
DÜNYA çap›ndaki y›ld›z futbolcular›n
birer birer ülkemizin tak›mlar›yla sözlefl-
me imzalamalar›n›n ard›ndan taraftarlar
“yüzy›l›n ligi” s›fat›yla nitelendirdikleri
2015/2016 sezonunu heyecanla bekleme-
ye bafllad›. Gerek yurt d›fl›ndan ülkemize
gelen y›ld›zlarla gerek ise yerli isimlerin
yurt d›fl›nda att›¤› imzalarla heyecan veri-
ci bir sezon futbol severleri bekliyor. Yan-
dex, bu futbol sezonunu eflsiz hale getiren
transferler aras›nda en çok arananlar› lis-
teledi. 9 Haziran'dan bugüne kadarki ara-
malara bak›ld›¤›nda zirveye, Süper Lig d›-
fl›ndan bir isim yerleflti¤i görülüyor. Ath-
letico Madrid'den rekor bir bonservis be-
deliyle Barcelona'ya geçen Arda Turan,
Yandex'in en çok arananlar listesinde ilk
s›rada yer al›yor.

SÜPER L‹G’‹N EN ÇOK ARANAN 
TRANSFER‹ VAN PERSIE

Yandex'in analizine göre Süper Lig'in
arama flampiyonu transferi, Fenerbahçe'nin
Manchester United'tan kadrosuna katt›¤›
dünya y›ld›z› Van Persie transferi olurken,

bu oyuncuyu Galatasaray'›n y›ld›z transferi
Lukas Podolski takip etti. Fenerbahçe'nin
Manchester United'tan kadrosuna katt›¤›
bir di¤er isim olan Luis Nani, s›ralamada
üçüncü, Befliktafl'a geri dönen Q7 lakapl›
Quaresma, Süper Lig'in en çok aranan dör-
düncü transferi oldu. Beflinci s›rada ise, Fe-
nerbahçe'nin yeni transferlerinden Josef de
Souza yer ald›. Souza'y› s›ras›yla; Simon
Kjaer (Fenerbahçe), Samuel Eto'o (Antal-
yaspor), Andreas Beck (Befliktafl), Abdoula-
ye Ba (Fenerbahçe) ve Fabiano (Fenerbah-
çe) takip etti.

FUTBOLSEVERLER MERAK
ETT‹KLER‹N‹ YANDEX’E SORUYOR

Gerçek zamanl› olarak, hangi ilde fut-
bolla ilgili ne arand›¤›n› merak eden kulla-
n›c›lar ise Yandex'in yeni arama sorgular›
haritas› üzerinden bu bilgiye ulaflabiliyor.
Yandex'in haritas›, hangi bölgelerden han-
gi aramalar›n yap›ld›¤›n›, nelerin merak
edildi¤ini anl›k olarak paylafl›yor. Harita-
ya ulaflmak için; http://yandex.com.tr/pro-
mo/queries ziyaret edebilirsiniz.

Yandex, futbolda transfer sezonunun
bafllad›¤› 9 Haziran'dan bugüne kadar
ad› en çok aranan transferleri listeledi.
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Baflar› asl›nda bir öykü ve o öykünün detaylar›n›n tümüdür.
‹flte tam da böyle bir öyküyü, yani bir baflar› biyografisini

sizlerle paylaflmak istiyorum.
O 18 yafl›n› doldurup, 19'una merdiven dayad›¤› flu s›ralar-

da 2015 FIM European Superstock 600 kategorisinin yeni flam-
piyonu olarak, motor sporlar›n›n favori branfl› motosiklette ad›-
n› bu sporun kitab›na alt›n harflerle yazd›rd›. Alanya'l› genç y›l-
d›z, Misano'da sezonun alt›nc› yar›fl›n› üçüncü s›rada tamam-
lad› ve bu sonuçla sezonun bitmesine iki yar›fl kala, flampiyon-
luk unvan› için yeterli oldu¤unu da kan›tlad›.

Ünlü motosiklet dublörü Arif, 'Tek Teker Arif'in, Arif Razgat-
l›o¤lu'nun o¤lu Toprak Razgatl›o¤lu'ndan bahsediyorum...

Daha henüz sekiz yafl›ndayken yar›flmaya bafllay›p, ulusal
düzeyde birçok motorsiklet yar›fl›nda önemli baflar›lar elde et-
tikten sonra, 2011 y›l›nda Toprak, arkadafl›, ak›l hocas› ve flu an
menajeri olan Kenan Sofuo¤lu taraf›ndan, yurt d›fl›nda Alman
Yamaha R6 Cup'ta yar›flmaya teflvik edildi. Çünkü ayn›s›n›
2002 y›l›nda o da yapm›flt›...

Genç Toprak bu olay›n iki y›l sonras›nda, Red Bull Rookies
Cup yar›flç›s› olma hakk› kazanarak kariyerini bir ileri seviyeye
tafl›d›. Boyunun 250cc KTM motorlar› için çok uzun, yani deza-
vantajl› olmas›na karfl›n, o 2014 y›l›nda Sachsenring yar›fl›nda
ilk yar›flta sansasyonel bir galibiyete imza att› ve ayn› zaman-
da ertesi gün de podyuma ç›kma baflar›s›n› gösterdi...

Yine ayn› y›l›n sonunda, Sofuo¤lu 'herkese sürpriz' olaca¤›-
n› iddia ederek, Toprak'›n Magny- Cours'da koflulan,  FIM Avru-
pa Superstock 600 fiampiyonas›'n›n sezon finalinde yar›flmas›-
n› sa¤lad›. Nitekim, Razgatlioglu ilk kez bindi¤i ZX- 6R Kawa-
saki ile zafere ulaflarak, gerçekten büyük sürprize imza att›.

Toprak h›z›n› 2015 sezonuna tafl›yarak, Kenan Sofo¤lu'yla
birlikte, Puccetti Racing Kawasaki ekibi ile durdurulamaz oldu-
¤unu ispatlad›. Sadece Motorland Aragon'da sezon aç›l›fl›nda
çifte galibiyetle de¤il, takiben Assen, Imola ve Portimao'da da
yar›fllar› kazand›. Ayn› sezonda befl yar›flta befl galibiyet ve ar-
d› ard›na alt› zafer, bu yar›fl serisi için yeni bir rekor. Bu bafla-
r›l› sonuçlar Razgatl›o¤lu'nu Misano'da nihai ödülü kucakla-
mak için ilk s›raya oturttu.

Daha önce bu seride egemenli¤ini bu tür bir baflar› grafi¤i
ile gösteren bir yar›flç› olmad›. Dünya genelinde di¤er birçokla-
r› ve takipçileri için Razgatl›o¤lu'nun daha ne gibi sürprizleri
var? Yeni bir efsane mi do¤uyor? Bunu elbette zaman göstere-
cek. Onda herkesin gördü¤ü ve kabul etti¤i bir yetenek var ve
bu yüzden baflar›ya giden yol ard›na kadar aç›k...

**   **   **

Biyografi ve Kariyeri... 16 Ekim 1996 Sakarya do¤umlu. ‹lk
STK600 Yar›fl› Magny-Cours, 2014. ‹lk STK600 pol pozisyonu As-
sen, 2015. ‹lk STK600 podyum finifli Magny-Cours, 2014. ‹lk
STK600 zaferi Magny-Cours, 2014. STK600 yar›fl bafllang›c› ye-
di. STK600 yar›fl galibiyeti alt›. STK600 podyumu say›s› yedi.

Uluslararas› Yar›fl Kariyeri: 2013 Red Bull MotoGP Rooki-
es Cup - 10. pozisyon, 99 puan, iki podyum. 2014 Red Bull
MotoGP Rookies Cup - 6. pozisyon, 123 puan, bir galibiyet, iki
podyum. 2014 FIM Avrupa Superstock 600 fiampiyonas› bir
yar›fl,  Kawasaki ile ilk galibiyet. 

2015 FIM Avrupa Superstock 600 fiampiyonas›. Kawasaki
ile fiampiyon
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Yükselen de¤er;
Toprak Razgatl›o¤lu...

Spor Meydan› Gazetesini elinde tutan herkesin, sporla mutlaka
bir ba¤› vard›r diye düflünüyorum. Belediyesinden kulübüne,

sporcusundan hakemine, gazetecisinden izleyicisine kadar tüm
spor camias›na soruyorum: Adaletsiz Spor olur mu?

Yan›t vermeyece¤im bu soruya çünkü benim yan›t›m herkes için
geçerli de¤il anlafl›lan. Gelin size yaflad›klar›m›z› anlatay›m.

TSF Transfer Dönemini ilan etti (Eylül 2014)
Türkiye Satranç Federasyonu, liglere iliflkin transfer dönemini

1 Ekim 2014 - 30 Haziran 2015 aras›nda belirledi. Bunu Eylül
2014 sonunda ilan etti. Süper Lig, Birinci lig ve bölgesel liglerde-
ki tüm kulüpler bu sürelere göre transferler yapmaya bafllad›lar.
Baz› kula¤› delik kulüpler ise 270 gün süren bu transfer döne-
minde tek bir transfer bile yapmad›.

Transfer Döneminin Uzat›lmayaca¤› TSF taraf›ndan ilan edildi. 
Benim de yöneticisi oldu¤um, ‹stanbul Teknik Üniversitesi

Spor Kulübü 2014 y›l›n›n Süper Lig fiampiyonuydu. Güçlü kad-
romuza yeni sporcular katamad›k ama yine de elimizden geldi-
¤i kadar eksiklerimizi gidermeye çal›flt›k. Transferlerimiz bu 9
ay sürenin içinde farkl› tarihlerde gerçeklefltirildi. Bu arada
baflka kulüpler de transferlerini yap›yorlard›. Baz›lar› hariç! Fe-
derasyon, 25 May›s 2015 tarihinde yay›nlad›¤› bir uygulama yö-
nergesiyle, tarihlerin uzat›lmayaca¤›n›, aç›kça ilan etti. Ancak
baz› kulüpler yine de transfer yapmad›lar.

Transfer Dönemi Sona Erdi (30 Haziran 2015)
Ligin transfer dönemi sona erdi. TSF'de benim baflkanl›-

¤›m döneminde tesis edilen Çevrim ‹çi Lisans Sisteminde
“kim ne zaman transfer olmufl, kim vize yapm›fl” an›nda gö-
rünüyor. Spor gibi bir konuda fleffaf olmak laz›m. Biz böyle bi-
liyorduk en az›ndan. 

Transfer dönemi sona erdi¤inde ilginç bir durum vard›. Sü-
per Ligde yar›flan baz› kulüpler b›rak›n transferi tek bir vize
tescil ifllemi dahi yapmam›fllard›. TSF'nin mevzuat›na göre,
süre sonuna kadar hem transferlerin hem de vize ifllemlerin bit-
mesi gerekiyor. Baz› kula¤› delik kulüpler ise ne transfer ne vize
tescil ifllemi yapmad›lar.

1 Temmuz günü TSF Transfer dönemini uzatt›!
‹nan›l›r gibi de¤il ama TSF, transfer dönemini süre bittikten

sonra uzatt›.  Federasyonun web sitesinden yay›nlanan bir haberle
Transfer dönemi 6 Temmuz'a uzat›ld›. Yani 270 gün transfer yapa-
mayan kulüplere 6 gün daha süre verildi. Ne kadar ilginç de¤il mi?
Tam 270 gün... Koca koca 270 gün! Bir y›l›n dörtte üçü, süre yet-
medi baz›lar›na, 6 gün daha süre verildi. Aman “ne olacak ca-
n›m?” demeyin. Çünkü durum öyle bildi¤iniz gibi de¤il.

fiimdi siz kendinizi Süper Lig’de yar›flan büyük bir spor kulübü
yöneticisinin yerine koyun. E¤er sürenin uzat›laca¤›n› önceden bil-
mezseniz, nas›l olur da sürenin bitimine kadar tek bir transfer yap-
mazs›n›z? E¤er Federasyon size “uzat›lacak endifle etme sen” de-
mediyse beklemeniz mümkün mü? Aç›kças› ben inanam›yorum bu
duruma. Böyle adaletsiz bir ortamda nas›l spor yapabiliriz ki?

Ben bitireyim transferlerimi, sözleflmelerimi yapay›m, kimle oy-
nayaca¤›m belli olsun, sözler vereyim, bedel ödeyeyim, sonra sen
gel bak benim yapt›¤›m transferlere; benim elim kolum ba¤l›yken
istedi¤in gibi yaz sporcular›.

Bir federasyonun var olma nedeni, kulüplerin federe olma nede-
ni, sporcular›n bir federasyonda bireysel olarak lisans ç›kartmala-

r›n›n nedeni; tek bir bafll›k alt›nda toplan›r: AD‹L YARIfiMA!
E¤er bir federasyon kulüp kay›rmaya bafllarsa, art›k o sporda

adaletten söz edilemez.
Bizim ülkemizde hukuk var, bu konu o kadar önemsenmifl ki,

Anayasam›za girmifl, Tahkim Kurulu ad›nda, kararlar›na itiraz edil-
mesi mümkün olmayan, sayg›n yarg›çlardan oluflan bir kurul tesis
edilmifl. Federasyonlarla kulüpler ya da sporcular aras›nda do¤a-
cak ihtilaflar da bu kurulda giderilsin denmifl. 

Siz de bana flimdi “e¤er adaletsizlik varsa sen de o zaman Tah-

kim'e gitseydin” diyorsunuz, duyuyorum. Biz de gittik. 
‹TÜ Spor Kulübü 10 Temmuz 2014 tarihinde Tahkim Kuruluna

baflvurdu. Ligin bafllama tarihi 4 A¤ustos 2015, yani 25 gün var
neredeyse. Haydi, haydi yeter. Yetmez mi? Rahatl›kla yeter, e¤er bi-
rileri adaletin gecikmesi için özel çaba göstermezse yeter. 

TAHK‹M TSF'YE SORDU!
Tahkim Kurulu, Federasyon kaynaklar›ndan ö¤rendi¤imiz kada-

r›yla, 14 Temmuz'da TSF'ye görüflünü ve ilgili mevzuat›n› sordu.
TSF'den hiç ama hiç yan›t gelmedi! Tahkim Kuruluna yasal olarak
yan›t vermesi gereken TSF Baflkan›, Yönetimi, Genel Sekreteri, Tah-
kime yan›t vermediler! ‹TÜ Spor Kulübü Baflkan› ve Genel Sekrete-
rine, talebimizi geri çekmek için bask›lar kuruldu. Arayanlar “Siz
Ligleri iptal ettirmek mi istiyorsunuz?” fleklinde yönlendirilmifl so-
rular sormaya bafllad›lar. Oysa bizim talebimiz neydi?

Federasyonun uzatma karar›n›n iptal edilmesi ve 30 Haziran
2015 tarihinden sonra yap›lan transferlerin geçersiz say›lmas›.

Hakk›m›z de¤il mi bu talepte bulunmak? Hukuk önünde arad›-
¤›m›z bir haktan dolay› manevi bask› alt›nda kald›k! 

‹nan›l›r gibi de¤il. Yahu biz siyasi bir dava içinde de¤iliz. Hak-
l› oldu¤umuz bir konuda sesimizi ç›kartmadan gittik Anayasa'da
zikredilen ve karar›na önceden flüphesiz flekilde güvendi¤imiz bir
kuruma baflvurduk. Bir mahkemeye. Biz adalete güveniyoruz, si-
zin derdiniz ne?

Nedir bu manevi bask›y› yapanlar›n s›k›nt›s›?
Yoksa çok mu belli spor hukukunun katledildi¤i? 
Bu arada federasyon kaynaklar›ndan TSF'nin Tahkim Kurulu-

na lig bafllamadan önce yan›t vermeyece¤i, bunun en önemli ne-
deninin de Tahkim Kurulunun karar› iptal etmesinin çok muhte-
mel olmas› oldu¤unu duyduk. Yani emri vaki yap›p ligi oynata-
cakt› federasyon. Bunun üzerine durum bas›na intikal etti. Cum-
huriyet Gazetesi, “Satrançta Çirkin Hamle” bafll›¤›yla haberi yaz-
d›. TSF Baflkan› Gülk›z Tulay ertesi gün yay›nlanan karfl› aç›kla-
mas›nda diyordu ki; “Kulüpler ‹stedi Yapt›k”

‹TÜ Spor Kulübü, kulüp de¤il mi say›n Baflkan? Bu nas›l bir
fley? Satranç zamanla oynanan ve zaman› bitenin an›nda oyunu
kaybetti¤i bir spor. 200 y›ld›r böyle. Ne demek süre uzatmak, üs-
telik 270 gün gibi bir süreyi uzatmak?

Özrü kabahatinden büyük TSF Baflkan›n›n.
Sorun bitti mi san›yorsunuz? Biter mi? Böyle bir baflkan›n yö-

netiminde Türk Satranc›nda sorun bitmez.
TSF transfer dönemini 6 Temmuz'a uzatm›flt›. Birden fazla

kulübün 9 Temmuz'dan sonra olan transfer/vize ifllemleri 6
Temmuz günü yap›lm›fl görünüyor. ‹spatlar›m!

Bitti mi? Nerde... Hani 6 Temmuz'a uzat›ld› ya transfer dönemi?
TSF, buna da uymad›. Süper Ligde 6 Temmuz'dan sonra transfer
olan birçok sporcu hamle yapt›. Yanl›fl duymad›n›z! Kendi uzatt›¤›
süreye uymad› TSF. Herhalde bunu da kulüpler istemifltir!

TSF YANIT VERMED‹!
Tahkim Kurulu, konuya iliflkin 31 Temmuz günü yapt›¤›

toplant›da karar verecekti. Ancak, Tahkim'e TSF'den evrak
gelmedi. Federasyon kaynaklar›ndan ö¤rendi¤imize göre,
Tahkim Kurulu Baflkan›, Federasyon Baflkan› Tulay'› arad›.
Tulay, yo¤unluktan yetifltiremediklerini söyledi. Cumhuriyet
Gazetesi’nde ç›kan gazetecilik örne¤i habere yan›t vermek
için saatler harcayan baflkan, Tahkim'e yan›t veremiyor. 

fiimdi ben bu gazetede yazmam› istemeyen, Türk Sporuy-
la sorumlu ve yetkili olan, sporumuzun adaleti de onlara
emanet olan flahsiyetlere soruyorum sorumu: Adalet Olma-

dan Spor Olur mu? 
242 y›ll›k geçmifle sahip bir üniversitenin mezunlar›n›n, çok

ama çok ekonomik s›k›nt›lar içerisinde kurduklar› ve 14 branflta 60
y›ldan fazlad›r spora hizmet veren bu amatör kulübün sesine kulak
verecek misiniz? Yoksa biz sizin kulübünüz de¤il miyiz?

Tahkim Kurulu 18 A¤ustos 2015 günü bu konuda karar veriyor.
Bu arada Süper Lig çoktan sona erdi.

Hem tahtada yar›fl, hem hukukta yar›fl  
Adalet olmazsa spor olur mu?

GGüüllkk››zz  TTuullaayy''››nn  ttaakk››mm››  TTaarrssuuss  ZZeekkaa''ddaa  ttooppllaamm  1122  ssppoorrccuu  
kkaaddrrooddaa  yyeerr  aall››yyoorr  vvee  bbuunnllaarr››nn  1100''uu  66  TTeemmmmuuzz  ggüünnüü  

ttrraannssffeerr//vviizzee  tteesscciill  eeddiillmmiiflfl  ggöörrüünnüüyyoorr..

alinihatyazici@spormeydani.org

Satrançç›

AL‹ N‹HAT
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Adaletsiz Spor Olur mu?

FFUUTTBBOOLL  ççaa¤¤››mm››zz››nn  eenn  ppooppüülleerr
ssppoorruu..  RReekkaabbeettiinn  ooyyuunnaa  hheeyyeeccaann,,
ttaarraaffttaarr››nn  iissee  rruuhh  vveerrddii¤¤ii  bbuu  ssiihhiirrllii
ooyyuunn  ttaarriihhiinn  hheerr  eevvrreessiinnddee  ssaaddeeccee
‘‘ooyyuunn’’  oollmmaadd››..  FFuuttbboollddaakkii  hheerr  kkiimmlliikk
vvee  hheerr  aaiiddiiyyeettiinn  kkeennddiinnee  hhaass  öözzeelllliikk--
lleerrii,,  rriittüüeelllleerrii,,  ddee¤¤eerr  vvee  ddüüflflmmaannllaarr››
vvaarr..  CCeevvaappllaannmmaass››  ggeerreekkeenn  bbiirrççookk
ssoorruunnuunn  cceevvaabb››  SSeemmaa  TTuu¤¤ççee  DDiikkiiccii
iimmzzaass››  vvee  TToorrttuuggaa  mmaarrkkaass››yyllaa  ‘‘YYaa--
kkaarr››zz  BBuu  GGeezzeeggeennii’’  kkiittaabb››nnddaa......

KKAADDIINNLLAARR  vvee  FFUUTTBBOOLL......
““TTrriibbüünnlleerr  ggüünnüümmüüzzüünn  bbeellkkii  ddee

eenn  ssaammiimmii  ppllaattffoorrmmllaarr››,,  ffuuttbboolluunn

ddaa  rruuhhuudduurr””  ddiiyyeenn  yyaazzaarr,,  ssoonn  yy››llllaarr--
ddaa  ssaayy››llaarr››  hh››zzllaa  aarrttaann  kkaadd››nn  ttaarraaffttaa--
rr››nn  ffuuttbboollaa  iillggiissiinnii  ddee  TTeelleevvoollee  kküüllttüü--
rrüü  iillee  aaçç››kkll››yyoorr::  ““TTeelleevviizzyyoonn,,  ffuuttbboolluu
mmaaggaazziinnlleeflflttiirreerreekk  kkaadd››nnllaarraa  ssuunndduu
vvee  bbuu  ssttrraatteejjiissiiyyllee  ddee  ççookk  bbaaflflaarr››ll››  ooll--
dduu..  BBööyylleeccee  eennddüüssttrriiyyeell  ffuuttbboolluunn
yyeennii  vvee  ddaahhaa  ççookk  ttüükkeetteenn,,  ddaahhaa  aazz
oollaayy  çç››kkaarraann  yyeennii  mmüüflfltteerriilleerrii  oolldduu””
ddiiyyoorr..  HHeeyyeeccaann  ddoolluu  yyeeppyyeennii  bbiirr  ffuutt--
bbooll  sseezzoonnuu  ddaahhaa  aaçç››ll››rrkkeenn  ttaarraaffttaarr
oollgguussuunnaa  bbaammbbaaflflkkaa  bbiirr  yyoorruumm
ggeettiirreenn  ““YYaakkaarr››zz  BBuu  GGeezzeeggeennii””,,
CCaarreettttaa  YYaayy››nnllaarr››''nnddaann  TToorrttuuggaa  iimm--
zzaass››yyllaa  ttüümm  kkiittaappçç››llaarrddaa......

KKiimm  ddeemmiiflfl  kkaadd››nnllaarr
ffuuttbboollddaann  aannllaammaazz  ddiiyyee??

LASSA deste¤iyle Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i (TSYD)

üyeleri taraf›ndan belirlenen Futbolun “En Sa¤lam 11”i

NTV Spor taraf›ndan canl› yay›nlanan törenle ödüllerine ka-

vufltu. Spor Toto Süper Lig 2014-15 Süleyman Seba Sezonu'nun

“En Sa¤lam 11”i flu isimlerden olufltu: 

En Sa¤lam Kaleci: Fernando Muslera. En Sa¤lam Defans:

Gökhan Gönül, Semih Kaya, Egemen Korkmaz, Caner Erkin. En

Sa¤lam Orta Saha: Gökhan Töre, Selçuk ‹nan, Emre Belözo¤lu,

Wesley Sneijder. En Sa¤lam Forvet: Burak Y›lmaz, Demba Ba

Lassa ve NTV Spor Sosyal Medya kanallar› üzerinden 34

haftal›k lig boyunca kullan›lan toplam 169 bin oyun 18 binini

alan Gökhan Töre, “Taraftar›n En Sa¤lam›” ödülünü ald›. 

UEFA fiampiyonlar Ligi Finali'ni yöneten ilk Türk hakem

olarak tarihe geçen Cüneyt Çak›r ve ekibi “Y›l›n En Sa¤lam

Futbol Adamlar›” olarak ödüllendirildi. Cüneyt Çak›r ve yar-

d›mc›lar› Bahattin Duran, Tar›k Ongun, Hüseyin Göçek, Bar›fl

fiimflek ve Mehmet Emre Eyisoy, ödüllerini Brisa Tüketici

Ürünleri Pazarlama Direktörü Egemen At›fl'tan ald›. 

Gökhan Töre'ye ödülünü ise Brisa Sat›fl ve Pazarlama-

dan Sorumlu Levent Akpulat verirken, Galatasarayl› oyun-

cular›n yerine temsili olarak kat›lan ve ödüllerini alan Ham-

za Hamzao¤lu ise 1 Eylül tarihi itibar›yla Brisa Genel Müdü-

rü olarak atanan Yi¤it Gürçay'dan ald›.

LASSA, FC BARCELONA'DAN SONRA

ARDA TURAN'LA DA ‹fiB‹RL‹⁄‹NE ‹MZA ATTI

Galan›n sürpriz konu¤u Arda Turan, geceye damga vu-

ran isimler aras›ndayd›. FC Barcelona'ya sponsor olarak

Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Lassa, kulübün flafl

transferi Arda Turan'la da sözleflme imzalad›. Lassa ile Ar-

da Turan aras›ndaki iflbirli¤i anlaflmas›n›n imza töreni gala-

da gerçeklefltirildi. Brisa Genel Müdürü Hakan Bayman, im-

za töreninin ard›ndan Arda Turan'a “Y›l›n En Sa¤lam Trans-

feri” ödülünü de takdim etti.

LASSA, Arda'ya 
sponsor oldu


