
UEFA, 2014-15 sezonunda fiampiyonlar Ligi ve Avrupa
Ligi'nde mücadele eden kulüplere yap›lan ödemele-

rin dökümünü internet sitesinden aç›kla-
d›. 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 kulüp-
leri Galatasaray, Befliktafl ve Trabzonspor,
pastadan toplam 32 milyon 602 bin 472 avro pay ald›.

UEFA'dan 
32,6 milyon Euro

‹‹SSMMAA‹‹LL KKaarrttaall''››nn  iissttiiffaass››nn››nn  aarrdd››nnddaann  bbiirrççookk  tteekknniikk

ddiirreekkttöörrllee  ggöörrüüflfleenn  aannccaakk  ssoonnuuçç  aallaammaayyaann  yyöönnee--

ttiimm,,  SSaammeett  AAyybbaabbaa  iillee  ssüürrpprriizz  bbiirr  flfleekkiillddee  aannllaaflflaarraakk  ttaa--

kk››mm››nn  bbaaflfl››nnaa  ggeeççiirrddii..  SSoonn  oollaarraakk  PPTTTT  11..  LLiigg  ttaakk››mmllaarr››nn--

ddaann  AAddaannaa  DDeemmiirrssppoorr''ddaa  ssppoorrttiiff  ddiirreekkttöörr  oollaarraakk  ggöörreevv

yyaappaann  AAyybbaabbaa,,  bbuunnddaann  ssoonnrraa  EEsskkiiflfleehhiirrssppoorr''uu  bbuulluunndduu--

¤¤uu  yyeerrddeenn  kkuurrttaarrmmaakk  iiççiinn  ççaall››flflaaccaakk..  AAyybbaabbaa''nn››nn  yyaarr--

dd››mmcc››ll››¤¤››nn››  iissee  FFeeyyyyaazz  UUççaarr''››nn  yyaappaaccaa¤¤››  öö¤¤rreenniillddii..

EEss--EEss''iinn  yyeennii  hhooccaass››

SAMET AYBABA

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 ile-
tiflim sponsoru oldu. Turkcell, Süper Kupa'n›n
da isim sponsoru oldu. Süper Kupa maç-
lar› 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 ola-
rak Türk futboluna 13 y›lda toplam 400
milyon TL aktarm›fl oldu.

TURKCELL, 
Spor Toto Süper 

Lig'e sponsor oldu
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T rabzonspor tarihinin en büyük maçlar›ndan biriniz izle-
dik. Kanat bindirmeleri, birebir de adam geçmeler. Tak›m

90 dakika diri. Bu Trabzonspor ayakta alk›fllan›r.
‹brahin Hac›osmano¤lu'na böyle bir Trabzon'u bize izlet-

ti¤i için teflekkür etmemiz laz›m. Hatta onu yeniden seçme-
miz laz›m. Gerekirse 1000 sene Trabzonspor'un bafl›nda kal-
mal›. Y›llard›r aray›p da bulamad›¤›m›z efsane baflkan as-
l›nda buymufl.

Sevgili okurlar›m; içim yanarak bunlar› yaz›yorum.
Koca 90 dakikada Trabzon Amatör Küme maçlar›ndan bi-

rindeyim 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 iste-
di¤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 mil-
let seni de istemedi¤ine göre. Seni soyad› tutanlar isteyebi-
lir ama biz istemiyoruz.

Lütfen Evine Dön.

kadirbiyikli@spormeydani.org
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Evine Dön Baflkan...

Galatasaray, Hamzao¤lu'ndan boflalan teknik direktörlük koltu¤una Mustafa
Denizli'yi getirdi. Böylece Galatasaray'da üçüncü Denizli dönemi bafllad›.

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.

Otomobil 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 ka-
rarlar 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 Karting-
le 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›m-
lar›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

yaflad›¤› kötü süreç ve mükemmel sonuç, Türkiye'de. Kenan
flimdi de varisi olarak genç pilot Toprak Razgatl›o¤lu'nu ayn› ya-
p› alt›nda yetifltirirken bayra¤›m›z› uluslararas› arenada dalga-
land›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 olu-
yor. Dünyan›n 1 numaral›  yar›fl organizasyonu Formula 1'de ne-
den 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 yan-
l›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 göste-
ren birçok genç pilotta, Avrupa'da söz sahibi tak›mlar taraf›n-
dan 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 el-
de etmektedir. Reklam anlam›ndaysa, gerek Avrupa'da gerekse
Türkiye'de kat›l›mc› firma flampiyon yetifltiren sponsor olarak
gurur kayna¤› olmaktad›r.

Bilginize.

gokhantelkenar@spormeydani.org

KritikKEND‹ ÇABALARI YETM‹YOR!
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GALATASARAY’DA Hamza
Hamzao¤lu'nun ard›ndan teknik  di-
rektörlük görevine getirilen Mustafa
Denizli, 23 y›l sonra yuvaya geri dön-
dü. Profesyonel futbolculuk kariyeri-
nin önemli bölümünü ‹zmir ekibi  Al-
tay'da geçirdikten sonra, 1983-84 se-
zonunda Galatasaray'a transfer olan
Mustafa  Denizli, ard›ndan yard›mc›
antrenör ve teknik direktörlük görev-
leri üstlendi¤i  sar›-k›rm›z›l› kulüpte
23 y›l aran›n ard›ndan üçüncü döne-
mine start veriyor. 

Galatasaray'›n efsane teknik di-
rektörü Jupp Derwall'in 1984-85,
1985-86 ve 1986-87 sezonlar›nda
yard›mc›l›¤›n› yapan Denizli, Al-
man  çal›flt›r›c›n›n menajerlik göre-
vine getirilmesinin ard›ndan 1987-
88 sezonunda ilk  kez sar›-k›rm›z›l›
tak›m›n teknik direktörü oldu. Der-
wall, menajerlik görevine getirilme-
sine karfl›n tak›mda birinci adam
olarak kulübede yerini al›rken, De-
nizli ise teknik direktörlük görevi
verilmesine  ra¤men yine Alman ça-
l›flt›r›c›n›n alt›nda maçlara ç›kt›.

Bu görevde 2 sezon kalan Denizli,
ilk sezonunda lig ve  Cumhurbaflkan-
l›¤› 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› futbolse-
verlerin, Rapid Wien, Neuchatel Xa-

max ve Monaco  zaferleriyle hat›rla-
d›¤› bu sezonda Denizli idaresindeki
Galatasaray, Rumen ekibi  Steaua
Bükrefl'e yar› finalde elendi. Tecrübe-
li çal›flt›r›c›n›n Galatasaray'›n  bafl›n-
daki ilk dönemi, 1988-89 sezonunun
tamamlanmas›yla sona erdi 

‹kinci dönemi 2 sezon sürdü  
Alman çal›flt›r›c› Sigfried Held yö-

netiminde 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 Be-
fliktafl'›  safd›fl› b›rakarak
Cumhurbaflkanl›¤› Kupa-
s›'n› kald›rd›. Denizli yö-
netiminde 1991-92 sezo-
nunda Kupa Galipleri
Kupas›'nda çeyrek  final
oynayan sar›-k›rm›z›l›lar,
ligi ikinci s›rada tamamlar-
ken, tecrübeli teknik  adam›n
ikinci dönemi de sezon biti-
minde sonland›. 

Fenerbahçe ve Befliktafl'›
flampiyon yapt›  

Denizli, Galatasaray'da ikinci
adam pozisyonunda flampiyonluk
sevinci yaflarken, Fenerbahçe ve Be-
fliktafl'ta ise birinci adam olarak
flampiyonlu¤a  uzand›. Galatasa-
ray'da 1987-88 sezonunda Der-
wall'in alt›nda teknik direktörlük
yapan ve flampiyonlukta pay sahibi
olan Denizli, 2000-2001'de Fener-
bahçe'yi,  2008-2009'da da Befliktafl'›
mutlu sona ulaflt›rd›. Teknik adam-
l›k kariyerinde Denizli, kulüp sevi-
yesinde Galatasaray,  Alemannia

Aachen (Almanya), Koca-
elispor, Fenerbahçe,

Vestel Manisaspor,
Persepolis (‹ran),
Befliktafl, Pas
(‹ran), Çaykur Ri-
zespor ve Hazar
Lankeran  (Azer-

baycan) tak›mla-
r›n› çal›flt›rd›. 

A Milli Tak›m'da 2 kez görev yapt›  
Tecrübeli teknik adam, A Milli Ta-

k›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 getirilmesi-
ne karfl›n, 1 y›l  süren bu döneminde
bir süre iki tak›m› beraber çal›flt›rd›. 

Ay-y›ld›zl› ekipte ikinci dönemi-
ne, Galatasaray'la anlaflan Fatih  Te-
rim'in yerine 1996 y›l›nda bafllayan
Denizli, 2000 Avrupa fiampiyonas›
finallerine kat›lma hakk› elde etti.
Milli tak›m Avrupa fiampiyonas› fi-
nallerinde  çeyrek final oynama bafla-
r›s› gösterirken, organizasyonun ar-
d›ndan görevinden  ayr›lan Denizli,
Fenerbahçe ile anlaflt›. 

Özbek'in tercihi yerliden yana oldu  
Galatasaray Kulübü Baflkan› Dur-

sun Özbek, Hamza Hamzao¤lu'nun ar-
d›ndan  teknik direktör tercihini yine
bir yerli isimden yana kulland›. Bafl-
kan Özbek, Marcelo Bielsa, Herve Re-
nard ve Lucien Favre isimlerinin  de
gündeme geldi¤i teknik direktör ara-
y›fllar› döneminde, tercihini Mustafa
Denizli'den yana kullanarak, sar›-k›r-
m›z›l› tak›m› ligi iyi tan›yan bir antre-
nöre  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›. 

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›fl-
t›m. Gerçekten çok çal›flt›m, çal›fl-
maya da devam ediyorum. An-
nem bana çok inand›. Y›llar önce
söyledi¤i 'O¤lum sen Dünya Ku-
pas›'nda da hakemlik yapacaks›n'
sözünü düflününce hala duygula-
n›r›m” diye konufltu.

Çak›r, k›sa ve uzun vade hedef-
lerini 2016 Avrupa fiampiyona-
s›'na, 2017'de bir FIFA Turnuva-

s›'na, 2018 Dünya fiampiyonas›'na
kat›lmak olarak s›ralad›. Söylefli so-
nunda Çak›r, düzenledikleri Spor

Ödülleri'nde kendisini 2 kez ‘Y›l›n
Hakemi’ seçen Okan Üniversitesi
ö¤rencilerine de teflekkür etti.

4 y›lda 1000 maça ç›kt›m

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 gelenFe-
nerbahçe - Galatasaray 1 - 1 berabere kald›. MTM'nin arafl-
t›rmas›na göre, Fenerbahçe 110 bin 932 haberle en çok ko-
nuflulan kulüp olurken, Galatasaray 97 bin 927 haberle lis-
tenin ikinci s›ras›nda yer ald›.  71 bin 504 haberle Befliktafl
üçüncü s›rada bulunurken, listenin devam›nda Trabzons-
por 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…” söz-
leri yaln›z spor dünyas›n› de¤il, medya gündemini de belir-
ledi. Rapora göre, listenin zirve ismi olmaya devam eden
Baflkan Aziz Y›ld›r›m, 20 bin 205 habere konu edildi. Liste-
nin ikinci ismi Baflkan ‹brahim Hac›osmano¤lu, 8 bin 144 ha-
berle yer ald›.Listenin üçüncü s›ras›nda bulunan Galatasa-
ray Baflkan› Dursun Özbek, 6 bin 804 habere konu edildi. 

Befliktafl Kulübü Baflkan› Fikret Orman, 4 bin 656 ha-
berle listenin dördüncü s›ras›nda, Bursaspor Kulübü Bafl-
kan› Recep Bölükbafl›,  bin 887 haberle listeyi beflinci s›ra-
da tamamlad›.

Trabzonspor Baflkan›
‹brahim Osmano¤lu

gündemi sallad›

144 y›ll›k köklü tarihi ile ‹ETT, kültür
sanat dünyas›na yeni bir eser daha ka-
zand›rd›. Geçmifl y›llarda ‹ETT'de görev
yapm›fl personeller ile zaman zaman yo-
lu ‹ETT ile kesiflen ünlü isimler-
le yap›lan söyleflilerin de
içinde bulundu¤u “Ha-
t›ralarla ‹ETT” isimli
kitap yay›nland›.

Kitap, ‹ETT ile
ilgili bilinmeyenle-
ri ortaya ç›karmak
ve tarihe not düfl-
mek amac›yla haz›r-
land›. 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 düflünce-
leri olan isimlerle yap›lan söylefliler yer

al›yor. Kitab› eline al›p okuyan-
lar baz› fleyleri belki de ilk

defa görerek flafl›racak,
baz› bilgilerinse de-
taylar›na ulaflacak-
lar. Okurlar bu ki-
tap sayesinde belki
de ilk defa Cum-

hurbaflkan› Recep
Tayyip Erdo¤an'la

‹ETT'deki hocas› aras›n-
daki iliflkiyi okuyacaklar.

‹ETT'yi ünlü isimlerle buluflturan kitap yay›nland›


