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TÜRK‹YE'DE BOKS B‹TM‹ﬁT‹R
limpiyatlarda en çok madalya beklenen spor dallar›ndan biri olan Boks bitmiﬂtir.
Geçti¤imiz günlerde Samsun'da yap›lan Avrupa Olimpiyat kota
müsabakalar›na 3'ü bayan 11 sporcuyla kat›ld›k. Bayanlarda vize
alamad›k, s›f›r çektik. Erkeklerde ise 3 sporcu ancak 3.olarak vize
alabildi. B›rak›n birinciyi ikinci dahi ç›karamad›k. Kald› ki bu Avrupa elemeleri. Burada bir yapam›yorsak hem de kendi ülkemizde
olimpiyat oyunlar›ndan nas›l bir baﬂar› bekleyebiliriz, bunu düﬂünmek laz›m.? Bu tabloya göre baﬂar›l› bir teknik ekip kurulmas› ve
olimpiyatlara kadar iyi bir haz›rl›k kamp dönemi geçirmemiz laz›m.
Ülkemizde çok iyi durumdaki sporcular›m›z› profesyonele itiyoruz. Örnek olarak, Avni Y›ld›r›m'›n baﬂar›lar›n› hep beraber takip ediyoruz. Bu sporcumuz profesyonele geçmeseydi sahip ç›ksayd›k, olimpiyatlarda ülkemize madalya getiremez miydi.? Ayn›
ﬂekilde Avrupa ﬂampiyonu sporcumuz Fatih Keleﬂ profesyonele
geçmiﬂ çok üzüldüm. Bu baﬂar›l› sporcumuzu da profesyonele
kapt›rd›k ve biz kaybettik.
Erkeklerde vize alan 5 sporcumuzda Fenerbahçe spor kulübünden. Fenerbahçe Türk boksunun lokomotifidir. Fenerbahçe
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boks ﬂubesinin sorumlusu Mert Öztemel ve ekibini candan kutluyorum. Sporcular›m›z›n olimpiyatlarda baﬂar›l› olmas›n› ve camiam›z› gururland›rmalar›n› Allahtan dualar›mla diliyorum.
Bayanlarda 60 kg’da Gülsüm Tatar, 6 Avrupa 3 Dünya ﬂampiyonu sporcumuz. Yine haz›rl›k eksikli¤inin kurban› oldu, inﬂallah
yap›lacak olan son olimpiyat kota maçlar›n› kazan›r. 75 kg sporcumuz Sema Çal›ﬂkan ve 51 kg sporcumuz Neriman Ist›k'›n müsabakalara çok iyi haz›rland›klar›n› biliyorum. Onlarda inﬂallah
olimpiyat vizesini alacak. Yeter ki çok iyi motive olsunlar.
Milli tak›m kamp›nda bu sporcular› yetiﬂtiren bütün hocalara
görev verilmesi gerekir. Baﬂar› ekip bütünlü¤üyle geliyor, haliyle
teknik ekip çal›ﬂmalar›n› dünya standartlar›na uyumlu hale ç›kartmak zorundad›r. Rio olimpiyatlar›na çok az bir zaman kala sporcu-

lar›m›z çok deneyimli hocalar›m›zla iyi bir haz›rl›k süreci geçirip,
olimpiyatlarda iyi dereceler yaparak ülkemizi sevindirmelidir. unun
içinde federasyon olimpiyatlara kat›lacak olan sporculara, hocalara, antrenörlere gerekli olan tüm imkânlar› ve deste¤i sa¤layarak
üzerine düﬂen görevlerini yerine getirmek zorundad›r. Yoksa bu
olimpiyatta hüsranla ve camiay› üzerek sonuçlanacak.
Galatasaray spor kulübü kongre üyesi olarak Baﬂkan›m›z Dursun Özbek'in çok olumlu ad›mlar att›¤›n› düﬂünüyorum. Var gücüyle Galatasaray'›m›za gelecek vaat eden çal›ﬂmalar yapt›¤›n› hep
birlikte görüyoruz. E¤er biz kendisine Genel Kurul üyeleri olarak destek vermezsek daha çok UEFA dan müsabakalara men cezas› al›r›z.
Evet sportif baﬂar›lar› elde etmek zorundalar yaln›z bu imkanlar dâhilinde olur geçmiﬂ dönemlerde çok futbolcu al›nd› kaç kiﬂi uyum
sa¤lay›p baﬂar›l› oldu bunlar› es geçmemeliyiz o yüzden ﬂu anki Galatasaray kulübü baﬂkan›m›z Say›n Dursun Özbek'e ve yönetim kuruluna deste¤imizi sürdürmemiz gerekti¤ine inananlardan›m.
Bunun örne¤i de Basketbolda Avrupa ﬂampiyonu olmam›zd›r. Ülkemizi madalyayla onurland›ran tak›m›m›z›, Dursun Baﬂkan ve yönetim kurulu üyelerini de yürekten kutluyorum. Ayn›
baﬂar› futbolda da çok yak›nda karﬂ›m›za gelecektir. Yeter ki
yönetimiyle taraftar›yla bir bütün olal›m.

ESK‹ Fenerbahçeli Futbolcu ve Teknik Direktör Elvir Baliç, y›ld›z futbolcular› transfer eden Fenerbahçe'nin baﬂ›na daha kariyerli ve oyuncular›n sayg› duyaca¤› bir ismin getirilmesi gerekti¤ini belirterek, “Pereria isabetli bir karar de¤ildi” ﬂeklinde konuﬂtu.
“BEﬁ‹KTAﬁ ﬁAMP‹YONLU⁄U HAK ETT‹”
Süper Lig'in en iyi futbol oynayan tak›m›n›n Beﬂiktaﬂ
oldu¤unun alt›n› çizen Baliç, baﬂar›da Teknik Direktör
ﬁenol Güneﬂ'in büyük pay› oldu¤unu belirtti. Baliç, “Beﬂiktaﬂ çok iyi futbol oynuyor. ﬁampiyonlu¤u hak etti. ﬁu
an Türkiye'nin en iyi futbolunu oynuyor.” diye konuﬂtu.
“ARDA SABIRLI OLMALI”
Barcelona'da top koﬂturan Arda ile ilgili de¤erlendirmede de bulunan Baliç, “Ben de Real Madrid'de
top oynad›m. ‹spanya liglerini ve tak›mlar›n› iyi biliyorum. Barcelona'da da y›ld›z futbolcular var. Arda'n›n iﬂi zor sab›rl› davranmak zorunda. E¤er Barcelona'daki durumu istedi¤i gibi olmazsa Avrupa'n›n en
üst düzeydeki tak›mlar›nda da futbol oynayabilecek
kapasitede bir futbolcu. Arda, futbol gelece¤i ile ilgili
iyi düﬂünüp öyle karar vermeli.”
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Yeni Trabzonspor
kongreden sonra görevi devralan Muharrem Usta ve ekibi için ilk
Snanonsezon
baﬂl›yor. Kas›m ay›ndan sonraki dönemi kabul etmiyoruz. Al›ac› ma¤lubiyetleri unutturacak bir sezon geçirmelerini diliyorum.
Gerekenler yap›l›yor mu? K›smen yap›ld›. Yap›lacakt›r da. Usta'n›n gitti¤i yolu Sadri ﬁener'e benzetiyorum. Tak›m kurma çabas›, tarz› ile Sadri ﬁener'e yak›n bir isim gibi duruyor. Ersun Yanal ile anlaﬂmas› ve o dönemden yöneticilerin olmas› sanki 4. Sadri ﬁener dönemi gibi görünüyor. Ersun Yanal'› eleﬂtirmek kolay. Tak›m kur dedi¤inizde kaç teknik
adam ç›kar bu ülkeden? Ben size sayay›m. ﬁenol Güneﬂ, Ersun Yanal,
Samet Aybaba, Mesut Bakkal, Aykut Kocaman. Baﬂka kim olabilir? Bu
isimlerden al›nabilecek en iyilerden biri Trabzon'a getirildi. Öncesinde
scout ekibi oluﬂturup futbolcu taramas› yap›ld›. UEFA'da kazan›lan k›smen baﬂar› say›labilecek transfer k›s›tlamas› ile de yönetim camiay› rahatlatt›. ﬁimdi s›ra iyi bir tak›m kurmakta.
AKYAZI ve ‹Y‹ B‹R TAKIM
Önümüzdeki 5 y›l›n en önemli geliﬂmeleri Trabzonspor ad›na Akyaz› Spor Kompleksi ve ﬂampiyonluk olmal›d›r. Neden bunu böyle diyoruz? Muharrem Usta'n›n 50. Y›l dedik olsu 51, 52 söylemi vard›. Keﬂke böyle olsa. Trabzonsporlular 51 ve 52'ye de raz›. Beklerler. Yeter ki
sonunda o ﬂampiyonluk gelsin. Bunun için iyi tak›m ﬂart. Futbolun
masada kazan›lan oyunlar içinde oldu¤unu unutmadan, masada da
güçlü bir Trabzonspor, Muharrem Usta ile gerçe¤e dönmelidir. Hem
güçlü, hem zengin hem de nüfuzlu bir iﬂadam›. Cumhurbaﬂkan›'n›n
tan›d›¤› bildi¤i isim. Geçen sezon Beﬂiktaﬂ'a hakem ve federasyonun
deste¤i, Trabzonspor'a olursa o ﬂampiyonluk gelir. Olmazsa gelmesi
imkans›z. Maalesef bu ülke futbolunda hakemsiz, TFF'siz ﬂampiyon
olman zor. A¤ustos'da baﬂlayacak sezonda hedef ilk 4 olmal›. Nas›l bir
tak›ma gelince? At›f, Rodeyega, Ndiyaye gibi isimler bu tak›ma güç
katar. Olan tak›m ne yapacak? Ona Yanal karar versin. Ben olma ihtimali olan oyuncular› tak›mda tutard›m. Bunlardan biri Mustafa
Yumlu. Yumlu'nun neden taraftar taraf›ndan sevilmedi¤ini anlam›yorum. Scout ekibinin bulup anlaﬂmaya vard›¤› oyuncular oldu¤unu da
biliyorum. Onlar›n katk›s›yla top oynayan bir tak›m izleyece¤iz.
ELEﬁT‹RMEK
Geriye bir sorun kal›yor. Akyaz› yetiﬂir mi? San›r›m sezon baﬂ›na
yetiﬂmez. Ancak Eylül Ekim ay›na yetiﬂir diye tahmin ediyorum. Avni Aker'de sezona baﬂlanmal›d›r. Akyaz› tam bitmeden baﬂlamak
ﬂehri ve yönetimi rezil eder. Bunun için gerekirse yar›m sezon daha
beklenip Akyaz›'ya geçilsin diyenlerdenim.
Geriye birlik bütünlük kal›yor. Trabzonspor paramparça oldu¤unda hiçbir ﬂey elde edemez. Medyas›n›n da akl›n› baﬂ›na almas› laz›m.
Her bir ﬂeyi eleﬂtirmek olmaz. Eleﬂtiri gereklidir hatta en gerekli konudur ama tak›m sahaya ç›kmadan eleﬂtirmek abesle iﬂtigaldir.
Yönetimin ‹stanbul'da loca sat›ﬂ› ile ilgili giriﬂimleri var. Trabzonlu büyük iﬂadamlar› var. Onlar›n bu konuya el ataca¤›na ve zaten s›n›rl› say›da olan localar›n k›sa sürede bitece¤ine inan›yorum.
Yönetim 120 locay› satabilirse ki satar. Akyaz›'n›n isim hakk›n› da
Turkcell'e 100 milyon Euro gibi bir de¤ere verebilirse borçlar kapan›r. Borçlar kapan›rsa ne olur? ‹yi ﬂeyler olmaz. Herkes oray› almak
için u¤raﬂ›r bu kez. Benim vicdan›m ﬂunu söylüyor; bundan sonra
oras› Celil Hekimo¤lu'nun olmal›. Hekimo¤lu listesini yüzde 70 de¤iﬂtirmesi gerekti¤ini de kendisine bildiririm. Daha göz önünde,
Türkiye'nin tan›d›¤› isimleri listesine katmal›d›r.
Avrupa Futbol ﬁampiyonas› baﬂl›yor. Oradaki futbol ziyafetini
Türkiye'den takip edece¤iz. Ufkumuz geliﬂecek. Bu arada 11 ay›n
sultan› mübarek Ramazan ay›na da k›sa süre kald›. Herkesin mübarek Ramazan ay›n› tebrik eder, Trabzonspor'a yeni sezonda baﬂar›lar dilerim.

‹ﬂte THY’nin
Milli Tak›m uça¤›
TÜRK Hava Yollar›, A Milli Futbol Tak›m›'n› Euro 2016'daki karﬂ›laﬂmalar›na
götürüp getirmek için TC-JYP kuyruk tescilli
Boeing 737-900ER tipi uça¤› tahsis etti. Uça¤a, Türk Bayra¤›, Teknik Direktör Fatih Terim
ve futbolcular›n foto¤raflar› yerleﬂtirildi.

‘Milliler Seninle
Coﬂsun’ Projesi
FRANSA’DA bu yaz düzenlenecek EURO
2016 Avrupa Futbol ﬁampiyonas›'nda
mücadele edecek A Milli Tak›m'a destek
amac›yla oluﬂturulan "Milliler Seninle Coﬂsun" projesi bas›na tan›t›ld›.
‹nternet üzerinden hayata geçirilecek
proje kapsam›nda, bir ay süresince Milli Tak›m'› destekler nitelikte çekilen videolar,
"millilerseninlecossun" web sitesine yüklenecek. Halk oylar›yla belirlenip en yüksek
dereceye ulaﬂan 15 video, ﬁansal Büyüka,
Ertem ﬁener, Güntekin Onay, Ersin Düzen,
Faik Çetiner, Ender Bilgin, Serhat Ulueren,
Emre Tilev, Mehmet Ayan ve Bar›ﬂ Ertül gibi
futbolun önde gelen yorumcular›n›n jürili¤inde de¤erlendirilerek, belirlenen kiﬂilere
20 bin TL'ye yak›n para ödülü verilecek.
Oyuncu Ceyhun Y›lmaz'›n sunuculu¤unu
üstlendi¤i tan›t›m program›nda proje hakk›nda bilgi veren Fatih Belediye Baﬂkan›
Mustafa Demir, millet olarak herkesin gururla takip edece¤i bu organizasyonda Milli Tak›m'›n yaratt›¤› heyecan› en üst noktaya taﬂ›ma amac›yla böyle bir proje gerçekleﬂtirdiklerini söyledi.

Darülaceze için
y›ld›z ya¤muru
DARÜLACEZE misyonunun yurt içinde ve yurt d›ﬂ›nda daha geniﬂ kitleye ulaﬂmas› için "Türk ve Dünya Y›ld›zlar›
Salonda" kültür ve sanat ﬂöleni muhteﬂem bir organizasyonla
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleﬂti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toro¤lu'nun yönetti¤i mücadelede,
Dünya Y›ld›zlar› Tak›m›'nda Aron Winter, Gheorghe Hagi, Jari
Litmanen, Patrick Kluivert, Jr. Kluivert, Pascal Nouma, Ronald
De Boer, ﬁota Arveladze, Michael Kraft giyerken, Türk Y›ld›zlar› Tak›m›'nda ise, Bülent Korkmaz, Evren Turan, Hakan Ünsal,
O¤uz Çetin, Oktay Derelio¤lu, Rüﬂtü Reçber, Kerem ‹nan, Lemi
Çelik, Tolunay Kafkas ve Faruk Atalay sahada yer ald›.
Mücadele Dünya Y›ld›zlar›'n›n 11-9 üstünlü¤üyle sonuçlan›rken, sahada her zaman oldu¤u gibi dostluk kazand›.

‹stanbul'un parlayan
y›ld›z›; ‹K‹TELL‹SPOR

‹STANBUL Süper Amatö
r Ligin yeni
tak›mlar›ndan ‹kitellispor U
19, Gençler Ligi son
haftas›nda ‹FA sahas›nda a¤›
rlad›¤› Yeﬂilp›narspor'u
5-1 ma¤lup ederek grup ﬂam
piyonu oldu.
Müsabakan›n ilk yar›s›nda Gök
han ve Mehmet'in at›¤› gollerle 2-1 önde kapatan
Mavi beyazl› tak›m ikinci
yar›da rakibine üstünlük sa¤
layarak Savaﬂ, Halimcan
ve Oktay'›n att›¤› gollerle kar
ﬂ›laﬂmay› 5-1 kazanarak 15.
Grubun ﬂampiyonu oldu. 2015-2
016 Futbol sezonuna f›rt›na gibi baﬂlayan Küçükçekm
ece temsilci ‹kitellispor A
Tak›mda ﬂampiyon olarak Süp
er Amatöre ç›kma baﬂar›s›n›n gösterdi. Küçükçekmece
temsilcisi U14, U15, U16,
U17 tak›mlar›n›n ard›ndan U19
tak›m›nda da ﬂampiyonluk yaﬂayarak bir sezon içinde
6 ﬂampiyonluk, 3 Türkiye
ﬂampiyonas› maçlar› oaynay
arak 2015-2016 Futbol
sezonuna ad›n› alt›n harflerle
yazd›rarak ‹stanbul’un ve
Küçükçekmece’nin parlayan
y›ld›z oldu.

