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Yükselen de¤er;
Toprak Razgatl›o¤lu...
aﬂar› asl›nda bir öykü ve o öykünün detaylar›n›n tümüdür.
‹ﬂte tam da böyle bir öyküyü, yani bir baﬂar› biyografisini
sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
O 18 yaﬂ›n› doldurup, 19'una merdiven dayad›¤› ﬂu s›ralarda 2015 FIM European Superstock 600 kategorisinin yeni ﬂampiyonu olarak, motor sporlar›n›n favori branﬂ› motosiklette ad›n› bu sporun kitab›na alt›n harflerle yazd›rd›. Alanya'l› genç y›ld›z, Misano'da sezonun alt›nc› yar›ﬂ›n› üçüncü s›rada tamamlad› ve bu sonuçla sezonun bitmesine iki yar›ﬂ kala, ﬂampiyonluk unvan› için yeterli oldu¤unu da kan›tlad›.
Ünlü motosiklet dublörü Arif, 'Tek Teker Arif'in, Arif Razgatl›o¤lu'nun o¤lu Toprak Razgatl›o¤lu'ndan bahsediyorum...
Daha henüz sekiz yaﬂ›ndayken yar›ﬂmaya baﬂlay›p, ulusal
düzeyde birçok motorsiklet yar›ﬂ›nda önemli baﬂar›lar elde ettikten sonra, 2011 y›l›nda Toprak, arkadaﬂ›, ak›l hocas› ve ﬂu an
menajeri olan Kenan Sofuo¤lu taraf›ndan, yurt d›ﬂ›nda Alman
Yamaha R6 Cup'ta yar›ﬂmaya teﬂvik edildi. Çünkü ayn›s›n›
2002 y›l›nda o da yapm›ﬂt›...
Genç Toprak bu olay›n iki y›l sonras›nda, Red Bull Rookies
Cup yar›ﬂç›s› olma hakk› kazanarak kariyerini bir ileri seviyeye
taﬂ›d›. Boyunun 250cc KTM motorlar› için çok uzun, yani dezavantajl› olmas›na karﬂ›n, o 2014 y›l›nda Sachsenring yar›ﬂ›nda
ilk yar›ﬂta sansasyonel bir galibiyete imza att› ve ayn› zamanda ertesi gün de podyuma ç›kma baﬂar›s›n› gösterdi...
Yine ayn› y›l›n sonunda, Sofuo¤lu 'herkese sürpriz' olaca¤›n› iddia ederek, Toprak'›n Magny- Cours'da koﬂulan, FIM Avrupa Superstock 600 ﬁampiyonas›'n›n sezon finalinde yar›ﬂmas›n› sa¤lad›. Nitekim, Razgatlioglu ilk kez bindi¤i ZX- 6R Kawasaki ile zafere ulaﬂarak, gerçekten büyük sürprize imza att›.
Toprak h›z›n› 2015 sezonuna taﬂ›yarak, Kenan Sofo¤lu'yla
birlikte, Puccetti Racing Kawasaki ekibi ile durdurulamaz oldu¤unu ispatlad›. Sadece Motorland Aragon'da sezon aç›l›ﬂ›nda
çifte galibiyetle de¤il, takiben Assen, Imola ve Portimao'da da
yar›ﬂlar› kazand›. Ayn› sezonda beﬂ yar›ﬂta beﬂ galibiyet ve ard› ard›na alt› zafer, bu yar›ﬂ serisi için yeni bir rekor. Bu baﬂar›l› sonuçlar Razgatl›o¤lu'nu Misano'da nihai ödülü kucaklamak için ilk s›raya oturttu.
Daha önce bu seride egemenli¤ini bu tür bir baﬂar› grafi¤i
ile gösteren bir yar›ﬂç› olmad›. Dünya genelinde di¤er birçoklar› ve takipçileri için Razgatl›o¤lu'nun daha ne gibi sürprizleri
var? Yeni bir efsane mi do¤uyor? Bunu elbette zaman gösterecek. Onda herkesin gördü¤ü ve kabul etti¤i bir yetenek var ve
bu yüzden baﬂar›ya giden yol ard›na kadar aç›k...
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* * *
Biyografi ve Kariyeri... 16 Ekim 1996 Sakarya do¤umlu. ‹lk
STK600 Yar›ﬂ› Magny-Cours, 2014. ‹lk STK600 pol pozisyonu Assen, 2015. ‹lk STK600 podyum finiﬂi Magny-Cours, 2014. ‹lk
STK600 zaferi Magny-Cours, 2014. STK600 yar›ﬂ baﬂlang›c› yedi. STK600 yar›ﬂ galibiyeti alt›. STK600 podyumu say›s› yedi.
Uluslararas› Yar›ﬂ Kariyeri: 2013 Red Bull MotoGP Rookies Cup - 10. pozisyon, 99 puan, iki podyum. 2014 Red Bull
MotoGP Rookies Cup - 6. pozisyon, 123 puan, bir galibiyet, iki
podyum. 2014 FIM Avrupa Superstock 600 ﬁampiyonas› bir
yar›ﬂ, Kawasaki ile ilk galibiyet.
2015 FIM Avrupa Superstock 600 ﬁampiyonas›. Kawasaki
ile ﬁampiyon
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UEFA fiampiyonlar Ligi Finali'ni yöneten ilk Türk hakem
olarak tarihe geçen Cüneyt Çak›r ve ekibi “Y›l›n En Sa¤lam
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Gökhan Töre'ye ödülünü ise Brisa Sat›fl ve Pazarlamadan Sorumlu Levent Akpulat verirken, Galatasarayl› oyuncular›n yerine temsili olarak kat›lan ve ödüllerini alan Hamza Hamzao¤lu ise 1 Eylül tarihi itibar›yla Brisa Genel Müdürü olarak atanan Yi¤it Gürçay'dan ald›.
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Adaletsiz Spor Olur mu?
por Meydan› Gazetesini elinde tutan herkesin, sporla mutlaka
bir ba¤› vard›r diye düﬂünüyorum. Belediyesinden kulübüne,
sporcusundan hakemine, gazetecisinden izleyicisine kadar tüm
spor camias›na soruyorum: Adaletsiz Spor olur mu?
Yan›t vermeyece¤im bu soruya çünkü benim yan›t›m herkes için
geçerli de¤il anlaﬂ›lan. Gelin size yaﬂad›klar›m›z› anlatay›m.
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TSF Transfer Dönemini ilan etti (Eylül 2014)
Türkiye Satranç Federasyonu, liglere iliﬂkin transfer dönemini
1 Ekim 2014 - 30 Haziran 2015 aras›nda belirledi. Bunu Eylül
2014 sonunda ilan etti. Süper Lig, Birinci lig ve bölgesel liglerdeki tüm kulüpler bu sürelere göre transferler yapmaya baﬂlad›lar.
Baz› kula¤› delik kulüpler ise 270 gün süren bu transfer döneminde tek bir transfer bile yapmad›.
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r›n›n nedeni; tek bir baﬂl›k alt›nda toplan›r: AD‹L YARIﬁMA!
E¤er bir federasyon kulüp kay›rmaya baﬂlarsa, art›k o sporda
adaletten söz edilemez.
Bizim ülkemizde hukuk var, bu konu o kadar önemsenmiﬂ ki,
Anayasam›za girmiﬂ, Tahkim Kurulu ad›nda, kararlar›na itiraz edilmesi mümkün olmayan, sayg›n yarg›çlardan oluﬂan bir kurul tesis
edilmiﬂ. Federasyonlarla kulüpler ya da sporcular aras›nda do¤acak ihtilaflar da bu kurulda giderilsin denmiﬂ.
Siz de bana ﬂimdi “e¤er adaletsizlik varsa sen de o zaman Tah-

Transfer Döneminin Uzat›lmayaca¤› TSF taraf›ndan ilan edildi.
Benim de yöneticisi oldu¤um, ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Spor Kulübü 2014 y›l›n›n Süper Lig ﬁampiyonuydu. Güçlü kadromuza yeni sporcular katamad›k ama yine de elimizden geldi¤i kadar eksiklerimizi gidermeye çal›ﬂt›k. Transferlerimiz bu 9
ay sürenin içinde farkl› tarihlerde gerçekleﬂtirildi. Bu arada
baﬂka kulüpler de transferlerini yap›yorlard›. Baz›lar› hariç! Federasyon, 25 May›s 2015 tarihinde yay›nlad›¤› bir uygulama yönergesiyle, tarihlerin uzat›lmayaca¤›n›, aç›kça ilan etti. Ancak
baz› kulüpler yine de transfer yapmad›lar.
Transfer Dönemi Sona Erdi (30 Haziran 2015)
Ligin transfer dönemi sona erdi. TSF'de benim baﬂkanl›¤›m döneminde tesis edilen Çevrim ‹çi Lisans Sisteminde
“kim ne zaman transfer olmuﬂ, kim vize yapm›ﬂ” an›nda görünüyor. Spor gibi bir konuda ﬂeffaf olmak laz›m. Biz böyle biliyorduk en az›ndan.
Transfer dönemi sona erdi¤inde ilginç bir durum vard›. Süper Ligde yar›ﬂan baz› kulüpler b›rak›n transferi tek bir vize
tescil iﬂlemi dahi yapmam›ﬂlard›. TSF'nin mevzuat›na göre,
süre sonuna kadar hem transferlerin hem de vize iﬂlemlerin bitmesi gerekiyor. Baz› kula¤› delik kulüpler ise ne transfer ne vize
tescil iﬂlemi yapmad›lar.
1 Temmuz günü TSF Transfer dönemini uzatt›!
‹nan›l›r gibi de¤il ama TSF, transfer dönemini süre bittikten
sonra uzatt›. Federasyonun web sitesinden yay›nlanan bir haberle
Transfer dönemi 6 Temmuz'a uzat›ld›. Yani 270 gün transfer yapamayan kulüplere 6 gün daha süre verildi. Ne kadar ilginç de¤il mi?
Tam 270 gün... Koca koca 270 gün! Bir y›l›n dörtte üçü, süre yetmedi baz›lar›na, 6 gün daha süre verildi. Aman “ne olacak can›m?” demeyin. Çünkü durum öyle bildi¤iniz gibi de¤il.
ﬁimdi siz kendinizi Süper Lig’de yar›ﬂan büyük bir spor kulübü
yöneticisinin yerine koyun. E¤er sürenin uzat›laca¤›n› önceden bilmezseniz, nas›l olur da sürenin bitimine kadar tek bir transfer yapmazs›n›z? E¤er Federasyon size “uzat›lacak endiﬂe etme sen” demediyse beklemeniz mümkün mü? Aç›kças› ben inanam›yorum bu
duruma. Böyle adaletsiz bir ortamda nas›l spor yapabiliriz ki?
Ben bitireyim transferlerimi, sözleﬂmelerimi yapay›m, kimle oynayaca¤›m belli olsun, sözler vereyim, bedel ödeyeyim, sonra sen
gel bak benim yapt›¤›m transferlere; benim elim kolum ba¤l›yken
istedi¤in gibi yaz sporcular›.
Bir federasyonun var olma nedeni, kulüplerin federe olma nedeni, sporcular›n bir federasyonda bireysel olarak lisans ç›kartmala-

DÜNYA çap›ndaki y›ld›z futbolcular›n
birer birer ülkemizin tak›mlar›yla sözleﬂme imzalamalar›n›n ard›ndan taraftarlar
“yüzy›l›n ligi” s›fat›yla nitelendirdikleri
2015/2016 sezonunu heyecanla beklemeye baﬂlad›. Gerek yurt d›ﬂ›ndan ülkemize
gelen y›ld›zlarla gerek ise yerli isimlerin
yurt d›ﬂ›nda att›¤› imzalarla heyecan verici bir sezon futbol severleri bekliyor. Yandex, bu futbol sezonunu eﬂsiz hale getiren
transferler aras›nda en çok arananlar› listeledi. 9 Haziran'dan bugüne kadarki aramalara bak›ld›¤›nda zirveye, Süper Lig d›ﬂ›ndan bir isim yerleﬂti¤i görülüyor. Athletico Madrid'den rekor bir bonservis bedeliyle Barcelona'ya geçen Arda Turan,
Yandex'in en çok arananlar listesinde ilk
s›rada yer al›yor.
SÜPER L‹G’‹N EN ÇOK ARANAN
TRANSFER‹ VAN PERSIE
Yandex'in analizine göre Süper Lig'in
arama ﬂampiyonu transferi, Fenerbahçe'nin
Manchester United'tan kadrosuna katt›¤›
dünya y›ld›z› Van Persie transferi olurken,

kim'e gitseydin” diyorsunuz, duyuyorum. Biz de gittik.
‹TÜ Spor Kulübü 10 Temmuz 2014 tarihinde Tahkim Kuruluna
baﬂvurdu. Ligin baﬂlama tarihi 4 A¤ustos 2015, yani 25 gün var
neredeyse. Haydi, haydi yeter. Yetmez mi? Rahatl›kla yeter, e¤er birileri adaletin gecikmesi için özel çaba göstermezse yeter.
TAHK‹M TSF'YE SORDU!
Tahkim Kurulu, Federasyon kaynaklar›ndan ö¤rendi¤imiz kadar›yla, 14 Temmuz'da TSF'ye görüﬂünü ve ilgili mevzuat›n› sordu.
TSF'den hiç ama hiç yan›t gelmedi! Tahkim Kuruluna yasal olarak
yan›t vermesi gereken TSF Baﬂkan›, Yönetimi, Genel Sekreteri, Tahkime yan›t vermediler! ‹TÜ Spor Kulübü Baﬂkan› ve Genel Sekreterine, talebimizi geri çekmek için bask›lar kuruldu. Arayanlar “Siz
Ligleri iptal ettirmek mi istiyorsunuz?” ﬂeklinde yönlendirilmiﬂ sorular sormaya baﬂlad›lar. Oysa bizim talebimiz neydi?
Federasyonun uzatma karar›n›n iptal edilmesi ve 30 Haziran
2015 tarihinden sonra yap›lan transferlerin geçersiz say›lmas›.
Hakk›m›z de¤il mi bu talepte bulunmak? Hukuk önünde arad›¤›m›z bir haktan dolay› manevi bask› alt›nda kald›k!
‹nan›l›r gibi de¤il. Yahu biz siyasi bir dava içinde de¤iliz. Hakl› oldu¤umuz bir konuda sesimizi ç›kartmadan gittik Anayasa'da
zikredilen ve karar›na önceden ﬂüphesiz ﬂekilde güvendi¤imiz bir
kuruma baﬂvurduk. Bir mahkemeye. Biz adalete güveniyoruz, sizin derdiniz ne?

bu oyuncuyu Galatasaray'›n y›ld›z transferi
Lukas Podolski takip etti. Fenerbahçe'nin
Manchester United'tan kadrosuna katt›¤›
bir di¤er isim olan Luis Nani, s›ralamada
üçüncü, Beﬂiktaﬂ'a geri dönen Q7 lakapl›
Quaresma, Süper Lig'in en çok aranan dördüncü transferi oldu. Beﬂinci s›rada ise, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Josef de
Souza yer ald›. Souza'y› s›ras›yla; Simon
Kjaer (Fenerbahçe), Samuel Eto'o (Antalyaspor), Andreas Beck (Beﬂiktaﬂ), Abdoulaye Ba (Fenerbahçe) ve Fabiano (Fenerbahçe) takip etti.

Nedir bu manevi bask›y› yapanlar›n s›k›nt›s›?
Yoksa çok mu belli spor hukukunun katledildi¤i?
Bu arada federasyon kaynaklar›ndan TSF'nin Tahkim Kuruluna lig baﬂlamadan önce yan›t vermeyece¤i, bunun en önemli nedeninin de Tahkim Kurulunun karar› iptal etmesinin çok muhtemel olmas› oldu¤unu duyduk. Yani emri vaki yap›p ligi oynatacakt› federasyon. Bunun üzerine durum bas›na intikal etti. Cumhuriyet Gazetesi, “Satrançta Çirkin Hamle” baﬂl›¤›yla haberi yazd›. TSF Baﬂkan› Gülk›z Tulay ertesi gün yay›nlanan karﬂ› aç›klamas›nda diyordu ki; “Kulüpler ‹stedi Yapt›k”
‹TÜ Spor Kulübü, kulüp de¤il mi say›n Baﬂkan? Bu nas›l bir
ﬂey? Satranç zamanla oynanan ve zaman› bitenin an›nda oyunu
kaybetti¤i bir spor. 200 y›ld›r böyle. Ne demek süre uzatmak, üstelik 270 gün gibi bir süreyi uzatmak?
Özrü kabahatinden büyük TSF Baﬂkan›n›n.
Sorun bitti mi san›yorsunuz? Biter mi? Böyle bir baﬂkan›n yönetiminde Türk Satranc›nda sorun bitmez.
TSF transfer dönemini 6 Temmuz'a uzatm›ﬂt›. Birden fazla
kulübün 9 Temmuz'dan sonra olan transfer/vize iﬂlemleri 6
Temmuz günü yap›lm›ﬂ görünüyor. ‹spatlar›m!
Bitti mi? Nerde... Hani 6 Temmuz'a uzat›ld› ya transfer dönemi?
TSF, buna da uymad›. Süper Ligde 6 Temmuz'dan sonra transfer
olan birçok sporcu hamle yapt›. Yanl›ﬂ duymad›n›z! Kendi uzatt›¤›
süreye uymad› TSF. Herhalde bunu da kulüpler istemiﬂtir!
TSF YANIT VERMED‹!
Tahkim Kurulu, konuya iliﬂkin 31 Temmuz günü yapt›¤›
toplant›da karar verecekti. Ancak, Tahkim'e TSF'den evrak
gelmedi. Federasyon kaynaklar›ndan ö¤rendi¤imize göre,
Tahkim Kurulu Baﬂkan›, Federasyon Baﬂkan› Tulay'› arad›.
Tulay, yo¤unluktan yetiﬂtiremediklerini söyledi. Cumhuriyet
Gazetesi’nde ç›kan gazetecilik örne¤i habere yan›t vermek
için saatler harcayan baﬂkan, Tahkim'e yan›t veremiyor.
ﬁimdi ben bu gazetede yazmam› istemeyen, Türk Sporuyla sorumlu ve yetkili olan, sporumuzun adaleti de onlara
emanet olan ﬂahsiyetlere soruyorum sorumu: Adalet Olmadan Spor Olur mu?
242 y›ll›k geçmiﬂe sahip bir üniversitenin mezunlar›n›n, çok
ama çok ekonomik s›k›nt›lar içerisinde kurduklar› ve 14 branﬂta 60
y›ldan fazlad›r spora hizmet veren bu amatör kulübün sesine kulak
verecek misiniz? Yoksa biz sizin kulübünüz de¤il miyiz?
Tahkim Kurulu 18 A¤ustos 2015 günü bu konuda karar veriyor.
Bu arada Süper Lig çoktan sona erdi.
Hem tahtada yar›ﬂ, hem hukukta yar›ﬂ
Adalet olmazsa spor olur mu?

Gülk›z Tulay'›n tak›m› Tarsus Zeka'da toplam 12 sporcu
kadroda yer al›yor ve bunlar›n 10'u 6 Temmuz günü
transfer/vize tescil edilmiﬂ görünüyor.

Yandex, futbolda transfer sezonunun
baﬂlad›¤› 9 Haziran'dan bugüne kadar
ad› en çok aranan transferleri listeledi.

FUTBOLSEVERLER MERAK
ETT‹KLER‹N‹ YANDEX’E SORUYOR
Gerçek zamanl› olarak, hangi ilde futbolla ilgili ne arand›¤›n› merak eden kullan›c›lar ise Yandex'in yeni arama sorgular›
haritas› üzerinden bu bilgiye ulaﬂabiliyor.
Yandex'in haritas›, hangi bölgelerden hangi aramalar›n yap›ld›¤›n›, nelerin merak
edildi¤ini anl›k olarak paylaﬂ›yor. Haritaya ulaﬂmak için; http://yandex.com.tr/promo/queries ziyaret edebilirsiniz.

Kim demifl kad›nlar
futboldan anlamaz diye?
FUTBOL ça¤›m›z›n en popüler
sporu. Rekabetin oyuna heyecan,
taraftar›n ise ruh verdi¤i bu sihirli
oyun tarihin her evresinde sadece
‘oyun’ olmad›. Futboldaki her kimlik
ve her aidiyetin kendine has özellikmanlar›
leri, ritüelleri, de¤er ve düflflm
var. Cevaplanmas› gereken birçok
sorunun cevab› Sema Tu¤çe Dikici
imzas› ve Tortuga markas›yla ‘Yakar›z Bu Gezegeni’ kitab›nda...
KADINLAR ve FUTBOL...
“Tribünler günümüzün belki de
en samimi platformlar›, futbolun

da ruhudur” diyen yazar, son y›llarda say›lar› h›zla artan kad›n taraftar›n futbola ilgisini de Televole kültürü ile aç›kl›yor: “Televizyon, futbolu
magazinleflflttirerek kad›nlara sundu
ar›l› olve bu stratejisiyle de çok baflfla
du. Böylece endüstriyel futbolun
yeni ve daha çok tüketen, daha az
olay ç›karan yeni müflfltterileri oldu”
diyor. Heyecan dolu yepyeni bir futbol sezonu daha aç›l›rken taraftar
ka bir yorum
olgusuna bambaflflk
getiren “Yakar›z Bu Gezegeni”,
Caretta Yay›nlar›'ndan Tortuga imzas›yla tüm kitapç›larda...
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹ ve GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY (altaymedya@gmail.com)

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU (muzafferbatumlu@gmail.com)
HABER ED‹TÖRÜ
YAYIN KURULU
REKLAM KOORD‹NATÖRÜ
ERD‹NÇ YAZICI
TANSER ÖZBEY
ULAfi CAN
(0531) 344 62 91
AL‹ YEL‹NER
HABER MERKEZ‹
FAZ‹LET BATUR
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
SAB‹T CAN BATUMLU
AHMET B‹LG‹N
ERCAN KUTLU
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
BARBAROS ÖZSOY
SELÇUK TUNA
GÖRSEL YÖNETMEN
MEHMET KAMIfi
‹LET‹fi‹M: (0212) 213 76 89
Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1
BASKI
Mecidiyeköy / ‹STANBUL
AKADEM‹ (0212) 493 24 67
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur.

