
2015 Avrupa Basketbol fiampiyona-
s› (EuroBasket 2015) ikinci tur maç›n-
da Türkiye, ev sahibi Fransa'ya 76-53
yenilerek elendi.

FRANSA, ÇEYREK F‹NALDE 
LETONYA’NIN RAK‹B‹ OLDU

Fransa'da 15 say›, 7 ribaunt, 7 asistle
mücadele eden Nando De Colo, galibi-
yette önemli rol oynad›. Ev sahibi ülke-
de Evan Fournier ve Joffrey Lauvergne
12'fler say› üretti. Türkiye'de 14 say›, 10
ribauntla "double double" yapan Ersan
‹lyasova'n›n performans› ma¤lubiyeti
engelleyemedi. Millilerde Ali Muham-
med 9, Semih Erden ve Furkan Aldemir
7'fler say› att›. Di¤er yandan ikinci turda
elenen Türkiye, turnuvada 2016 Rio
Olimpiyat Oyunlar› ve elemeleri için
kota alma flans›n› kaybetti. Bu arada 26
bin 135 taraftar›n izledi¤i maçla, Avru-
pa'da salon basketbolu seyirci rekoru k›-
r›ld›. Bir önceki rekor, Belgrad Arena'da
geçen y›l 24 bin 232 seyircinin izledi¤i
Avrupa Kupas› çeyrek finalindeki K›z›l-
y›ld›z-Budivelnik Kiev maç›na aitti.

A Milli Basketbol Tak›m›, 2015
Avrupa fiampiyonas› ikinci turunda

Fransa'ya 76-53 yenilerek elendi.

TÜRK basketbolu için art›k Avrupa
fiampiyonlar› kabus olmaya bafllad›.
2013 randevusunda ilk tur gruplar›n-
dan ç›kamayarak büyük bir baflar›s›zl›k
yaflayan Türkiye, 2015 randevusuna da
ikinci turda veda etti. Son 2 Avrupa
fiampiyonas›'ndan al›nan kötü sonuç-
lar, “Türk basketbolu nereye gidiyor”
sorusunun sorulmas›n› ve bu sorunun
cevaplar›n›n tart›fl›lmas›n›
gerekli k›l›yor. Sadece son 2
Avrupa fiampiyonas› de¤il,
2005, 2007, 2009 ve
2011'de de bekledi¤imiz so-
nuçlar› alamam›flt›k. Bu 4
organizasyonda saman alevi
gibi parlay›p, çok çabuk
sönmüfltük. Ortaya ç›kan bu
vahim tablonun en büyük
nedeni, basketbolun kötü
yönetimi. Bunun da sorumlusu, flimdi-
lerde FIBAEUROPE'un bafl›nda olan es-
ki Türkiye Basketbol Federasyonu Tur-
gay Demirel. Elbette Demirel tek so-
rumlu de¤il; bu süreçte basketbol med-
yas›n›n da günah› büyük.

‹LK DEFA ABD'L‹ GUARD
Bu y›lki Avrupa fiampiyonas›'na

ABD'li bir playmaker'la kat›ld›k. Bugü-
ne kadar devflirme hakk›m›z› Preldziç
ile kullan›yorduk. Kabul etmek gerekiyor
ki, 12 Dev Adam'›n Sloven vatandafl›
Preldziç gibi, gerçek pozisyonu ne oldu-
¤u tam belli olmayan bir oyuncuya ihti-
yac› yoktu. Bu müthifl hamle, asl›nda,
milli tak›m coachu Tanjeviç'in bir ese-
riydi; Tanjeviç'de Turgay Demirel'in bir
eseri oldu¤undan, anlams›z yere bunca
y›l Preldziç'e katlanmak durumunda
kald›k. Halbuki 12 Dev Adam'›n en bü-
yük ihtiyac›, tak›m› oynatacak, gerekti-
¤i zaman flut çekecek ve kritik basket-
ler üretecek ABD'li bir playmakerd›. Bu
gerçe¤i, 2009 y›l›nda (2011 de olabilir),
Referans Gazetesi'ndeki köflemde aç›k
bir flekilde belirtmifltim. 6 y›l önce 12
Dev Adam'›n bu ihtiyac›n› göremeyen-
ler, ne oldu da 2015 y›l›nda 3 y›ld›r Kar-
fl›yaka'n›n formas›n› giyen ABD'li
BobbyDixon'uk›sa süre içinde Ali Mu-
hammed yapt›lar ve Avrupa fiampiyo-
nas›na götürdüler?

Hat›rlarsan›z, 2013 Avrupa fiampi-
yonas›'nda sadece bir galibiyet al›p, ta-
rihimizin belki de en utanç verici perfor-
mans›yla ilk turda havlu atm›flt›k. Bu

sonuç, asl›nda, y›llard›r süre gelen ba-
flar›s›zl›klar›n zirve yapmas›yd› !
2013'den sonra, bir Avrupa fiampiyona-

s›na daha ilk turda veda
etseydik, yaflad›¤›m›z
bütün sorunlar daha net
bir flekilde görülecekti.
Böyle bir olumsuz tabloy-
la karfl›laflmama pahas›-
na, y›llar önce at›lmas›
gereken ad›m at›ld› ve 12
Dev Adam ihtiyac› olan
ABD'li playmaker'›na ka-
vufltu: BobbyDixon... Al-

manya'daki maçlarda yeni Türk vatan-
dafl› Ali Muhammed, elinden gelenini en
iyisini yapmaya çal›flt›. Kazand›¤›m›z
maçlarda (‹talya, Almanya ve ‹zlanda)
ABD'li playmaker'›m›z›n rolü büyüktü;
Ali Muhammed ‹talya maç›n› 17 say› ve
9 asist, Almanya maç›n› 15 say› ve 5
asist ve ‹zlanda maç›n› 28 say›, 4 asist
12 ribauntla bitirdi. Dikkat ettiyseniz,
oynad›¤›m›z formalite maç›nda bile
BobbyDixon ismi ön plana ç›kt› ! Teflek-
kürler Bobby ya da Ali...

YA DIXON OLMASAYDI
Eski Karfl›yakal› yeni F.Bahçe'li

turnuvay› 15 say› ortalamas›yla biti-
rip, 12 Dev Adam'›n Ersan'dan sonra

en skorer ikinci ismi olurken, asist ka-
tegorisinde de 4, 8'lik ortalamas›yla
ilk s›ray› kapt›. Bu sat›rlar› okuyanla-
ra söyle bir soru sormak istiyorum:
“E¤er BobbyDixon ile gitmemifl olsay-
d›k, nas›l bir tabloyla karfl›lafl›r-
d›k?”Cevaplar›n›z› duyar gibi oluyo-
rum. Dixon olmasayd› her halde, ilk
turda ‹zlanda maç› dahil bütün maç-
lar› kaybeder ve Fransa'y› görme-
den evimize geri dönerdik. Dixon'u
apar topar Türk yap›p, Türk bas-
ketbolunu böyle bir skandal tab-
lodan kurtarm›fl olduk. Dikkat
derseniz, Türkiye'de basketbolu
yorumlayanlar, bu gerçekten hiç
bahsetmiyorlar ve bu davran›fllar›y-
la kamuoyunu yan›lt›yorlar. Bu konu-
yu (bilinçli bilgilendirme) ilerleyen sa-
t›rlarda ele alaca¤›z. Biz Dixon'a geri
dönelim. Sizi flafl›rtacak, bir soru so-
ruyorum: “12 Dev Adam'› skandal
tablodan kurtaran Dixon, acaba do¤-
ru bir tercih miydi?”

Bu sat›rlar› dikkatli okuyan
basketbolseveler, “12 Dev Adam'›
elenmekten Dixon kurtard› diyor-
sunuz, sonra da bu tercihin do¤ru
olup olmad›¤›n› sorguluyorsunuz.
Bu nas›l bir çeliflki” fleklinde bir
soru bana yöneltebilirler. Bu çeliflki-
yi dillendirenler haks›z say›lmazlar.
Ancak Dixon tercihinin ikinci bir boyu-
tu daha bulunuyor. Kazand›¤›m›z maç-
larda evet Dixon'›n katk›s› göz ard› edi-
lemez. Bizi skandal tablodan kurtard›.
Ancak ABD'li playmaker'›n, 12 Dev
Adam'› daha iyi noktalara tafl›mayaca-
¤› önceden belliydi. Yeri gelmiflken bu
gerçe¤i gözler önüne seren bir istatis-
tik var: Dixon'›n flut yüzdeleri. 6 maçl›k
Avrupa maceras›n› Ali, %36'lik flut
yüzdesiyle bitirdi. Dixon'un bu yüzdesi-
ni 3 say›l›klarda %41'lik oran› bir par-
ça yukar› çekti. ABD'linin 2 say›l›k yüz-
desi 32, 6'da kald›. Bu yüzde, kurtar›c›
olarak gördü¤ümüz bir playmaker için
oldukça düflük! Ancak Dixon operasyo-
nu günü kurtarmaya yönelik oldu¤un-
dan, seçimi amac› hizmet etmifl gö-
rüntüsü veriyor.

SIKINTILI GÜNLER GEL‹YOR
Kabul etmek gerekiyor, 12 Dev

Adam'› art›k çok zor günler bekliyor. Bu
Avrupa fiampiyonas›'nda, kaybetti¤imiz
maçlarda teslim bayra¤›n› çok kolay

çektik. Kadromuz yeterli olmad›¤›ndan
hiçbir direnç ortaya koymad›k. Kabul
edelim, grubun en zay›f tak›m› ‹zlanda
bile daha dirençli ç›kt› ve basketbollar›
keyif verdi. Direnç eksikli¤ini destekle-
yen, en önemli istatistik, top çalma ve
top kay›plar›. 6 maçta top kayb›m›z 11,
5 olurken, top çalmam›z sadece 4, 3'de
kald›. Bu top çalma oran›, örne¤in Fran-
sa'da 7, 2 fleklinde istatistiklere yans›d›.
Bu flampiyonan›n sürpriz tak›m› Çek'ler
de top çalma oran› 5, 7 oldu. Ayr›ca “Biz
savunma tak›m›y›z” söylemlerini çürüte-
cek kadar da çok fazla say› potam›zda
gördük. Oynad›¤›m›z 6 maç›n 4'ünde, ‹z-
landa dahil rakiplerimiz 80 say›n›n üze-

rine ç›kt›lar. Direnç eksikli¤inin alt›nda,
bir oyun sistemimizin olmamas› ve dola-
y›s›yla tak›m olamamam›z gerçe¤i yat›-
yor. Halbuki, kenara bak›yorsunuz; Ergin
Ataman ve Ufuk Sar›ca gibi flu s›ralar
Türk basketbolunun en popüler coachla-
r›; onlar›n asistanlar›. Müthifl menajer
Haluk Y›ld›r›m var.

12 Dev Adam'›n kötü günlere gelme-
sinin bir di¤er nedeni de, maçlar›n ya-
y›nc› kuruluflu NTV'nin y›llard›r süre ge-
len yay›n politikas›. Galibiyetler çok faz-
la abart›l›rken, ma¤lubiyetler de sessiz
kal›n›yor. Dikkat ettiyseniz, bu y›l da, ka-
zand›¤›m›z maçlardan sonra röportaj-

lara çok fazla yer ayr›l›rken, ma¤lubi-
yetlerden sonra 1-2 röportajla yay›n-
lar kesildi. Ortada ciddi bir “tarafl›-
l›k” var. De¤il mi? Bu durumdan
rahats›z olanlar vard›r diye düflü-
nüyorum. Elbette Milli Tak›m›m›za

sahip ç›kaca¤›z, koruyaca¤›z çünkü
onlar bu ülke basketbolunun vitrinini

oluflturuyor. Ama ortada baflar›s›zl›k
varsa ve bu baflar›s›zl›klar ciddi sorun-
lara neden oluyorsa, bunlar› konuflma-
mak, do¤rular› söylememek Milli Tak›ma
hizmetten çok zarar veriyor. Bu aç›ndan
bugün gelinen noktada, NTV baflta ol-

mak üzere, medyan›n da rolü büyük;
ne yaz›k ki, baflar›s›zl›klar tart›fl›l-
may›p, üstü kapat›lma politikas› iz-
lendi. Bu noktada medyan›n kamu
hizmeti görevini lay›k›yla yerine ge-
tirmedi¤i aç›k bir flekilde görülüyor. 

Bundan sonra, gelecek için ya-
p›lmas› gereken en önemli fley, ya-

flad›¤›m›z baflar›s›zl›¤› kabul edip,
nas›l toparlan›z›r›n cevaplar›n› aramak
olmal›. Bu süreçte, herkesin samimi
olmas› önemli bir zorunluluk.E¤er tar-
t›flmalar ve çözüm önerileri samimiye-
te dayanmad›¤› takdirde, mevcut du-
rumun daha da kötü olaca¤› kaç›n›l-
maz bir sondur. Bundan sonraki y›llar-
da, çeyrek final ve hatta ikinci turu zar
zor gördü¤ümüz Avrupa fiampiyonlar›-
n› hiç göremeyebiliriz. Neyse bu konu-
da çok fazla kötümser olmayal›m. Ne
de olsa FIBAEUROPE'un bafl›nda, biz-
den biri olan Turgay Demirel var. Final-
lere gidemeyecek gibi olursak, Demirel,
finallere kat›lan ülke say›s›n› artt›r›r ve
Türk basketboluna hizmetini devam
ettirir. Biz de Baflkan'a, her zamanki
gibi, müthifl deste¤inden dolay› flük-
ranlar›m›z› sunar›z... 
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Bakmay›n öyle herkesin hak ve adalet nutuklar› çekti¤ine.
Geçen sezonda gördük ki... Futbolun adalete ihtiyac› yok...
Haks›zl›¤›n yüzüne tükürdü¤ü adamlar listesinde yer al-

mak için çabalayanlar oldukça... Adaleti küçük düflürenler
oldukça...

Bunlar kimler mi? 
Yönetici, futbolcu, hakem, taraftar vsler...
Ortadaki para büyük oldu¤u için, küçüklü¤ün ay›plana-

cak yan› yok art›k. Peki ne taraf›ndan bakaca¤›z futbolun?
Son dakikalardaki heyecan taraf›na m›? Yoksa insanlar› gü-
zel düflünmekten men eden kirli taraf›na m›?

Ama buras› TÜRK‹YE! Adalet ve sportmenlik ruhu tarihe
kar›flt› art›k. Sistemin oyunca¤› haline getirilen futbol ülke-
sinde herfley mübah oldu! Eskiden ay›p olan fleyler flimdi
ay›p de¤il. O yüzden kimse al›n terinden, futbol kalitesinden
ve adaletten bahsetmesin!

Asl›nda her tak›ma eflit davranmak bir zorunluluktur.
Ama öyle bir durum oldu¤una inan›yor musunuz??? “Hay›r”
der gibisiniz!

fiimdilik toplu çekilmifl foto¤raflarda eski sezonlar›n bü-
tün kirleri duruyor. Her fleye ra¤men yeni sezona umutlarla
bakmak istiyorum.

HERKES SORUYOR...
Kim flampiyon olacak? Bir çoklar›n gönlü rahat olsun.

“Sistemin istemedi¤i hiçbir tak›m flampiyon olamaz...”
Bu sütü bozuk sistemde bildi¤imiz bir fley varsa, oda ki-

min flampiyon olaca¤› de¤il, nas›l flampiyon olaca¤›d›r.
Hadi bakal›m. Film yeni bafll›yor.
Sayg›lar›mla.

HERKES SORUYOR
K‹M fiAMP‹YON OLACAK?

12 Dev Adam, 2015 Avrupa Basketbol fiampiyonas›'na Fransa ma¤lubiyetiyle 
ikinci turda veda etti. Türk basketbolunu s›k›nt›l› bir gelecek bekliyor.

Ciddi sorunlar›n bafl›nda, aday kadroya dahil etti¤imiz oyuncular ve oynad›¤›m›z 
basketbol geliyor. Baflar›s›zl›klar›n üstünün kapat›lmas› da ayr› bir sorun.

CCEEMM ÇÇEETT‹‹NN

EYLÜL 2015

2017 y›l›nda düzenlenecek Avrupa Basketbol fiampiy-
onas› ev sahipli¤i için adayl›k süreci 1 Ekim'de bafllaya-

cak, 2 Kas›m'da sona erecek.
FIBA Avrupa Baflkan› ve TBF Onursal Baflkan› Turgay

Demirel ve Türkiye Basketbol Federasyonu Baflkan› Harun
Erdenay, FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplant›s›'na
kat›ld›. Toplant›da 2017 y›l›nda düzenlenecek Avrupa
fiampiyonas› ile ilgili adayl›k süreci konufluldu. 1 Ekim'de
bafllayacak olan süreçte adayl›k belgelerinin 2 Kas›m'a
kadar teslim edilmesi gerekiyor. Kas›m ay› içerisinde FIBA
Avrupa De¤erlendirme Komisyonlar›, adaylar› ziyaret ede-
cek ve 11-12 Aral›k tarihinde gerçekleflecek FIBA Avrupa
Yönetim Kurulu Toplant›s›'nda bu komisyonlar raporlar›n›
yönetim kuruluna sunacak.

2017 Avrupa fiampiyonas› yar›flma takviminde, grup
türünde bir dinlenme günü eklenecek, grup türü ve final
türü ile aras›na bir dinlenme günü daha eklenecek.
EuroBasket 2015 gibi federasyonlar bütün organizasyon,
bir grup veya final bölümüne ev sahipli¤i yapmak için
baflvurabilecek.

EUROBASKET 2017'nin
ev sahibi belli oluyor

ADANA Gençlik  Hizmetleri  ve  Spor  ‹l  Müdürü  Abdul-
kadir  Ataflbak,    25-29  Eylül  tarihleri  aras›nda  gerçek-

lefltirilecek  olan  “12.  BOTAfi  CUP  Kad›nlar  Basketbol  Turnu-
vas›”  için  tesislerin  haz›r  oldu¤unu,  turnuvan›n  sorunsuz
tamamlanmas›  için  tüm  olanaklar›  seferber  edece¤ini
söyledi.

BOTAfi  Spor  Kulübü  Genel  Sekreteri  Levent  Ertem,  BO-
TAfi  CUP  Turnuvas›'n›n  her  y›l  üzerine  koyarak  daha  kaliteli
geçti¤ini  belirterek,  kendilerine  tesis  ve  di¤er  konularda
tüm  kolayl›k  gösteren  ‹l  Spor  Müdürü  Abdulkadir  Ataflbak
ile  Menderes  Spor  Salonu  görevlilerine  teflekkür  etti.

TURNUVAYA  K‹MLER  KATILIYOR
Menderes  Spor  Salonu'nda  5  gün  sürecek  turnuvaya  ev

sahibi  BOTAfi  Spor'un  yan›  s›ra  Fenerbahçe,  Abdullah  Gül
Üniversitesi,  Adana  ASK‹  Spor,  Canik  Belediyespor,  Hatay
Büyükflehir  Belediyespor,  Mersin  Büyükflehir  Belediyespor
ve  Orduspor  tak›mlar›  kat›lacak.  Bu  arada  25  Eylül  Cuma
günü  ilk  gün  müsabakalar›  flöyle...
13.00  -  Ordu-Fenerbahçe
15.00  -  Adana  ASK‹-Mersin  Büyükflehir  Bld.
17.00  -  BOTAfi  Spor-  Canik  Bld.
19.00  -  Abdullah  Gül  Üniversitesi-Hatay  Büyükflehir  Bld.

BOTAfi CUP Kad›nlar
Basketbol Turnuvas›na

8 tak›m kat›lacak

SAKIZ sektörünün lider markas› Vivident, ald›¤›
dev spor yat›r›m› karar›yla, Basketbol Süper Li-

gi'nin “Resmi Sponsoru” oldu.
Vivident, 3 y›ll›k bir süreyi kapsayacak marka

sponsorluk yat›r›m›yla, daha da genifl hedef kitlelere
ulaflarak, Türkiye'de basketbolun yükselifline katk›da
bulunmay› hedefliyor.

Vivident'in Basketbol Süper Ligi Sponsorlu¤u imza
toplant›s›nda, Perfetti Van Melle Türkiye Genel Müdürü
Corrado Bianchi, Türkiye Basketbol Federasyonu Bafl-
kan› Harun Erdenay, Perfetti Van Melle Sak›z Grubu
K›demli Marka Müdürü Çi¤dem Serim ve Basketbol
Süper Ligi Direktörü Samer fienbayrak bir araya geldi. 

Vivident'ten 
spora dev yat›r›m
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YILDIZ Holding'in 1000 çal›flan›n›n kat›l›-
m›yla gerçeklefltirilen Y›ld›z Kupas› Turnuva-
s›'n›n flampiyonlar›, Ülker Sports Arena'da ya-
p›lan final maçlar› sonras›nda belli oldu; flam-
piyonlar kupalar›n› kald›rd›. 

Y›ld›z Holding'in, çal›flanlar› aras›ndaki ile-
tiflimi ve motivasyonu art›rmak için gerçeklefl-
tirdi¤i Y›ld›z Kupas› Spor Turnuvas›, Y›ld›z
Holding ailesini bir araya getiren önemli orga-
nizasyonlardan biri. Holding ve grup flirketle-
ri genelinde 30 May›s'ta 8 bölgede bafllayan
bölge elemeleri futbol, basketbol, bowling ve
masa tenisi olmak üzere dört branflta yap›ld›.
Y›ld›z Holding'in Adana, Trabzon, Ankara, ‹z-
mir, Kocaeli, Tekirda¤, ‹stanbul (Avrupa ve
Anadolu) bölgelerindeki 33 farkl› flirketinden
turnuvaya kat›l›m gerçekleflti. 

fiampiyonlar kupalar›n› kald›rd›


