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Galatasaray Teknik Direktörü Hamza Hamzao¤lu, Spor Meydan›'na konufltu…
Hamzao¤lu
tarrihe geçtti
GALATASARAY’A geldi¤i günden bu yana Sar›K›rm›z›l› taraftarlar›n gön
lünde taht kuran baflar›l› tek
nik direktör daha ilk sezonunda tarihe geçti. Galatasaray'da hem teknik direktö
r
hem de futbolcu olarak ola
rak bir y›lda 3 kupa kazanan
Hamzao¤lu, ad›n› tarihe yaz
d›rmay› baflard›.
Röportaj: ANIL BUDAK

Zor bir dönemde tak›m›n baﬂ›na geçmesine ra¤men henüz birinci y›l›n› doldurmadan 3'üncü
kupas›n› kald›rmay› baﬂaran Hamza Hamzao¤lu, baﬂar›lar›n artarak devam edece¤ini söyledi.
GEÇT‹⁄‹M‹Z sezon ‹talyan teknik den müzesine götürmeyi baﬂard›klar›adam Cesare Prandelli ile istikrars›z bir n› ifade eden Hamzao¤lu, ''Bu baﬂar›görüntü çizen ve Avrupa'da tel tel dökü- lar tamamen çal›ﬂman›n eseri. Emeklelen Galatasaray, Hamza Hamzao¤lu ile rimizin karﬂ›l›¤›n› ald›k diye düﬂünüçoﬂtu. Ay-Y›ld›zl› ekibimizde Türkiye yorum. Buraya geldi¤imde çok zor
Futbol Direktörü Fatih Terim'in yard›m- ﬂartlar vard›. Fakat ﬂimdi 3 kupal›
c›l›¤›n› üstlendi¤i dönemde Galatasa- ﬂampiyonuz. Yeni sezon ile birlikte
ray'dan teklif alan ve
baﬂar›lar›m›z› artt›raen ac›l› gününde rak devam ettirece¤iz
babas› kaybetti¤i
ve yeni kupalar kazagünde- bu teklifi kanaca¤›z'' ifadelerini
osez
bul eden Hamzao¤kulland›.
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nundan sonra yerel ligde 3 kupay› bir- düﬂünmek zorunday›z'' dedi.

Yekta kaadro d›flfl››!

‘SÜPER KUPA’ GALATASARAY’IN
SEZONU hem lig hem de Türkiye Kupas› flampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa finalinde de Bursaspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaflt›.
Galatasaray'a kupay› getiren golü 21. dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Maç›n 88. dakikas›nda Sar›-K›rm›z›l›lar'da Emre Çolak
gördü¤ü k›rm›z› kartla oyun d›fl›nda kald›.

Galatasaray, bu zaferiyle 1992-1993 y›l›ndan sonra ikinci kez bir sezonda 3 kupay›
birden kazanm›fl oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Galatasaray tarihinde lig, Türkiye Kupas› ve TFF Süper Kupa'y› üst üste kazanan ilk isim olarak
tarihe geçerken, maç›n adam› ise Yasin Öztekin seçildi.

FENERBAHÇE
transferleriyle zirvede…
Türkiye 3 basamak yükseldi
FIFA'NIN internet sitesinden aç›klanan a¤ustos ay› dünya s›ralamas›na göre, 2015 Copa America'n›n finalinde
fiili'ye kaybeden Arjantin, liderli¤ini sürdürdü. Belçika, son
Dünya Kupas› flampiyonu Almanya'y› geçerek listede ikincili¤e yükseldi. fiili ise s›ralamada bir basamak yukar› ç›karak ilk
10 ülke aras›na ad›n› yazd›rd›. 2016 Avrupa Futbol fiampiyonas› elemelerinde A Grubu'nda mücadele eden Türkiye ise 3 basamak yukar› ç›karak 627 puanla 45'inci s›rada yer ald›.
Ay-y›ld›zl›lar›n grubunda yer alan rakiplerinden Hollanda,
önemli bir düflüfl yaflayarak 1032 puanla 5'incilikten 12'inci s›raya gerilerken, Çek Cumhuriyeti 20'nci, ‹zlanda 24'üncü, Letonya 86'nc› ve Kazakistan 141'inci s›rada bulunuyor.
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) taraf›ndan düzenlenen 2015 Alt›n Kupa'y›
kazanan Meksika 14 s›ra yükselerek 26. s›raya yerleflti. Arnavutluk da 14 s›ra yükselerek 22. s›rada kendisine yer buldu.
S›ralamadaki en büyük ç›k›fl› ise 21 s›ra yükselerek 55'incili¤e yerleflen Jamaika gerçeklefltirdi.

Türkiye-Hollanda
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Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD) için spor gündemini analiz
eden Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Temmuz ay› raporu belli oldu.
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Onur Efsane De¤ildir!
ir süredir Trabzonspor'da kriz üstüne kriz, sürpriz üstüne
B
sürprizler yaﬂ›yoruz. Daha sezon baﬂlamadan Ersun Yanal'› gönderen, sonra Süleyman Hurma-ﬁota Arveladze'yi deneyen, buradan da yeni bir kriz do¤uran baﬂkana helal olsun
demek istiyorum!
Nas›l oluyor da bir sürü krizi arka arkaya ç›kar›yor anlamak
zor. Oysa kendisi Trabzonspor kötü yönetildi¤i için seçildi. Ne
saha sonuçlar› ne de baﬂka bir ﬂey Hac›osmano¤lu'na zarar
verebilir. Kendi zarar› kendine yeter. Hani bir söz vard›r ya, 'Kiﬂinin kendi kendine etti¤ini, dünya toplansa yapamaz. diye'.
En son yaﬂanan kaptan Onur'un kadro d›ﬂ› olay›. Ayn›s›
2010-2011 sezonunda Selçuk ile de yaﬂand›. Selçuk devre aras› kadro d›ﬂ› kal›yordu. Nedeni, yeni mukavele yapmamas›. Ama
ﬁenol Güneﬂ araya girdi ve olay tatl›ya ba¤land›. Kriz yönetimi
diyorlar buna. Bu baﬂkanda kriz yönetimi olmad›¤› gibi, say›n
Hurma'da da yok. Süleyman Hurma, krizleri çözsün diye geldi.
Kendi krize neden oldu. Anlamak zor. Onur' a taraftar ve medya
sahip ç›kt›. Ancak kimse Trabzonspor'un de¤erlerinden, markas›ndan üstün de¤ildir. Bu kaleci Onur da olsa ayn›d›r. Onur efsane de¤ildir. E¤er kurumun iﬂleyiﬂinin üzerine ç›km›ﬂsa hatal›d›r. Olay zannedildi¤i gibi yürüyüﬂ vs
olamaz. Bunlara kimse inanmas›n.
Bu olay kamuoyuna duyurulmadan halledilebilirdi. Ama
yap›lmad›. Onur ve Hurma'n›n
kavgas›n› herkes ö¤rendi.
E¤er kaleci ve kaptan Onur,
kulüp etik de¤erlerinin d›ﬂ›na
ç›km›ﬂsa, ona gereken ceza verilmelidir. Ancak bu ceza Avrupa
maç›ndan sonraya b›rak›lmal›yd›.
Kulüpte yönetim anlay›ﬂ›n›n sonuçlar›
bunlar. ‹yi, olaylara hakim bir baﬂkan olsayd› daha farkl› ﬂeyler
yazard›k. ﬁota'n›n tavr›n› da eleﬂtirmek laz›m. Hiçbir oyuncu
kendisinin bilgisi d›ﬂ›nda kadro d›ﬂ› kalamaz. Kald›ysa demek ki
hocaya karﬂ› bir hareketi de olmuﬂ olmal›.

AL‹ DÜRÜST: “14 yabanc›
kalite getirecek!”
TÜRK‹YE Futbol Federasyonu Baflkan Vekili Ali Dürüst,
bu sene Süper Lig'in çok çetin geçece¤ini belirtirken, 14
yabanc› kural›n›n lige kalite getirece¤ini söyledi. Dürüst,
"Önemli olan Süper Lig'in kalitesini art›rmakt› ve bunu sahaya
yans›tt›¤›m›z zaman hem ligimizin de¤eri artacak, hem de
zevkli ve güzel bir sezon izleyece¤iz" fleklinde konufltu.
"REKABETTEN KAL‹TE DO⁄ACAK"
Bu sezondan itibaren Süper Lig tak›mlar›n›n 14 yabanc›
oyuncu oynatmas› ile ilgili de konuflan Dürüst, "Tabii bu yeni kural bir rekabet ortam› yaratacak.
Türk oyuncular da gerçekçi olmak
durumunda olacak. Bu sayede
Türk oyuncular da hak ettikleri yere gelecekler. Yurt d›fl›nda oynayacaklar ve ülkemizi
temsil edecekler. Onun için
bu rekabetten kalite do¤acak,
bu kalite de bizim ligimizin
marka de¤erini yükseltecek" ifadelerini kulland›.
"DÜNYA KUPASI GRUBUMUZ,
B‹R‹NC‹L‹⁄‹ HEDEFLEYECE⁄‹M‹Z B‹R GRUP"
A Milli Futbol Tak›m›'n›n 2018 y›l›nda Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupas›'na kat›lmak için oynayaca¤› eleme
grubu maçlar›n› da de¤erlendiren Dürüst, "Bana kal›rsa
gruplar›n hepsi zor. Bizim içinde bulundu¤umuz eleme grubu, birincili¤i hedefleyece¤imiz bir grup, ama ayn› zamanda
aksi sonuçlar› da do¤urabilecek bir grup. Hepsi güçlü ülkeler. Grup kuralar›ndan sonra oradaki herkesin yorumu, çok
s›k› bir grup oldu¤u yönündeydi. Ama biz Türk Milli Tak›m›
olarak o gruptan ç›kabilecek güçteyiz. Umar›m 2018'de Rusya'da olaca¤›z" de¤erlendirmesinde bulundu.

SÜPER L‹G 2015-2016 sezonunda transfer dönemi devam
ederken Medya Takip Merkezi
(MTM), Temmuz ay›nda en fazla
konuﬂulan kulüpleri ve oyuncular› ele ald›. Rapora göre, medyada en fazla konuﬂulan spor kulüpleri belli oldu.
Fenerbahçe transferleriyle
en çok konuﬂulan kulüp oldu...
Y›ld›z transferleriyle ad›ndan
söz ettiren Fenerbahçe, 98 bin 825
haberle en çok konuﬂulan spor kulüpleri aras›nda ilk s›rada yer ald›.
Cüneyt Tanman'›n istifas› ile kriz
senaryolar›na konu edilen Galatasaray 68 bin 854 haberle listenin
ikinci s›ras›nda yer al›rken, 56bin
531 haberle Trabzonspor üçüncü
olarak yerini tamamlad›. Vodafone Arena inﬂaat›nda yaﬂanan kaza
ve transferleriyle gündeme gelen
Beﬂiktaﬂ ile Bursaspor s›ras›yla
listede yer alan kulüpler aras›ndayd›. Tak›mlar›m›z Avrupa kupalar›ndaki rakipleri ve haz›rl›k
maçlar›yla da gündemde yer ald›.
Baﬂkan Y›ld›r›m, y›ld›zlar
kadrosuyla zirvede yerini ald›...
Spor gündeminin vazgeçilmez

isimleri aras›nda olan Fenerbahçe Baﬂkan› Aziz Y›ld›r›m, Temmuz ay›nda da zirvede yerini ald›. Süper Lig 2015 - 2016 transfer
sezonunda adeta y›ld›zlardan
oluﬂan kadrosuyla çok konuﬂuldu. Y›ld›r›m, 9 bin 247 haberlezirveyi b›rakmad›. Listede, Beﬂiktaﬂ Spor Baﬂkan› Fikret Orman 6
bin 872 haberle ikinci, Galatasaray Baﬂkan› Dursun Özbek 6 bin
189 haberle üçüncü, 6 bin 133
haberle de Trabzon Baﬂkan› ‹brahim Hac›osmano¤lu dördüncü,
Bursaspor Kulübü Baﬂkan› Recep
Bölükbaﬂ› da, 3 bin 42 haberle
listeyi beﬂinci s›rada tamamlad›.
Robin van Persie transfer
döneminin ve listelerin
en iddial› isimleri aras›nda...
TFF Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 2015-2016 sezonunda y›ld›z ya¤muru taraftarlar›
heyecanland›rmaya devam etti.
Transfer döneminde Fenerbahçe,yeni oyuncular›yla çok konuﬂuldu. Fenerbahçe'nin çok konuﬂulan transfer oyuncusu Robinvan Persie, 27 bin 318 haberle
zirvede yer ald›.
Yeni sezona haftalar kalataraf-

tarlar aras›nda heyecanl› karﬂ›laﬂt›rmalar baﬂlad›. Persie-Podolski
karﬂ›laﬂt›rmas› yap›ld›.
Listenin ikinci s›ras›nda popüler Türk oyuncusu Arda Turan, 26
bin 265 haberle yer ald›. Atletico
Madrid'den Barcelona'ya transfer
olan ünlü oyuncu, yaﬂad›¤› sakatlanmalarla konuﬂuldu¤u kadar
magazin haberleriyle de gündemde yer almaya devam etti. Listenin
üçüncü s›ras›nda Nani, 20 bin 221
haberle yer ald›. “Fenerbahçe benim için yepyeni f›rsat” diyerek
yeni sezon transfer heyecan›n› Fenerbahçe Dergisi'nin A¤ustos say›s›na anlatan Nani, 20 bin 221 haberle listenin üçüncü s›ras›nda
yer ald›. Galatasaray'›n ünlü y›ld›zlar›ndan olan ve transferiyle
ses getiren Lukas Podolski, 13 bin
18 haberle listenin dördüncü s›ras›ndayd›. ‹smi uzun süredir Inter'le an›lan Galatasaray'›n Brezilyal› oyuncusu Felipe Melo, 10 bin
556 haberle listede beﬂinci s›ray›
tamamlad›. Jose Fernandao
10.109, Moussa Sow 7.498, Demba Ba 7.013, Wesley Sneijder
6.940 ve Samuel Eto'o ise 5.647
haberle listenin ilk on ismini tamamlayan y›ld›zlar aras›ndayd›.

GÖKSEL GÜMÜfiDA⁄
yeniden baflkan
KULÜPLER Birli¤i Vakf› Seçimli Ola¤an Genel Kurul
toplant›s› Haliç Kongre Merkezi'nde yap›ld›. Yeterli ço¤unlu¤un sa¤land›¤› toplant›da Baflkan Gümüflda¤ tek aday oldu. 18
kulübün de oyunu alan Gümüflda¤, tekrar baflkanl›¤a seçildi.

En baflar›l› sporcu
ARDA TURAN
TÜRK‹YE’N‹N en büyük izinli veritaban›na sahip online
pazar araflt›rma flirketi DORinsight, dünyan›n önemli kulüplerinde oynayan, Türkiye'deki büyük tak›mlarda yer alan
ve uluslararas› organizasyonlarda Türkiye'yi temsil eden yerli sporcular aras›nda bir araflt›rma gerçeklefltirdi. Araflt›rma
sonuçlar›na göre; “en be¤enilen” ve “en baflar›l›” bulunan
sporcu Barcelona Futbol Kulübü'nde oynamaya bafllayan, ayn› zamanda Türk Milli Tak›m formas›
da giyen, futbolcu Arda Turan oldu. Los Angeles Clippers tak›m›nda yer alan NBA oyuncusu
Hidayet Türko¤lu yüzde 14 oy
ile ikinci s›rada, 2012 SüperSport Dünya fiampiyonu Motosiklet Yar›flç›s› Kenan Sofuo¤lu
yüzde 11 oy alarak en baflar›l›
3'üncü yerli sporcu oldu.

