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KEND‹ ÇABALARI YETM‹YOR!
tomobil Tutkusu ve Otomobil Sporlar› Dünya'da oldu¤u gibi,
Türkiye'nin vazgeçilmezi. Bu kadar ilgiye ve sevgiye ra¤men,
Motor Sporlar›'na yat›r›m ve sponsor deste¤i yok denecek kadar
az ve yetersiz. Bu dalda, yap›lacak yat›r›m›n art›lar›na, bir çok
getirisi ve geri dönüﬂümüne karﬂ›l›k, hiçbir tedbir, yasa ve kararlar hali haz›rda al›nmamakta.
Motor sporlar›n›n alt yap›s› Karting ile baﬂlay›p, 17 yaﬂ sonras
›branﬂlaﬂmaya uzanan bir süreçten geçiyor. 7-8 yaﬂ›nda Kartingle baﬂlayan Louis HAMILTON, Nico ROSBERG, Sebastian VETTEL,
bugün Formula 1 dünya ﬂampiyonas› s›ralamas›nda ilk üç s›rada.
Profesyonel hayata geçene kadar velilerinin deste¤iyle yetiﬂen bu
gençler, daha sonar firmalar›n deste¤i, sponsor yap›s› ve tak›mlar›n fark›ndal›¤›yla dünyada söz sahibi olarak ülkelerinin gurur
kayna¤› oluyor. Unutmayal›m, dünyada en ucuz ve en kolay tan›t›m yolu spordan geçiyor.‹ﬂte en canl›örne¤i;
Süper Sport'da Kenan Sofuo¤lu'nun sponsor bulana kadar
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yaﬂad›¤› kötü süreç ve mükemmel sonuç, Türkiye'de. Kenan
ﬂimdi de varisi olarak genç pilot Toprak Razgatl›o¤lu'nu ayn› yap› alt›nda yetiﬂtirirken bayra¤›m›z› uluslararas› arenada dalgaland›rmaya devam ediyor.
Türkiye'de otomobilsporlar› gereken ilgiyi, gerek federasyon
(TOSFED), gerekse sponsorlar taraf›ndan görmedi¤inden, genç
yeteneklerde yaﬂta bu sporu b›rakmak zorunda kal›yor. Dolay›s›yla yeteneklikendine güvenen çok say›da gencimiz heba oluyor. Dünyan›n 1 numaral› yar›ﬂ organizasyonu Formula 1'de neden bir Türk Pilotu olmas›n diyoruz, ama beklentilerimiz hep ki-

ﬂiselde kal›yor, çünkü cevab› çok aç›k. T›pk› Kenan SOFUO⁄LU'nun spor hayat›nda oldu¤u gibi. Sponsorlukta alg›s› yüksek
olan firmalar dahi, bireysel sporlara destek olmamakta. Bu yanl›ﬂ alg›y› de¤iﬂtirmek içinse bir çaba yok. Bu gençler seslerini
hiçbir yerde duyuram›yor.
Bu spor Türkiye'de maalesef pahal› oldu¤undan, kat›l›mc›
sponsorlarada en s›cak temasta Avrupa'da SEAT CUP, TT CUP,
PORSCHE CUP gibi maliyeti düﬂük, ekipman›ndan, profesyonel
yar›ﬂ arac›na, teknik donan›mdan, birçok sisteme, tamamen
profesyonel bir yap› önerilmekte. Bu yap› içinde kendini gösteren birçok genç pilotta, Avrupa'da söz sahibi tak›mlar taraf›ndan keﬂfedildi¤inde ve tak›ma al›nd›¤›nda, ülkemiz ad›na hem
baﬂar›l› bir milli sporcu kazanman›n yan› s›ra, destek olan her
birim de maddiyattan çok, manevi anlamda büyük kazançlar elde etmektedir. Reklam anlam›ndaysa, gerek Avrupa'da gerekse
Türkiye'de kat›l›mc› firma ﬂampiyon yetiﬂtiren sponsor olarak
gurur kayna¤› olmaktad›r.
Bilginize.

Galatasaray, Hamzao¤lu'ndan boﬂalan teknik direktörlük koltu¤una Mustafa
Denizli'yi getirdi. Böylece Galatasaray'da üçüncü Denizli dönemi baﬂlad›.
GALATASARAY’DA Hamza
Hamzao¤lu'nun ard›ndan teknik direktörlük görevine getirilen Mustafa
Denizli, 23 y›l sonra yuvaya geri döndü. Profesyonel futbolculuk kariyerinin önemli bölümünü ‹zmir ekibi Altay'da geçirdikten sonra, 1983-84 sezonunda Galatasaray'a transfer olan
Mustafa Denizli, ard›ndan yard›mc›
antrenör ve teknik direktörlük görevleri üstlendi¤i sar›-k›rm›z›l› kulüpte
23 y›l aran›n ard›ndan üçüncü dönemine start veriyor.
Galatasaray'›n efsane teknik direktörü Jupp Derwall'in 1984-85,
1985-86 ve 1986-87 sezonlar›nda
yard›mc›l›¤›n› yapan Denizli, Alman çal›ﬂt›r›c›n›n menajerlik görevine getirilmesinin ard›ndan 198788 sezonunda ilk kez sar›-k›rm›z›l›
tak›m›n teknik direktörü oldu. Derwall, menajerlik görevine getirilmesine karﬂ›n tak›mda birinci adam
olarak kulübede yerini al›rken, Denizli ise teknik direktörlük görevi
verilmesine ra¤men yine Alman çal›ﬂt›r›c›n›n alt›nda maçlara ç›kt›.
Bu görevde 2 sezon kalan Denizli,
ilk sezonunda lig ve Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› ﬂampiyonluklar› yaﬂad›.
Denizli, Derwall'in olmad›¤› ikinci
sezonda ligde ve Türkiye Kupas›'nda
hayal k›r›kl›¤› yaﬂamas›na karﬂ›n,
ﬁampiyon Kulüpler Kupas›'nda tarihi
bir baﬂar›ya imza atarak tak›m›n› yar›
finale taﬂ›d›. Sar›-k›rm›z›l› futbolseverlerin, Rapid Wien, Neuchatel Xa-

max ve Monaco zaferleriyle hat›rlad›¤› bu sezonda Denizli idaresindeki
Galatasaray, Rumen ekibi Steaua
Bükreﬂ'e yar› finalde elendi. Tecrübeli çal›ﬂt›r›c›n›n Galatasaray'›n baﬂ›ndaki ilk dönemi, 1988-89 sezonunun
tamamlanmas›yla sona erdi
‹kinci dönemi 2 sezon sürdü
Alman çal›ﬂt›r›c› Sigfried Held yönetiminde 1989-90 sezonunu baﬂar›s›z geçiren Galatasaray'da 1990-91
sezonu baﬂ›nda göreve tekrar Mustafa
Denizli getirildi. Denizli ile 1990-91
sezonunu Türkiye Kupas› ﬂampiyonu
ve lig ikincisi olarak tamamlayan
Galatasaray, 1991-92 sezonu
baﬂ›nda lig ﬂampiyonu Beﬂiktaﬂ'› safd›ﬂ› b›rakarak
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›'n› kald›rd›. Denizli yönetiminde 1991-92 sezonunda Kupa Galipleri
Kupas›'nda çeyrek final
oynayan sar›-k›rm›z›l›lar,
ligi ikinci s›rada tamamlarken, tecrübeli teknik adam›n
ikinci dönemi de sezon bitiminde sonland›.

Fenerbahçe ve Beﬂiktaﬂ'›
ﬂampiyon yapt›
Denizli, Galatasaray'da ikinci
adam pozisyonunda ﬂampiyonluk
sevinci yaﬂarken, Fenerbahçe ve Beﬂiktaﬂ'ta ise birinci adam olarak
ﬂampiyonlu¤a uzand›. Galatasaray'da 1987-88 sezonunda Derwall'in alt›nda teknik direktörlük
yapan ve ﬂampiyonlukta pay sahibi
olan Denizli, 2000-2001'de Fenerbahçe'yi, 2008-2009'da da Beﬂiktaﬂ'›
mutlu sona ulaﬂt›rd›. Teknik adaml›k kariyerinde Denizli, kulüp seviyesinde Galatasaray, Alemannia
Aachen (Almanya), Kocaelispor, Fenerbahçe,
Vestel Manisaspor,
Persepolis (‹ran),
Beﬂiktaﬂ,
Pas
(‹ran), Çaykur Rizespor ve Hazar
Lankeran (Azerbaycan) tak›mlar›n› çal›ﬂt›rd›.

A Milli Tak›m'da 2 kez görev yapt›
Tecrübeli teknik adam, A Milli Tak›m'›n baﬂ›nda da iki dönem görevde
bulundu. ‹lk olarak Galatasaray'da
Derwall'in yard›mc›l›¤›n› üstlendi¤i
dönemde, Coﬂkun Özar›'n›n yerine
milli tak›m›n baﬂ›na geçirilen Mustafa
Denizli, daha sonra sar›-k›rm›z›l›
ekipte teknik direktörlüge getirilmesine karﬂ›n, 1 y›l süren bu döneminde
bir süre iki tak›m› beraber çal›ﬂt›rd›.
Ay-y›ld›zl› ekipte ikinci dönemine, Galatasaray'la anlaﬂan Fatih Terim'in yerine 1996 y›l›nda baﬂlayan
Denizli, 2000 Avrupa ﬁampiyonas›
finallerine kat›lma hakk› elde etti.
Milli tak›m Avrupa ﬁampiyonas› finallerinde çeyrek final oynama baﬂar›s› gösterirken, organizasyonun ard›ndan görevinden ayr›lan Denizli,
Fenerbahçe ile anlaﬂt›.
Özbek'in tercihi yerliden yana oldu
Galatasaray Kulübü Baﬂkan› Dursun Özbek, Hamza Hamzao¤lu'nun ard›ndan teknik direktör tercihini yine
bir yerli isimden yana kulland›. Baﬂkan Özbek, Marcelo Bielsa, Herve Renard ve Lucien Favre isimlerinin de
gündeme geldi¤i teknik direktör aray›ﬂlar› döneminde, tercihini Mustafa
Denizli'den yana kullanarak, sar›-k›rm›z›l› tak›m› ligi iyi tan›yan bir antrenöre emanet etti. Sar›-k›rm›z›l› ekipte
bugüne kadar, 37'si yabac›, 20'si ise
yerli olmak üzere toplam 57 farkl›
teknik adam görev yapt›.

4 y›lda 1000 maça ç›kt›m
FIFA kokartl› hakem Cüneyt Çak›r, “4 y›lda 1000 maça ulaﬂm›ﬂt›m. Annem
bana çok inand›. Y›llar önce söyledi¤i 'O¤lum sen Dünya Kupas›'nda da
hakemlik yapacaks›n' sözünü düﬂününce hala duygulan›r›m” dedi.

Trabzonspor Baflkan›
‹brahim Osmano¤lu
gündemi sallad›
EK‹M ay›nda medyada en çok konuflulan kulüpler
aras›nda devler yine üst s›ralar› paylaflt›. 2015 - 2016
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftas›nda karfl› karfl›ya gelenFenerbahçe - Galatasaray 1 - 1 berabere kald›. MTM'nin araflt›rmas›na göre, Fenerbahçe 110 bin 932 haberle en çok konuflulan kulüp olurken, Galatasaray 97 bin 927 haberle listenin ikinci s›ras›nda yer ald›. 71 bin 504 haberle Befliktafl
üçüncü s›rada bulunurken, listenin devam›nda Trabzonspor 64 bin 991 haberle dördüncülü¤e yerleflti. Bursaspor
ise 32 bin 401 haberle beflinci s›rada yer ald›.
Hac›osmano¤lu’nun, “Kad›n gibi yaflamayaca¤›z…” sözleri yaln›z spor dünyas›n› de¤il, medya gündemini de belirledi. Rapora göre, listenin zirve ismi olmaya devam eden
Baflkan Aziz Y›ld›r›m, 20 bin 205 habere konu edildi. Listenin ikinci ismi Baflkan ‹brahim Hac›osmano¤lu, 8 bin 144 haberle yer ald›.Listenin üçüncü s›ras›nda bulunan Galatasaray Baflkan› Dursun Özbek, 6 bin 804 habere konu edildi.
Befliktafl Kulübü Baflkan› Fikret Orman, 4 bin 656 haberle listenin dördüncü s›ras›nda, Bursaspor Kulübü Baflkan› Recep Bölükbafl›, bin 887 haberle listeyi beflinci s›rada tamamlad›.

DÜNYA Kupas› da dahil olmak
üzere uluslararas› pek çok maçta
düdük çalan, FIFA kokartl› hakem
Cüneyt Çak›r, R›dvan Dilmen'in
sundu¤u televizyon program›n›n
çekimi için Okan Üniversitesi'nde
ö¤rencilerin sorular›n› yan›tlad›.
Çak›r, 4 y›lda 1000 maça ulaﬂm›ﬂt›m. Gerçekten çok çal›ﬂt›m, çal›ﬂmaya da devam ediyorum. Annem bana çok inand›. Y›llar önce
söyledi¤i 'O¤lum sen Dünya Kupas›'nda da hakemlik yapacaks›n'
sözünü düﬂününce hala duygulan›r›m” diye konuﬂtu.
Çak›r, k›sa ve uzun vade hedeflerini 2016 Avrupa ﬁampiyonas›'na, 2017'de bir FIFA Turnuva-
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s›'na, 2018 Dünya ﬁampiyonas›'na
kat›lmak olarak s›ralad›. Söyleﬂi sonunda Çak›r, düzenledikleri Spor

Ödülleri'nde kendisini 2 kez ‘Y›l›n
Hakemi’ seçen Okan Üniversitesi
ö¤rencilerine de teﬂekkür etti.
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Evine Dön Baﬂkan...
rabzonspor tarihinin en büyük maçlar›ndan biriniz izleT90 dakika
dik. Kanat bindirmeleri, birebir de adam geçmeler. Tak›m
diri. Bu Trabzonspor ayakta alk›ﬂlan›r.
‹brahin Hac›osmano¤lu'na böyle bir Trabzon'u bize izletti¤i için teﬂekkür etmemiz laz›m. Hatta onu yeniden seçmemiz laz›m. Gerekirse 1000 sene Trabzonspor'un baﬂ›nda kalmal›. Y›llard›r aray›p da bulamad›¤›m›z efsane baﬂkan asl›nda buymuﬂ.
Sevgili okurlar›m; içim yanarak bunlar› yaz›yorum.
Koca 90 dakikada Trabzon Amatör Küme maçlar›ndan birindeyim sand›m. Koskoca Trabzonspor'u zavall› hale getiren
bu baﬂkana diyorum ki, lütfen b›rak ve evine dön.
Senin iﬂin de¤il, harc›n de¤il. Sen bu kulübe, bu camiaya
küçük kald›n. Hele yapt›¤›n üyelerle hala orada kalmak istedi¤ini ö¤rendi¤imde yaz›k dedim. Senin bu yapt›¤›n› baﬂka
adaylar sana yapsayd› k›yameti kopar›rd›n. Lütfen adil ol,
demokratik davran, ﬂike yapma. Akrabalar›nla ancak sizin
aile derne¤ine baﬂkan olabilirsin. Ki o da çok ay›p. Bu yapt›¤›n ay›b›n ay›b›. Hem bu iﬂten para kazanmad›¤›na göre millet seni de istemedi¤ine göre. Seni soyad› tutanlar isteyebilir ama biz istemiyoruz.
Lütfen Evine Dön.

UEFA'dan
32,6 milyon Euro
UEFA, 2014-15 sezonunda fiampiyonlar Ligi ve Avrupa
Ligi'nde mücadele eden kulüplere yap›lan ödemelerin dökümünü internet sitesinden aç›klad›. Buna göre, UEFA fiampiyonlar Ligi
gruplar›nda yer alan 32 tak›ma 988
milyon avro, UEFA Avrupa Ligi
gruplar›nda yar›flan 48 ekip ve 2.
turdan itibaren "Devler Ligi"nden
turnuvaya dahil olan 8 kulübe ise
239 milyon 750 bin avro da¤›t›ld›.
Avrupa kupalar›na kat›lan Türk kulüpleri Galatasaray, Befliktafl ve Trabzonspor,
pastadan toplam 32 milyon 602 bin 472 avro pay ald›.

Es-Es'in yeni hocas›
SAMET AYBABA

rd›ndan birçok teknik
‹SMA‹L Kartal'›n istifas›n›n a
nuç alamayan yönedirektörle görüflfleen ancak so
iz bir flfleekilde anlaflflaarak tatim, Samet Aybaba ile sürpr
arak PTT 1. Lig tak›mlar›nk›m›n baflfl››na geçirdi. Son ol
ortif direktör olarak görev
dan Adana Demirspor'da sp
a Eskiflfleehirspor'u bulunduyapan Aybaba, bundan sonr
al›flflaacak. Aybaba'n›n yar¤u yerden kurtarmak için ç
n yapaca¤› ö¤renildi.
d›mc›l›¤›n› ise Feyyaz Uçar'›

TURKCELL,
Spor Toto Süper
Lig'e sponsor oldu
2005-2010 y›llar› aras›nda Süper Lig'e ana sponsor
olan Turkcell, sponsorlu¤a verdi¤i 5 y›l aradan sonra
2015-2016 sezonu itibariyle Spor Toto Süper Lig'in resmi iletiflim sponsoru oldu. Turkcell, Süper Kupa'n›n
da isim sponsoru oldu. Süper Kupa maçlar› önümüzdeki y›l itibariyle Turkcell
Süper Kupa ismiyle oynanacak.
Turkcell, A Milli Tak›m'a, Anadolu
kulüplerine, Süper Lig'e ve Türkiye
Futbol Federasyonu'na sponsor olarak Türk futboluna 13 y›lda toplam 400
milyon TL aktarm›fl oldu.

‹ETT'yi ünlü isimlerle buluflturan kitap yay›nland›
144 y›ll›k köklü tarihi ile ‹ETT, kültür
sanat dünyas›na yeni bir eser daha kazand›rd›. Geçmiﬂ y›llarda ‹ETT'de görev
yapm›ﬂ personeller ile zaman zaman yolu ‹ETT ile kesiﬂen ünlü isimlerle yap›lan söyleﬂilerin de
içinde bulundu¤u “Hat›ralarla ‹ETT” isimli
kitap yay›nland›.
Kitap, ‹ETT ile
ilgili bilinmeyenleri ortaya ç›karmak
ve tarihe not düﬂmek amac›yla haz›rland›. Kitapta geçmiﬂ
y›llarda, ‹ETT'de çeﬂitli ka-

demelerde görev yapm›ﬂ çal›ﬂanlar ile
zaman zaman yolu ‹ETT ile kesiﬂen ve
‹stanbul'da toplu ulaﬂ›ma dair düﬂünceleri olan isimlerle yap›lan söyleﬂiler yer
al›yor. Kitab› eline al›p okuyanlar baz› ﬂeyleri belki de ilk
defa görerek ﬂaﬂ›racak,
baz› bilgilerinse detaylar›na ulaﬂacaklar. Okurlar bu kitap sayesinde belki
de ilk defa Cumhurbaﬂkan› Recep
Tayyip Erdo¤an'la
‹ETT'deki hocas› aras›ndaki iliﬂkiyi okuyacaklar.

