için yetiyor. Bazen küçük ﬂeylerden de mutlu olmay› bilmek laz›m..”
“HEYECANDAN F.BAHÇE MAÇLARINI ‹ZLEYEM‹YORUM”
- Bugün Fenerbahçe'nin hayat›n›zdaki yeri nedir?
“Benim hayat›m Fenerbahçe.. Hâlâ Fenerbahçe ile yatar,
Fenerbahçe ile kalkar›m. Net söylüyorum, benim için Fenerbahçe'den baﬂka bir ﬂey yok. Ailem, çocuklar›m, torunlar›m göz
bebe¤im, onlar›n yeri ayr› ama inan›n 60 yaﬂ›m› geçtim, 20 yaﬂ›ndaki delikanl› gibi heyecanlan›yorum. Sonra kendi kendime, 'Neden
yap›yorum?' diyorum ama elimde de¤il.”
* * *
Daima kaleyi düﬂünen, müthiﬂ süratli ve çabuk oynamay›
seven, gol atmak kadar arkadaﬂlar›na asist yapmay› tercih eden bir
futbolcu olarak hat›rl›yor onu tribünler... Bir hayli olaylar›n ard›ndan
güçlükle kavuﬂtu¤u Fenerbahçe formas› alt›nda 3 lig ﬂampiyonlu¤u yaﬂay›p, Milli Tak›m'da 56 maçta 19 gol kaydetmiﬂti.. Sar›Lacivertli formas›yla 366 maçta toplam 194 golde imzas› var.
Rakiplerinin kasti ve ac›mas›z darbelerine karﬂ›, b›rak›n karﬂ›l›k vermeyi, yapana dönüp bakmayan, spor yaﬂant›s›nda tek k›rm›z› kart görmemiﬂ bir “Fair play sembolü”, kulüp ay›rmaks›z›n istisnas›z her futbolseverin sevdi¤i bir futbol y›ld›z›.. Vee kulübünün
taraftarlar› için; hep h›zl›, atak, tezcanl› ve sevecen haliyle hat›rlanan bir Cemil Turan o... Ancak, bugün dahi tak›m›n maçlar›n› izlerken aﬂ›r› heyecan›na engel olam›yor...
Onun için “Hayat demek, Fenerbahçe demek!..”
Baz›lar› gibi bu da bir hayat ﬂekli olsa gerek..

HEM L‹GDE
HEM MEDYADA
2014-2015 sezonu Spor Toto Süper Lig'de
Fenerbahçe'yle k›yas›ya mücadele eden
Galatasaray ﬂampiyonlu¤unu ilan etti.
Sar› k›rm›z›l› oyuncular, ﬂampiyonluk
kupas›n› Türk Telekom Arena Stad›nda
kutlamalar eﬂli¤inde kald›rd›.
TÜRK‹YE Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD) için spor gündemini
analiz eden Medya Takip Merkezi (MTM), 2015 May›s raporuna
göre Spor TOTO Süper Ligi'nin
son haftalar›na kadar k›yas›ya
mücadele veren Galatasaray ﬂampiyonlu¤unu ilan ederken; medyada da en çok konuﬂulan tak›m
Galatasaray oldu. ﬁampiyonluk
yar›ﬂ›ndan son haftalarda kopan
Fenerbahçe Baﬂkan› Aziz Y›ld›r›m 12. kez baﬂkan seçilerek en
çok konuﬂulan kulüp yöneticileri
aras›nda listenin ilk s›ras›nda
ad›ndan söz ettirdi.
Galatasaray ﬁampiyon oldu
2014-2015 sezonu Spor TOTO
Süper Lig'de Fenerbahçe'yle k›yas›ya mücadele eden Galatasaray
ﬂampiyonlu¤unu
ilan
etti.
MTM'nin araﬂt›rd›¤› rapora göre,
Galatasaray 106 bin 142 haberle
listenin zirvesindeyken Fenerbahçe 94 bin 515 haberle ikinci s›rada
yerini ald›. Beﬂiktaﬂ, Trabzonspor
ve Bursaspor s›ras›yla listede yerini alan kulüpler aras›ndayd›. May›s ay› Hem Galatasaray hem de
Fenerbahçe için kongre ay› oldu.
En uzun süre baﬂkan olan Y›ld›r›m medyan›n da zirvesinde
Spor gündemini belirleyen
isimlerin baﬂ›nda gelen Aziz Y›ld›r›m, 18 bin 954 haberle listelerin zirvesinde yerini ald›. Fenerbahçe Kulübü'nün ola¤anüstü seçim toplant›s› sonunda Y›ld›r›m,
12. kez baﬂkan seçildi. Listenin

ikinci s›ras›na Galatasaray'›n yeni baﬂkan› Dursun Özbek 9 bin
587 haberle yerleﬂti. Özbek, Galatasaray'›n 35'inci baﬂkan› Duygun Yarsuvat'tan görevi devrald›.
Listenin üçüncü s›ras›nda 5 bin
606 haberle Beﬂiktaﬂ Baﬂkan›
Fikret Orman, dördüncü s›rada
ise Trabzon Baﬂkan› ‹brahim Hac›osmano¤lu takip etti. Medicana
Sivasspor Kulübü Baﬂkan› Mecnun Otyakmaz, Sivas'ta Galatasaray'la oynanan Ziraat Türkiye
Kupas› Yar› Final rövanﬂ maç› s›ras›nda yap›lan tezahüratlar sonras› PFDK’ya sevk edilmesiyle
gündeme gelerek 916 haberle listenin beﬂinci s›ras›ndayd›.
Dünya y›ld›zlar› listelerde yerini
korumaya devam ediyor…
May›s ay›n›n en popüler oyuncular› aras›nda Wesley Sneijder
oldu. Galatasaray'›n 20. ﬂampiyonluk kutlamalar› sonras›nda
verdi¤i röportaj ve tribünlerde
söyledi¤i “Fener A¤lama” ﬂark›s›yla isminden söz ettiren Sneijder, 12 bin 303 haberle listenin
zirvesinde yer ald›. Uruguay Milli Tak›m›'n›n Guetamala ile oynayaca¤› maç›n kadrosuna davet
edilen Galatasaray'›n baﬂar›l› file
bekçisi Fernando Muslera, baﬂar›l› performans›yla 9 bin 468 haberle listenin ikinci s›ras›nda yerini
ald›. Felipo Melo da 9 bin 381 haberle isminden söz ettirdi ve listenin üçüncü s›ras›na yerleﬂti. Galatasaray'›n listedeki tek Türk futbolcusu Burak Y›lmaz 8 bin 690

haberle listenin dördüncü s›ras›nda yer ald›. Türk Telekom Arena'da ﬂampiyonluk kutlamalar›nda verdi¤i k›sa röportajda Emre
Belözo¤lu'na teﬂekkür etmesi ile
gündeme gelen Y›lmaz'›, s›ras›yla
Fenerbahçeli oyuncular Pierre
Webo, Emmanuel Emenike, Dirk
Kuyt, Tomas Sivok, Semih ﬁentürk ve Moussa Sow takip etti.
Spor dünyas›ndaki
di¤er geliﬂmeler...
May›s ay›nda spor dünyas›n›n
en çok konuﬂtu¤u konular aras›nda kuﬂkusuz 1998'den bu yana
FIFA Baﬂkan› olan Blatter oldu.
Blatter'›n FBI taraf›ndan operasyona da konu olan yolsuzluk
skandallar›na karﬂ› yeniden aday
olmas› ve baﬂkan seçilmesi dünya bas›n›n tepkisine neden oldu.
UEFA ﬁampiyonlar Ligi Finali, Barcelona ve Juventus karﬂ›laﬂmas› Almanya'n›n Berlin
Olimpiyat Stad›'nda gerçekleﬂecek. UEFA, resmi sitesinden FIFA kokartl› Türk hakem Cüneyt
Çak›r'›n yönetece¤ini duyurdu.
Sahalarda oldu¤u kadar potalarda da tan›k oldu¤umuz Fenerbahçe ve Galatarasay mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray
Odeabank'› eleyerek FIBA Kad›nlar Euroleague'de Final-Four'a yükseldi.
51. Cumhurbaﬂkanl›¤› Türkiye
Bisiklet Turu'nun 124 kilometrelik etab›n› Caja Rural Seguros Tak›m›'ndan Luis Mas Bonet 2 saat
45 dakika 3 saniye ile kazand›.

