
FIFA May›s ay› dünya s›ralamas› aç›kland›. Son 2 ayda
yükseliflini sürdürerek zirveye yerleflen Arjantin 1532,

ikinci Belçika 1364, üçüncü fiili 1353, dördüncü Kolombiya 1337,
beflinci Almanya 1309 puanla s›ralamada yer ald›. Son 1 y›ld›r
ma¤lubiyeti unutan A Milli Tak›m›m›z ise bu ay 13. s›radaki ye-
rini korudu. Uluslararas› arenada geçen ay maç yap›lmad›¤›
gerekçesiyle s›ralamada yer alan ilk 50 tak›m aras›nda de¤iflim
yaflanmad›. A Milli Futbol Tak›m›'n›n 10 Haziran-10 Temmuz ta-
rihlerinde düzenlenecek 2016 Avrupa fiampiyonas›'nda (EURO
2016) D Grubu'nda karfl›laflaca¤› ‹spanya 6'nc›, H›rvatistan
23'üncü, Çek Cumhuriyeti ise 29'uncu s›rada kalmay› sürdürdü.
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N efes kesen flampiyonluk yar›fl› nihayet son buldu ve Be-
fliktafl, lig maratonunu zaferle tamamlad›. Siyah Beyaz-

l›lar Fenerbahçe ve Torku Konyaspor'un önünde finifl çizgisi-
ni geçmeyi baflard›.

Öncelikle, alt›n› çizmek istiyorum; Evsiz barks›z, göçebe-
ler gibi iç saha maçlar›n› orada burada oynay›p ta böyle bir
zafere ulaflmak, öyle kolay bir ifl de¤il kesinlikle.

Sezon bafl› yap›lan hesaplarda flampiyonluk için en az
flans verilen tak›m olmas›na karfl›n, ortaya koydu¤u perfor-
mans ve ald›¤› skorlarla, tüm bu hesaplamalar› yapanlar›
taca att› 'Kara Kartal'. 

Do¤rusunu söylemek gerekirse, Siyah Beyazl› camian›n
içinde de bu baflar›n›n gelebilece¤ine ihtimal vermeyen ha-
t›r› say›l›r bir kesim de vard›. Bu konuda baz› Befliktafll› dost-
lar›mla tart›flt›¤›m› biliyorum. Bana, “‹mkan› m› var; Rakip-
lerin kadrolar›na göre daha gerideyiz. Bir de üstelik saham›z
yok. Oradan oraya geziyoruz. fiampiyonluk hayal olur” diyen-
lere, “Böyle düflünmeyin, Befliktafl bir hava yakalad›. Rüzga-
r› arkas›na ald›. Ayr›ca fienol Günefl gibi idealist bir teknik
adam çal›flt›r›yor” demekten inan›n dilimde tüy bitti.

Sonuçta, Befliktafl ve Fenerbahçe keyifli bir flampiyonluk
mücadelesi verdiler. 

Sezonun ilk yar›s› tamamland›¤›nda üçüncü s›rada olan Ga-
latasaray'›n 10 puan önünde yer alan Fenerbahçe ve 11 puan
öndeki Befliktafl, ikinci yar›da afla¤›dan hiç bask› görmeden yü-
rüyüp gittiler. Bu arada üçüncülükten söz etmiflken, Torku Kon-
yaspor'un üçüncülü¤ünü de tabi ki kutlamak gerek. Aykut Koca-
man ve ö¤rencilerini alk›fll›yoruz.

Evet biz gelelim yeniden Befliktafl'a. Siyah Beyazl›lar›n
113 y›ll›k tarihinde yer alan 13 flampiyonluktan çok daha
önemlidir bu y›l elde edilen zafer. Yukar›da da vurgulamaya
çal›flt›¤›m gibi, bu sezon al›nan flampiyonluk, iç saha maç-
lar›n› evinde oynayamama handikap›yla birlikte, ülke olarak
siyasal ve psikolojik ortam›n da yerlerde süründü¤ü bir sü-
reçte gelmesi nedeniyle de bir kat daha önemlidir. Düflüne-
biliyor musunuz, patlayan bombalar, yitirilen canlar, terör
nedeniyle ertelenen maçlar ve bir de bunlara iklim flartlar›,
yani kar nedeniyle ötelenen karfl›laflmalar ekleyin...

‹flte Befliktafl'›n elde etti¤i flampiyonluk, böyle bir ortamda
elde edilmifl ve sonuna kadar hak edilmifl muhteflem bir zafer.
Rahmetli Kayahan ustan›n dedi¤i gibi, “Onlar›nki bir ask hika-
yesi, Siyah Beyaz film gibi biraz... Sizi bilemem, ancak ben bu
filmin kahramanlar›n› avuçlar›m patlayana kadar alk›fll›yorum.

Baflkan Fikret Orman ve yönetimini de, Vodafone Arena'y›
geç de olsa bitirdikleri için ayr›ca kutluyorum. Bursaspor maç›y-
la aç›lan, son üç karfl›laflmada vefakar ve cefakar Befliktafl ta-
raftar›n› tribünlerinde bar›nd›ran Vodafone Arena'n›n da, hem
Befliktafl'a hem de Türk futboluna hay›rl› olmas›n› diliyorum.

Asl›nda yaz›ya bafllarken, Befliktafl'›n teknik bir analizini
yap›p, kaledeki Tolga Zengin'den bafllay›p, bu y›l bir gol maki-
nesi gibi çal›fl›p Kartal'›n gol aya¤› olan Mario Gomez'e kadar
tak›m› irdeleyecektim. Ancak böyle bir günde, “Buna ne kadar
gerek var” diyerek vazgeçtim. Çünkü gün Befliktafl için koskoca
bir sezonun mutlu sonla noktaland›¤› gün. Teknik detaylarla u¤-
rafl›p, kafa ütülemenin san›r›m yer ve zaman› de¤il.

O ifli bir baflka zaman yapar›z. Hoflçakal›n...

erdenaktogu@spormeydani.org

Seyir Defteri

Siyah, Beyaz bayram...
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KEMAL BEKTAfi
ASLAR YAPI Yönetim Kurulu Baflkan›

Atatürk ve siIah arkadaflIar›n›
birkez daha sayg›yIa an›yor,

baflta gençIerimizin oImak üzere 
haIk›m›z›n 19 May›s

Atatürk'ü Anma,
GençIik ve Spor Bayram›'n›

kutIuyorum.

A MiLLi TAKIM
yerini korudu

EEUURROO  22001166  iiççiinn  üürreettiilleenn  UUEEFFAA  lliissaannssll››  üürrüünnlleerrllee  AA  MMiillllii  TTaa--kk››mm››''nn››nn  iiçç  vvee  dd››flfl  ssaahhaa  ffoorrmmaallaarr››nn››nn  ssaatt››llaaccaa¤¤››  mmaa¤¤aazzaallaa--rr››nn  iillkkiinniinn  aaçç››ll››flfl  ttöörreenniinnee  TTFFFF  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  ÜÜyyeessii  CCeennggiizz  ZZüüll--ffiikkaarroo¤¤lluu,,  TTFFFF  MMeerrkkeezz  HHaakkeemm  KKuurruulluu  BBaaflflkkaann››  KKuudddduussii  MMüüffttüü--oo¤¤lluu,,  CCaarrrreeffoouurrSSAA  GGeenneell  MMüüddüürrüü  HHaakkaann  EErrggiinn,,  mmiillllii  ttaakk››mm››nn  eess--kkii  ffuuttbboollccuullaarr››  ‹‹bbrraahhiimm  TToorraammaann,,  TTüümmeerr  MMeettiinn,,  HHaakkaann  ÜÜnnssaall,,ÜÜmmiitt  DDaavvaallaa,,  TToolluunnaayy  KKaaffkkaass,,  BBüülleenntt  KKoorrkkmmaazz,,  AAllppaayy  ÖÖzzaallaann  vveeeesskkii  ffuuttbbooll  hhaakkeemmlleerriinnddeenn  BBüünnyyaammiinn  GGeezzeerr  kkaatt››lldd››..  ‹‹ssttaannbbuull''uunnççeeflfliittllii  bbööllggeelleerriinniinn  yyaann››  ss››rraa  TTüürrkkiiyyee  ggeenneelliinnddee  1155  KK››rrmm››zz››  BBee--yyaazz  mmaa¤¤aazzaa  aaçç››llaaccaakk..

‘K›rm›z› Beyaz’ aç›ld›

HALTERDE olimpiyat kotas› için verilen süre tamam-
land›. Türkiye, 2016 Rio Olimpiyatlar›'na 3 kad›n ve 1

erkek olmak üzere 4 sporcuyla kat›lma hakk› elde etti.
Kota alma süresi, Norveç'in Forde kentinde 10-16 Nisan ta-

rihlerinde düzenlenen Avrupa fiampiyonas› ile son bulurken,
Türkiye, ülkelere verilen 4 kad›n ve 4 erkek olmak üzere 8 ki-
flilik ülke kotas›ndan 4'ünü alabildi. Rio'ya hangi sporcular›n
gidece¤i, olimpiyatlara bir ay kala aç›klanacak. Halterde
olimpiyatlara kota al›nan s›klette ve kota alan sporcuyla ka-
t›lma zorunlulu¤u bulunmuyor. Ülkeler, hak ettikleri say›da
istedikleri s›klette ve sporcuyla olimpiyatlara kat›labiliyor.

TAfiPINAR: "GÖNÜL DAHA ÇOK OLSUN ‹STERD‹”
Türkiye Halter Federasyonu Baflkan› Tamer Taflp›nar, 2016

Rio Olimpiyat Oyunlar› için ald›klar› kota say›s›n›, kad›nlarda
iyi, erkeklerde ise yetersiz buldu¤unu söyledi. Taflp›nar, "Gö-
nül daha çok olsun isterdi. Kad›nlar› yeterli buluyorum ancak
erkeklerde daha iyi olabilirdik." dedi. Rio'da madalya alma
flanslar›n›n bulundu¤unu dile getiren Taflp›nar, "Göreve geldi-
¤imizde böyle bir ihtimal dahi yoktu. ‹nflallah son dönemdeki
ç›k›fl›m›z, olimpiyata da yans›r ve madalya ile döneriz" dedi.

Halterde olimpik say›
4'te kald›

ANKARA’DAN ‹‹ssttaannbbuull''aa  ttaaflfl››nnaann  KKuullüüpplleerr  BBiirrllii¤¤ii  VVaakkff››''nn››nn

yyeennii  mmeerrkkeezzii  aaçç››lldd››..  VVaakkff››nn  MMaassllaakk''ttaakkii  yyeennii  mmeerrkkeezziinniinn

aaçç››ll››flfl››nnaa,,  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  BBaakkaann››  AAkkiiff  ÇÇaa¤¤aattaayy  KK››ll››çç,,  SSppoorr  GGeenneell

MMüüddüürrüü  MMeehhmmeett  BBaayykkaann,,  TTüürrkkiiyyee  FFuuttbbooll  FFeeddeerraassyyoonnuu  ((TTFFFF))

BBaaflflkkaann››  YY››lldd››rr››mm  DDeemmiirröörreenn,,  KKuullüüpplleerr  BBiirrllii¤¤ii  VVaakkff››  BBaaflflkkaann››  GGöökk--

sseell  GGüümmüüflflddaa¤¤,,  AAvvrruuppaa  PPrrooffeessyyoonneell  FFuuttbbooll  LLiigglleerrii  BBaaflflkkaann››  LLaarrss

CChhrriisstteerr  OOllssssoonn  iillee  SSüüppeerr  LLiigg  kkuullüüpplleerriinniinn  tteemmssiillcciilleerrii  kkaatt››lldd››..

AAçç››ll››flflttaa  kkoonnuuflflaann  TTFFFF  BBaaflflkkaann››  YY››lldd››rr››mm  DDeemmiirröörreenn,,  ""KKuu--

llüüpplleerr  BBiirrllii¤¤ii  VVaakkff››''nn››,,  uuzzuunn  ssüürreeddiirr  hhaayyaalliinnii  kkuurrdduu¤¤uummuuzz  ggüü--

zzeell  bbiirr  mmeekkaannaa  ttaaflfl››dd››kk..  BBiizz  ççookk  bbüüyyüükk  bbiirr  aaiilleeyyiizz,,  KKuullüüpplleerr

BBiirrllii¤¤ii  VVaakkff››  ddaa  bbuu  aaiilleenniinn  aa¤¤aabbeeyyii..  OOnnuunn  iiççiinn  KKuullüüpplleerr  BBiirrllii¤¤ii

VVaakkff››,,  ffuuttbboolluummuuzzaa  öörrnneekk  oollmmaass››  ggeerreekkeenn  bbiirr  kkuurruumm..  SSaa¤¤ooll--

ssuunn  GGöökksseell  bbaaflflkkaann  ddöönneemmiinnddee  ddee  ttooppaarrllaanndd››  vvee  öönneemmllii

aadd››mmllaarr  aatt››yyoorr..  BBeenn  tteekkrraarr  hhaayy››rrll››  oollmmaass››nn››  ddiilliiyyoorruumm""  ddeeddii..

KKoonnuuflflmmaallaarr››nn  aarrdd››nnddaann  BBaakkaann  KK››ll››çç,,  DDeemmiirröörreenn  vvee  GGüümmüüflfl--

ddaa¤¤,,  vvaakkff››nn  yyeennii  mmeerrkkeezziinniinn  aaçç››ll››flfl  kkuurrddeelleessiinnii  bbiirrlliikkttee  kkeessttii..

Kulüpler Birli¤i Vakf›'n›n 

yeni merkezi aç›ld›

VODAFONE Arena'n›n 50 bin
ziyaretçinin ayn› anda ba¤lant›
ihtiyac›n› karfl›layabilen ak›ll›
stadyum altyap›s›, 2022 Katar
Dünya Kupas›'nda kullan›lacak 8
stadyumda kurulmas› planlanan
ak›ll› stadyum altyap›lar›na mo-
del olacak. 

Befliktafl JK, Vodafone Türkiye
ve Vodafone Katar üst düzey yö-
neticileri, Vodafone Arena'da bir
araya gelerek, dünyan›n en h›zl›

büyüyen futbol pazarlar›ndan bi-
ri olan Katar'a Türkiye'deki tek-
noloji uzmanl›¤› ve deneyiminin
aktar›lmas›n› h›zland›rmak için
bir iyi niyet sözleflmesi imzalad›.
Anlaflmaya göre, Vodafone Tür-
kiye, Katar'da ak›ll› stadyum tek-
nolojisinin uygulanmas› için Vo-
dafone Katar'la yak›n iflbirli¤i
içinde çal›flacak.

Toplant›da konuflan Vodafone
Türkiye CEO'su Gökhan Ö¤üt flun-

lar› söyledi: “Vodafone Türkiye
olarak 2013'ten bu yana Befliktafl
JK'n›n sponsoruyuz. 150 milyon
dolar› aflan toplam de¤eriyle Tür-
kiye'nin bu en büyük sponsorluk
anlaflmas›n› baflar›yla sürdürüyo-
ruz. Sponsorlu¤umuzun bafllang›-
c›ndan bu yana çok güçlü bir pa-
zarlama ve iletiflim plan›yla Beflik-
tafl ve Vodafone Arena markalar›-
na önemli yat›r›mlar yapt›k ve
yapmaya devam ediyoruz. 

Türkiye'nin ilk ak›ll› stadyumu Vodafone Arena, ak›ll› stadyum altyap›s›yla dünyaya örnek oluyor.


