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Satrançç›

‹Y‹, KÖTÜ, Ç‹RK‹N...
aziran 2015'te satranç ad›na önemli etkinlikler düzenleniyor. ‹yi
olan› var kötü olan› var ve olmayan›, yani çirkin olan› var.
‹Y‹... Türk satranc› felaket günlerinden geçerken, az da olsa iyi
olan ﬂeyler de var. Y›llard›r devam eden, dünyada bir eﬂi benzeri olmayan bir etkinlik bunlardan güzel olan›. Türkiye ‹ﬂ Bankas› Minikler Satranç ﬁenli¤i...
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2015 Türkiye ‹ﬂ Bankas› Minikler Satranç ﬁenli¤i
Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorlu¤u kapsam›nda ‹ﬂ
Bankas› taraf›ndan her sene düzenlenen "Minikler Satranç ﬁenli¤i" ilk kez 2006 y›l›nda düzenlenmiﬂti. Bu y›l 10. kez düzenleniyor. E¤er sporla ilgili biriyseniz, mutlaka bu yar›ﬂmay› izlemelisiniz! Anneler, babalar ve veliler ile müthiﬂ bir ﬂenlik... Herkese
madalya, herkese izzet-ikram ve Türkiye ‹ﬂ Bankas›n›n muhteﬂem
ev sahipli¤inde unutulmayacak bir satranç günü için..
ﬁenlik bu y›l; ‹stanbul'da, 14-17 Haziran 2015 tarihlerinde,
Çaml›ca Spor Tesisleri'nde; ‹zmir'de, 14-15 Haziran 2015 tarihlerinde T‹BAﬁ Vakf› ‹nciralt› Spor Tesisleri'nde düzenleniyor. Sonbaharda ﬁenli¤in Ankara'da düzenlenmesi de planlama sürecinde.
6-8 yaﬂ aras›ndaki çocuklara aç›k olan ﬂenlikte minik oyuncular›n hem yaﬂ›tlar› ile satranç oynay›p yeteneklerini geliﬂtirece¤i
hem de çeﬂitli oyun ve aktivitelerle e¤lenme f›rsat› bulaca¤› bir
platform oluﬂturuyor ‹ﬂ Bankas›. Öyle bir platform ki, o çocuklar›n yaﬂamlar›ndaki en güzel an›lardan birisi olacak, birço¤unun
bu güzide spora gönül vermesini sa¤layacak bir platform.
Geleneksel hale gelen ﬂenlik bu y›l 2007, 2008, 2009 do¤umlu olan ve 2014-2015 sezonu vizeli lisans sahibi sporcular›n kat›l›m›na aç›k. ‹stanbul'da toplam 320, ‹zmir'de toplam 160 minik
sporcunun kat›lmas› planlanan ﬁenlik, 3 kategoride, 5 tur ‹sviçre düzeni üzerinden gerçekleﬂtiriliyor. Ö¤renci ve velilere çeﬂitli
ikramlar›n oldu¤u etkinli¤e kat›lan tüm sporculara ﬂampiyonluk
madalyas› ve kat›l›m belgesi veriliyor.
ﬁenli¤e baﬂvurular 4 Haziran, Perﬂembe günü saat 14.00'ten
itibaren www.tsf.org.tr adresinden yap›labilecek olup, kat›l›m
kontenjan ile s›n›rl›. Bu yaz›y› okudu¤unuzda art›k baﬂvurmak
için çok geç olaca¤›na eminim. Çünkü y›llard›r, baﬂvurular aç›ld›ktan sonra birkaç dakika içinde dolduruluyor. Türk Satranc›nda
Türkiye ‹ﬂ Bankas›n›n olmas› yar›nlar için güven veriyor!!
KÖTÜ... 2015 Avrupa Okullar Satranç ﬁampiyonas›
2015 Avrupa Okullar Satranç ﬁampiyonas› 24 Haziran-3 Tem-
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muz 2015 tarihlerinde Konya RixosHotel'de düzenleniyor. Bunda kötü olan ne olabilir de¤il mi? Ne güzel bir haber. Gelin kat›lan ülke ve
yabanc› sporcu say›s›na bakal›m, sonra durumu anlayal›m...
Aç›k bir ﬂampiyona bu, kat›lan ülke sporcular› ülkelerinin en iyileri olmak zorunda de¤il. Federasyonlar yollasa da sporcular›n ulaﬂ›m, konaklama ve di¤er harcamalar› ailelerince karﬂ›lan›yor.
Arnavutluk, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya birer sporcuyla
yar›ﬂ›yor. Moldova, Polonya, Romanya 3, ‹spanya ise 5 sporcu yolluyor ﬂampiyonaya. ‹ngiltere 18, Rusya 38, Azerbaycan 39 sporcu ile
kat›l›yor. 11 ülkeden toplam 113 yabanc› sporcu konu¤umuz oluyor.
Toplam 54 Avrupa ülkesi var Türkiye d›ﬂ›nda 11 ülke kat›l›yor. Yani
Türkiye de say›l›rsa, bayrak hesab› Avrupa'n›n çeyre¤i yok bu ﬂampiyonada. ‹çinizde satranca yak›n olmayanlar, bu kat›l›m› do¤al düﬂünebilir, sporun kendisine özgü kurallar› gere¤ince makuldür diyebilir. Ancak durum düﬂündü¤ünüzün tam tersine. Bu kat›l›m satranca göre çok ama çok çok düﬂük. ﬁimdi yar›n ﬂampiyona s›ras›nda yüzlerce sporcu kat›ld› diye duyarsan›z ﬂaﬂmay›n. TSF bu ﬂampiyonaya Türkiye'den 500 sporcunun kat›l›m›n› sa¤l›yor, daha do¤ru
500 ile s›n›rl›yor. Yani herkese aç›k bir Avrupa ﬁampiyonas› düzenleniyor ülkemizde, 613 sporcu kat›l›yor ve 500 sporcu ülkemizden.
Toplam kat›lan ülke say›s› ise bizimle birlikte 12.
Bu durumda bir önceki y›la bakmakta fayda var. Daha sa¤l›kl›
bir karﬂ›laﬂt›rma olur. Yunanistan'›n, Kavala kentinde 17-26 Haziran 2014 tarihlerinde düzenlen Avrupa Okullar Satranç ﬁampiyonas›na, Yunanistan d›ﬂ›nda 18 ülke kat›lm›ﬂ, toplam 332 yabanc›
sporcu yar›ﬂm›ﬂt›. Kaç Yunan sporcusu vard› dersiniz? 65 sporcu...
Yani bir y›lda 332'den 113'e düﬂmüﬂ yabanc› sporcu say›s›, ülke say›s› da 18'den 11'e düﬂmüﬂ... Berrak m› durum? Gelin size geçen
y›lla ilgili bir rakam daha sunay›m... 65 Yunan sporcu vard› ama 66
Türk sporcu vard›. Yorum yapm›yorum...
Ülkemizin satranca bu kadar ilgi göstermesinde benim de pay›m
oldu¤u aç›k, bu mutluluk verici. Ancak, 113 yabanc›ya karﬂ›l›k, Türkiye'den 500 sporcu kat›lmas› abes! Çok kötü.. Ben bunun bizim ev
sahipli¤imize yak›ﬂmayan, centilmenli¤e ayk›r›, kötü bir uygulama
oldu¤unu düﬂünüyorum. Spor Genel Müdürlü¤ü'nün Ödül yönetme-

li¤indeki k›staslara göre aç›k bir ﬂampiyonan›n Avrupa ya da Dünya ﬁampiyonas› olmas› için en az 10 farkl› ülkeden sporcu olmas›
gerekiyor. Ayn› durum FIDE ve ECU'da da geçerli. O yüzden 12 farkl› yaﬂ kategorisinde düzenlenecek olan (Kad›nlar 7, 9, 11, 13, 15 ve
17 - Aç›k 7, 9, 11, 13, 15 ve 17) bu Türkiye ﬁampiyonas›nda hiçbir
kategoride 10 yabanc› ülke yar›ﬂm›yor olacak. O yüzden bu ﬂampiyonay› ECU ve FIDE kabul eder mi etmez mi bilmem ben Avrupa
Okullar Türkiye ﬁampiyonas› olarak adland›r›yorum.
Nedenini sorgularsak, iyi çal›ﬂ›lmad›¤› aç›k. Uluslararas› satranç camias›nda bir tek haber yok. Federasyon baﬂkan›m›z, o¤lunu
olimpiyatlara komisyon üyesi olarak götürürken federasyon kayna¤›ndan harcad›¤› para kadar reklam harcamas› yapsayd›, mutlaka
kat›lan olurdu. Satranç sporunu koltuklar› dolduramayan bir yönetim abesle iﬂtigal ediyor! Çok yaz›k...
Ç‹RK‹N... 2015 Avrupa Okullar Satranç ﬁampiyonas› Türkiye'ye
2013 y›l› Kas›m ay›nda Varﬂova'da düzenlenen Avrupa Satranç Birli¤i (ECU) Genel Kurulunda verildi. Federasyonun web sitesinde yer
gök yar›ld›, zafer ç›¤l›klar› at›ld›. Tahmin etti¤iniz gibi TSF'nin bu
ﬂampiyona için rakibi yoktu. Maalesef Federasyon yönetiminde olan
arkadaﬂlar›m›z neyin iyi, neyin kötü oldu¤unu anlayabilecek satranç ve organizasyon bilgisine, uluslararas› deneyime sahip de¤iller. Bilgiyi reddettikleri, do¤rular› dinlemeye tahammül edemedikleri, yanl›ﬂlar›na kendi kulaklar›n› t›kad›klar›, gerçeklere gözlerini
kapad›klar› için de hata üstüne hata yap›yorlar. O yüzden kendilerine “size Avrupa ﬁampiyonas› veriyoruz” dendi¤inde ne ald›klar›n›
alg›lamalar› da çok do¤al.
Oysa ülkemiz 2015 Dünya Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas›na adayd›. Bu ﬂampiyona bize verilecekti ve Yunanistan ve Bulgaristan
karﬂ› adayd›lar. ﬁampiyonay› benim dönemimde almay› garantilemiﬂtik. Sadece oylamay› bekliyorduk. TSF Yönetimi bu ﬂampiyonay› almamak için her ﬂeyi, ama her ﬂeyi yapt›. Çekilmedi ﬂampiyonadan çünkü bunu aç›klamalar› mümkün de¤ildi, ama almamak için her ﬂeyi yapt›lar. Kaç kiﬂi kat›lacakt› o ﬂampiyonaya biliyor musunuz? Birlikte görece¤iz Yunanistan'da Kas›m ay›nda,
ama 1500 sporcu 2500 veli olmak üzere en az 4.000 kiﬂi. Federasyon için bu en az 700.000 Avro gelir demekti. Üstelik bu 1500
sporcu en az 110 ülkeden gelecekti. TSF istemedi... ‹stemedi¤i
için de almamak için en az çabay› gösterdi... Alamad› da, istemeyenlere vermiyorlar bu yar›ﬂmalar›.
Çirkinlik burada bitmiyor. TSF, 2016 Avrupa Yaﬂ Gruplar› ﬁampiyonas›na 2014 y›l›nda aday oldu. Oylama Batum'da yap›ld›. Rakibimiz Çek Federasyonuydu. Herkesin bekledi¤i sonuç Türkiye'nin
aç›k ara kazanmas›yd›. 25 Ekim 2014 günü yap›lacak oylama için
Federasyonumuzu temsilen “cümbür cemaat” bir kafile 24 Ekim
akﬂam› Batum'a vard›. Sabah oylamaya kat›ld›lar. 54 ülkenin üye
oldu¤u ECU Genel Kurulunda ilk tur oylama 20-20 sonuçland›. ‹kinci turda Türkiye 20-19 kaybetti. ‹nan›l›r gibi de¤il.
Daha çok ayr›nt› için internette “Batum'da Haçapuri” diye arama yap›n›z, benim bu konuda yazd›¤›m bir yaz›yla federasyonumuzun basiretsizli¤ini ö¤reniniz. Avrupa Okullar ﬁampiyonas›nda yar›ﬂacak tüm çocuklar›m›za baﬂar›lar diliyorum. 12 yaﬂ grubunda 36
madalya bekliyorum! Türk satranc› 61 y›ld›r yönetiliyor, bütün
yönetimleri büyük emek gösterdi bu spor için. Bu baﬂkan ve yönetimi asla unutulmayacak! ‹bretle an›msanacak...

Beﬂiktaﬂ Jimnastik Kulübü Baﬂkanı Baﬂkan› Fikret Orman, Vodafone Arena
Stad›'n›n Cumhurbaﬂkan› Recep Tayyip Erdo¤an'›n katk›lar›yla yap›ld›¤›n› söyledi.
BAﬁKAN Fikret Orman, inﬂaat halindeki Vodafone Arena Stad›'n›n
içinde ﬁansal Büyüka'n›n sorular›n›
yan›tlad›.
‹ﬂte Orman'›n aç›klamalar›; “Vodafone Arena'n›n devam eden inﬂaat› ile
ilgili konuﬂan Orman, "Göz önünde
bir stat. Dünyada 28 tane daha böyle
stat var. Buras› hepsinin 3 kat fazlas›.
Çok konuﬂuluyor ve bilgi kirlili¤i oluyor. Bir sürü yalanla u¤raﬂt›k. ‹nﬂaata
adam öldü diye polis geldi. Hiçbir s›k›nt› yok diyemem. Eski aç›k tribünü
taraf›nda izah etmemiz gereken ﬂeyler
var. Cumhurbaﬂkan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an projenin arkas›nda olma-

sa buray› yapamazd›k. Kendisi çok
destek verdi. Baﬂbakan Ahmet Davuto¤lu ve Kadir Topbaﬂ da her zaman
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destek verdi. Art›k bitme noktas›nda"
ifadelerini kulland› ve ﬂunlar› ekledi:
''Stad›n aç›l›ﬂ› konusunda taraftar›m›-

za beyaz yalan söyledik. 400-500 milyon borç ödedik biz. Kaynak yaratmaya çal›ﬂt›k, transferler yapt›k. Çark›
döndürmemiz gerekiyordu.”
“BEﬁ‹KTAﬁ LUCESCU'YU
BEKLEYECEK KULÜP DE⁄‹L”
Orman, “11-12 senedir bir tak›m›n
baﬂ›nda. O ülkede kendi sahas›nda
maç yapam›yor, ülke kar›ﬂ›k ve b›rak›p
gelmek istemiyor. Biz ona kendisinden
haber bekledi¤imizi söyledik. Kupa finalleri var. Beﬂiktaﬂ kimsenin gelip
gelmeyece¤ini bekleyecek bir kulüp
de¤ildir. Beﬂiktaﬂ araç de¤il amaç olur”
diye konuﬂtu.
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Futbolun Güneﬂi
hangi renkleri ayd›nlatacak?
Güneﬂ'in Türk futbolundaki yeri çok özeldir... 1.70'lik boyu
ﬁ ENOL
ile Trabzonspor ve Milli Tak›m'›n y›llarca kalesini koruyan, bordo-mavili tak›mda 6 ﬂampiyonluk yaﬂayan Güneﬂ, antrenörlük hayat›nda da t›pk› soyad› gibi par›ld›yor.
A Milli Futbol Tak›m›'na tarihinin en büyük baﬂar›s›n› yaﬂatan
baﬂar›l› teknik adam, Süper Lig'de ise 2010 y›l›nda ﬂampiyon Fenerbahçe ile ayn› puan› yakalayarak gönüllerin ﬂampiyonu oldu. Geride
b›rakt››m›z 2014-15 sezonu ise Bursaspor'u ligin en iyi ve istikrarl›
futbol oynayan tak›m› yapt›. Sezonu 5.'likle tamamlayan Güneﬂ'in
Bursaspor'u her zaman Üç Büyükler'in de korkulu rüyas› oldu. Bursaspor'un ﬂans› biraz daha yaver gitseydi, belki de Timsah'› ilk üç
s›rada görebilirdik. Bu
arada ﬁampiyon Galatasaray'a da 20. ﬂampiyonluk ve 4. y›ld›z›n hay›rl› olmas›n› diliyorum.
Ancak bu kadro ve bu
futbolda ﬁampiyonlar Ligi'nde iﬂleri zordur; ﬂimdiden uyarmakta fayda
var: Takviye ﬂart...
Türkiye Ziraat Kupas›'nda Fenerbahçe, Beﬂiktaﬂ ve Trabzonspor gibi güçlü ekipler bir bir elenirken, Bursaspor, ﬂampiyon Galatasaray ile finale kadar yükseldi. Malumunuz,
finalde de kora kor bir futbol sergileyeyen yeﬂil-beyazl› ekip, kupay› müzesine götüremese de futbolseverlerin gönüllerinde taht kurmay› baﬂard›. Sezon bitti, ﬁenol Güneﬂ, Bursaspor'dan ayr›ld›, yeni sezon için hangi tak›mda çal›ﬂaca¤› muamma. Ancak futbolun
Güneﬂ'inin talibi çok. Ad› hem Süper Lig kulüpleriyle hem de yabanc› kulüplerle an›l›yor. Beyefendi, rakip camialara her zaman
sayg›l› ve fair-play olgusunun en yüksek temsilcisi olan ﬁenol Güneﬂ, bakal›m önümüzdeki sezonda hangi renkleri ayd›nlatacak.

TSYD'DE YEN‹ DÖNEM BAﬁLADI
DERNE⁄‹M‹Z 53 yaﬂ›nda... Son 20 y›lda Atilla Gökçe 8 y›l, Onur
Belge 4 y›l, Esat Y›lmaer 6 y›l ve Naci Arkan ise 3 y›l baﬂkanl›k yapm›ﬂ oldu. Asl›nda bir dönem daha baﬂkanl›k yapmas›n› isterdim.
Ancak nasip de¤ilmiﬂ... Her yönetim, kendi olanaklar› dahilinde
mutlaka TSYD'miz için bir ﬂeyler yapm›ﬂt›r. Ancak, yeni baﬂkan
O¤uz Tongsir'in de içinde bulundu¤u Naci Arkan yönetimi gerçekten son 3 y›l içinde güzel iﬂler yapt›.
Bir kere nöbeti Esat Y›lmaer'den
devrald›klar›nda manzara ﬂöyleydi: Ankara'da kaybedilmiﬂ 750 bin TL'lik bir
mahkeme. Allah'tan temyize gitti ve
Yarg›tay'da kazanan TSYD oldu. Arkan
yönetimi göreve gelir gelmez 2-3 hacizle karﬂ› karﬂ›ya kald›, eski yönetimce
ödenmeyen paralar yüzünden. Yine
Esat Y›lmaer yönetimince Galatasaray- Naci Arkan
l› iﬂadamlar› ile yap›lan tesislerin kullan›m› anlaﬂmas›n›n iptali ile ödenmesi gereken önemli bir para. Ve 40-50
gün ayl›k alamayan TSYD personeli.
Detaya gereke yok, k›saca manzara
böyleydi. Ancak Naci Arkan yönetiminde görev alan tüm meslektaﬂlar›m›z›n
ola¤anüstü gayretleri ile dernekte birçok yenilik yap›ld›. Yap›lan sponsorluk
anlaﬂmalar› ve Haliç Üniversitesi ile
O¤uz Tongsir
yap›lan anlaﬂmalarla derne¤imiz beﬂ
y›ld›zl› otel k›vam›na getirildi. Dedi¤im gibi bunda Arkan'la birlikte
O¤uz Tongsir, Faik Gürses ve di¤er yöneticilerin de paylar› büyüktür.
Ve TSYD'nin son seçimlerinde kasas›nda 600 bin TL nakit para vard›. Bu durum, Naci Arkan yönetiminin baﬂar›s›yd›. Bu yönetimde
eme¤i geçen personelinden, ulaﬂt›rmas›na, muhasebesinden, statlarda görev alan arkadaﬂlar›m›za kadar herkesi kutluyorum.
ﬁimdi Derne¤imizin yeni Baﬂkan› O¤uz Tongsir... Naci Arkan
gibi, onu da y›llardan beri tan›yorum. Tan›ﬂl›¤›m›z, Güneﬂ Gazetesi'nin kuruluﬂ y›l› olan taa 1982'ye gider. Ancak Naci Arkan'la
çok daha uzun süre birlikte çal›ﬂt›k. ‹ki de¤erli meslektaﬂ›mdan
da hiçbir zarar görmedim. ‹kisine de hem sayg›m hem de sevgim var. Bu dernek hepimizindir. Naci Arkan yönetimine derne¤imizde 3 y›lda kazand›rd›klar›ndan dolay› teﬂekkür ederken,
O¤uz Tongsir yönetimine de içtenlikle baﬂar›lar diliyorum.
‹nﬂallah Tongsir yönetimi de TSYD'nin ç›tas›n› daha yukar›lara taﬂ›r.

GENÇ B‹R FUTBOLCU MENEJER‹; VEDAT FIRAT:

“Futbolcu menejerli¤i basit bir ifl de¤il”
Futbol menejeri Vedat F›rat, “Futbolcu kardeﬂlerim çok iyi bilirler, benle çal›ﬂanlar tabi; ben her ﬂeyden
önce onlar›n haklar›n› gözetirim, haks›zl›¤a hiç tahammül edemem. Futbolcu bir an evvel yeni tak›m›na
gitmek ister, fakat bunun belli bir format› var, alan kulüp ﬂartlar›m›za uyar m›, uymaz m›? Bunlar›n
hepsini çok iyi bilmek gerekiyor. Allah korusun, bir yanl›ﬂ yapt›¤›n›zda futbolcunuz sizi tan›r.”
GENÇ bir futbolcu menejeri Vedat F›- z› tak›mlarla görüﬂmeler yap›yorum. PTT
rat, geçti¤imiz ay kendisi ile uzun bir soh- 1. Lig ve 2. Lig tak›mlar› beni ar›yorlar,
bet ettik. Türkiye'deki futbol menejerli¤i bende kendilerine elimdeki oyuncular›n
ve kulüplerin menejerlere bak›ﬂlar›n› ma- mevkilerine göre iﬂ yap›p yapmayacaklasaya yat›rd›k. Vedat F›rat, gerçekten ülke- r›n› söylüyorum. Burada en önemli gümizdeki futbol menejerlerinin
ven, bizim yanl›ﬂ iﬂlerle iﬂimiz oliçinde de¤iﬂik bir futbol adam›.
maz, biz söz verdi¤imiz zaman
Ben kendisine ‘ne zamandan
mutlaka yerine getiririz. Benim
beri bu iﬂle u¤raﬂt›¤›n›’ sordu¤umproblemli oyuncuyla iﬂim olmaz,
da, bana tek bir yan›t verdi: “A¤bi
hiçbir arkadaﬂ›m›n elindeki oyunben çocuklu¤umdan beri bu iﬂe
cusuyla ilgilenmem. Allah herkesevdaland›m. Esasen ticaretle u¤sin k›smetini verir. Sezon bitti,
raﬂ›yorum, maddi bir s›k›nt›m
ﬂimdi kulüpler elimdeki birkaç
MUZAFFER BATUMLU
yok, fakat baz› kulüp baﬂkanlar›oyuncuya talipler, görüﬂüyoruz,
n›n benden birkaç kere ricalar› oldu, ben- hemen olacak diye bir ﬂey yok. Futbolcu
de bu baﬂkanlar›m› k›ramad›m. ﬁu an ba- kardeﬂlerim çok iyi bilirler benle çal›ﬂan-

lar tabi, ben her ﬂeyden önce onlar›n haklar›n› gözetirim, haks›zl›¤a hiç tahammül
edemem. Futbolcu bir an evvel yeni tak›m›na gitmek ister, fakat bunun belli bir
format› var, alan kulüp ﬂartlar›m›za uyar
m›? Uymaz m›? Bunlar›n hepsini çok iyi
bilmek gerekiyor. Allah korusun, bir yanl›ﬂ yapt›¤›n›zda futbolcunuz sizi tan›r. Bugüne kadar sizi güç duruma sokan kulüp
veya futbolcu oldu mu? Ufak tefek baz›
sorunlar oluyor, ama karﬂ›l›kl› anlaﬂt›ktan
sonra bu sorunlar çözülüyor.”
‘Ülkemizdeki spor kültürü sizce nas›l?’ sorumu ise, ﬂöyle cevaplad›: “Her ülkenin kendine özgü bir spor anlay›ﬂ› var,
‹ngiltere'ye , Almanya'ya , Fransa'ya gidin

hepsinin spora bak›ﬂ aç›s› de¤iﬂik. Avrupa ülkelerinde her spor branﬂ›n›n seyircisi vard›r. Çünkü insanlar spora ve sporcuya de¤er veriyorlar. Tüm spor branﬂlar›n›n maçlar› paral›, bizde ise özellikle
salon sporlar›na seyirci bulam›yorsunuz.
‹ﬂte bizim spor anlay›ﬂ›m›z bu. Futbol ve
basketbol d›ﬂ›ndaki spor branﬂlar› üzülerek ifade edeyim çok eksi durumda. Futbolda bu sezon tüm liglerde seyirci düﬂüﬂü ortada. Tribün kavgalar› seyirciyi stada çekmiyor. Fair -Play'den h›zla uzaklaﬂ›yoruz gibi geliyor bana...
‘Sohbetimizin sonuna geliyoruz Vedat
F›rat hoca, neler söylemek istersiniz?’:
“Öncelikle Spor Meydan› Gazetesi’ne ve

Vedat F›rat

çal›ﬂma arkadaﬂlar›n›za baﬂar›lar diliyorum. Bana böyle bir imkan sa¤lad›¤›n›z
için de teﬂekkür ederim. Futbol menejerli¤i, d›ﬂar›dan görüldü¤ü gibi basit bir ﬂey
de¤ildir. Oyuncunuzun, her türlü maddi
manevi s›k›nt›lar›na ortak olacaks›n›z.
Bunlar› yaparken de hep kendinizden vereceksiniz. ﬁimdi ben 2 - 3 futbolcuma kulüp ar›yorum, bu çocuklar› bu önümüzdeki sezon bir yerlerde oynatmak istiyorum.
Allah k›smet ederse bu sezon çocuklar›m
yani futbolcu kardeﬂlerim, gittikleri kulüplerde patlama yapacaklard›r. Bundan
güzel bir keyif olabilir mi ?”
Bizde size futbolun genç bir menejeri
olarak, keyifli bir sezon diliyoruz.

