
GALATASARAY Spor Kulübü Bafl-
kan› Dursun Özbek, Sar›-K›rm›z›l› cami-
an›n gündemini de¤erlendirdi. Haber-
türk'e konuflan Özbek, özellikle sosyal
medyada kendisini elefltirilen Sar›-K›r-
m›z›l› taraftarlara net yan›tlar verirken,
mali tabloyu en k›sa
sürede istenilen sevi-
yeye getireceklerini
belirtirken, merak
edilen birçok konuya
da aç›kl›k getirdi. 

S‹Z BAfiKAN
OLUN DED‹M!
Göreve geldi¤i

günden bu yana bir-
çok sorunla u¤raflan
özellikle de transfer
döneminde s›k›nt›
günler günler geçiren
Dursun Özbek, bafl-
kanl›k sürecinin geli-
flimiyle ilgili aç›kla-
malarda bulundu.
Özbek, "Bizim Duy-
gun A¤abey zama-
n›nda girdi¤imiz yö-
netim, Galatasa-
ray'da 6 ayl›k süreçte
seçim haz›rl›¤› olsun
diye kuruldu. Ben
Ali Dürüst ve Abdur-
rahim Albayrak'a bu
düzenin bozulma-
mas› için teklifte bu-
lundum. Hatta Ali Dürüst'e 'Sen baflkan
ol, ben senin yard›mc›n olay›m' dedim.
Ali de Abdurrahim de girmediler'' dedi. 

NE ‹ST‹FASI?
‹stifa edece¤i iddialar›n› da net bir

söylem ile yalanlayan Özbek, ''fiimdi
istifa söylemleri duyuyorum. Bunu Ga-
latasaray düflmanlar› söylüyordur. Ben
baflar› odakl› bir insan›m. 3 y›l boyun-
ca sürdürece¤im görevi. ‹fl hayat›nda
belli bir baflar›y› yakalam›fl bir insa-

n›m. Baflkan olma-
dan önce de 7 ayl›k
bir baflkan yard›mc›-
l›¤›m var. Ben Gala-
tasaray'› baflar›ya ta-
fl›mak zorunday›m.
Aksi takdirde ifl ha-
yat›mdaki baflar›m
da etkilenir. Dilimde
tüy bitti söylemek-
ten istifa etme gibi
bir durumum yok.
Bana genel kurul, 3
y›l için kulübü bana
emanet etmifl. Be-
nim kiflili¤im bu
emaneti hedefe gö-
türmektir. Bunun d›-
fl›nda hepsi palavra-
d›r. Yönetimi y›prat-
maya yönelik söy-
lemlerdir bunlar''
ifadelerini kulland›.

YÖNET‹M 
NE YAPMIfi?
Galatasaray'›n

uzun y›llard›r iyi yö-
netilemedi¤ini net
bir biçimde anlatan

Özbek, yeni bir yönetim olmalar›na
ra¤men mali tabloyu iyi bir biçimde yö-
nettiklerini ve iki y›l içerisinde bilanço-
larda büyük de¤iflimlerin yaflanaca¤›n›
belirterek flöyle konufltu:  "UEFA,
2009'da demifl ki; bu futbol ifli süratle

büyüyor, bu ekonomi için çok rahat bir
flekilde kara paralar giriyor, bu da olay›
bozuyor... Bunun üzerine kriterler ya-
y›nlan›yor. Sadece sportif manada de-
¤il, personel ve idare aç›s›nda kritlerler
var. Hukuk, mali, altyap› ve sportif kri-
terler var. 2009'da bunlar aç›lm›flken o
günkü yönetimler bunu umursam›yor.
UEFA, 3 y›ll›k kümülatif zarar›n 45
milyon Euro'yu geçemez diyor. Bu cid-
di bir kural. Peki Galatasaray yönetimi
ne yapm›fl? 2011-2012 sezonunda yak-
lafl›k 12 milyon zarar etmifl. 2013-2014
sezonunda 61.6 milyon Dolar zarar.
Afla¤› yukar› 60'a yak›n futbolcu al›n-
m›fl. Son 3 y›ll›k operasyona bak›nca 97
milyon Euro zarar etmifliz biz. UEFA 45
istiyor. 2014'te geliyor UEFA diyor ki;
Senin gidiflat›n iyi de¤il, sen bizi dinle-

miyorsun... Gel seninle anlaflma yapa-
ca¤›z diyor, seni izlemeye al›yorum di-
yor. Sen bu gidiflat›n› düzeltmek zorun-
das›n diyor.  UEFA kriterlerini çi¤ne-
sek bizi kupalardan men edebilirlerdi.
Son izleme raporunu geçen ay gönder-
dik UEFA'ya. Onlardan davet bekliyo-
ruz. Y›lbafl›na kadarki dönem için biz-
zat ben kendim gidece¤im. Biz anlatt›k
onlara, yeni bir yönetim olmam›za ra¤-
men art›ya geçtik. 'Bize 2 y›l daha izle-
me verin, istedi¤iniz skalaya gelelim'
dedik. Ne ceza gelebilir? Muhtelif ceza-
lar var. Para cezas›, transfer yasa¤›, men
edilme... Böyle türlü türlü cezalar var.
Bu yüzden Ibrahimovic'i getirip kulübü
40-50 milyon zarara sokamay›z. Forma-
larla bunu ç›karamazs›n. Forma bafl›n-
dan ald›¤›m›z para 20 TL."
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Sezon bittikten sonra Ersun Yanal ile yollar›n ayr›lmas›na
en fazla tepkiyi  ben verdim. Köflemde bas bas ba¤›rd›m.

Olmaz, yanl›fl, zamans›z ve gereksiz diye. Süleyman Hurma
ne kadar do¤ru kararsa, fiota o kadar yanl›fl bir karard›. 

Osmanl›spor maç›nda fiota beni hakl› ç›kard›. fiota fienol
Günefl'e, Van Gaal'e yard›mc› olsun, Mustafa Reflit Akçay'›n
kompakt futbolunu ö¤rensin. Daha talebe. Akçay'›n tak›m›
yürüyerek Trabzon'u yendi. fiota, orta alan› Osmanl›'ya verdi.
Osmanl› ak›nc›lar› da Trabzon'a fark atabilirlerdi. 

10 kifli kalan rakiplerini ›s›racak bir tek ad›m atmad›lar.
‹yi futbol, iyi tak›mlarla oynan›r. Douglas diye birini ald›lar.
Ne zaman, neden ve niçin? Lütfen yar›n ülkesine gönderin.
Aykut'u oraya monte edin. Ya da Medjani Mustafa birlikte oy-
nas›n. Hatlar aras›ndaki mesafeleri gördükçe akl›ma flu gel-
di. fiota oyuncular›na yak›n oynay›n demiyor mu?

Ekici neden d›flar› al›nd›. Pozisyonda zorlan›yorsan Ekici
ile d›fl fluttan gol bulma imkan›n var. Neden Ekici'yi d›flar›
al›rs›n ki!

Bir baflka konu ONUR. Tak›m›n kaptan›, her fleyi. Frikikte
topu görmek için di¤er direk dibine gitmene gerek  yok. Tor-
je nereye vuracak belli. Bildi¤imiz Onur performans›n›n çok
uza¤›nda. Kaleci antrenörü kim ve ne yapar? Onur varsa
Onur  oynartamam ancak e¤er moralsiz ise formu yoksa din-
lendireceksin. 

Galatasaray ve  Osmanl›spor ma¤lubiyetleri tak›m ve ca-
mia içinde baz› tafllar› oynat›r. Tak›m›n kendini  toparlama-
s› gerek. fiota da kendisini çeketmeli. Nerede hata yapt›¤›n›
bu maç› bir kez daha izleyerek anlamal›. Galatasaray maç›n-
da pozisyon var ve de oyunu  hakeden bir 90 dakika izletti bi-
ze. Osmanl› maç›nda ne oyunu haketti ne de forman›n hak-
k›n› verdiler. Baflkan ya da baflka birini suçlamaya gerek
yok. Baflar› varsa da yoksa da ilk sorumlu teknik adamd›r. 

kadirbiyikli@spormeydani.org

Perspektif

KAD‹R
BIYIKLI

Talebe fiota...

Uzun süredir yo¤un bir biçimde elefltirilen 
Galatasaray Baflkan› Dursun Özbek, kendisi ile 

ilgili elefltirilere net yan›t verirken, günü de¤il 
gelece¤i kurtarmak ad›na görevde oldu¤unu 
ve görev süresinin sonuna kadar baflkanl›¤› 

b›rakmayaca¤›n› söyledi.

Alt›nordu taraf›ndan U11 ve U12
kategorilerinde düzenlenen Trakya Cup 2.

kez Çorlu'da, 22 kulübün kat›l›m›yla yap›ld›.

GALATASARAY’DA sezon sonu sözleflmesi bite-
cek olan Wesley Sneijder ile yeni mukavele imza-

layacaklar›n› da müjdeleyen Özbek, flöyle konufltu:
"Sneijder'in sözleflmesi yenilenecek. Hem kendisiyle
hem menajeriyle görüflüldü her konuda. ‹ki y›ll›k söz-
leflme konusunda mutabakat tamd›r. Bir-iki ufak fley
var. Pürüz niteli¤inde de¤il. Sneijder'›n bize direk ifa-
desi: 'Galatasaray'da olmaktan memnunum, kalmak is-
tiyorum. Koflullar de¤iflse de biz buraday›z."

ULUSAL ve uluslararas› birçok or-
ganizasyona baflar›yla imza atan Alt›-
nordu'nun bu y›l ikincisini düzenle-
di¤i Trakya Cup,  Tekirda¤ iline ba¤l›
Çorlu ilçesinin  Çorlu Belediye fiehir
Stad›'nda  yap›ld›.  

ALTINORDU  2. TRAKYA CUP U-
11 ve U-12 kategorilerinde 22 Tak›m›n
kat›l›m› ile yap›ld›. Organizasyona bu
sezon 22  tak›m kat›l›rken, Alt›nordu

U-12 yafl grubunda k›rm›z› ve lacivert
olmak üzere iki tak›m halinde mücade-
le etti.  Resmi hakemlerin görevli oldu-
¤u maçlar, tek devre ve 15’er dakika
üzerinden oynand›. Turnuvada toplam
82 karfl›laflma yap›ld›. Tesise kurulan
fliflme penalt› ve canl› lang›rt alanlar›y-
la karfl›laflmay› izlemeye gelen veliler
ise hem e¤lenme, hem de çeflitli hedi-
yeler kazanma flans› buldular.

FUTBOLDA 2015-2016 sezonu birinci transfer ve tes-
cil dönemi sona ererken, Spor Toto Süper Lig'deki 18

tak›m, toplam 182 futbolcuyu kadrosuna katarken, 187
isimle de yollar›n› ay›rd›.

Birinci transfer döneminin en hareketli tak›m› Antal-
yaspor oldu. Antalyaspor, kadrosuna katt›¤› 17 futbolcuy-
la bu istatistikte ilk s›rada yer ald›. Akdeniz temsilcisi, ge-
çen sezon tak›mda yer alan 5 futbolcuyu da tak›mdan
gönderdi. Galatasaray ise en çok futbolcu gönderen kulüp
olarak dikkati çekti. Sar›-k›rm›z›l›lar, kadrosunda yer alan
22 futbolcuyla da yola devam etmedi.  Transfer yasa¤› bu-
lunan Mersin ‹dmanyurdu ise 1 oyuncuyu kadrosuna katt›.
Bal›kesirspor'dan Isaac Promise'i transfer eden Mersin
ekibi, bu futbolcuyu ikinci yar›dan itibaren oynatabilecek. 

Süper Lig kulüpleri
182 transfer yapt›

VODAFONE KaraKartal program› kapsam›nda bugüne
kadar BJK'n›n kendi sahas›nda oynad›¤› 19 maçta 5

bine yak›n bilet da¤›t›ld›. 37 maçta 40 milyon dakikaya ya-
k›n konuflma, 17 milyonu aflk›n SMS ve yine 17 milyon MB'›
aflk›n mobil internet hediye edildi. Ayr›ca, Vodafone'den
yap›lan aç›klamada; “Yapt›¤›m›z çekilifllerle Befliktafl Nev-
zat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir araya gelen top-
lam 40 talihli, antrenman› izledi, tak›mla ö¤le yeme¤i ye-
di ve foto¤raf çektirdi. Toplam 8 çekiliflte imzal› 400 for-
ma ve imzal› 80 futbol topu hediye edildi.” denildi.

Vodafone KaraKartal ile hem
tak›m hem taraftar kazan›yor

Ö ncelikle flehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine sa-
b›rlar diliyorum. Topraklar› bol olsun, nurlar içinde yats›n-

lar. Bu gençler analar›n babalar›n ellerinde kolay yetiflmiyor, bu
ebeveynlere evlat ac›s› yaflatmaya, hem de bir hiç u¤runa kim-
senin hakk› yok. Ödenemeyecek kadar büyük bir kul hakk› yen-
mifltir. Bundan sonras› için duyarl› olmak, birlik ve beraberlik
içinde olmak zorunday›z.

Yaz›m›za gelince...
Bu evlatlar kolay yetiflmiyor, sporda da ayn›. Ama k›ymet bi-

liniyor mu, kocaman hay›r. 
Basketbol, Voleybol, Futbol, Tenis, Boks, Karate’de flu son

dönemde baflar›dan baflar›ya koflarken, dünyan›n yapt›¤›na pa-

ralel biz de devflirme vatandafllarla ayakta durmaya çal›fl›yoruz. 
Bir arkadafl›m›n köfle yaz›s›nda flunu gördüm. Basketbolda

alt yap›ya oyuncu al›n›rken, koflul olarak çocu¤un 1.80'nin alt›n-
da olamayaca¤› konmufl. Ancak 1.78'lik Bobby Dixon'dan (Ali
Muhammed) A Milli Basketbol tak›m›zla Avrupa fiampiyonas› fi-
nallerinde medet umuyorsun. Süper. ‹flte konuflulmas›, tart›fl›l-
mas› gereken olay bu.

E¤itimin e¤itim olmaktan ç›kt›¤›, kulüplerin kan a¤lad›¤›,

okullar›n art›k sporcu yetifltiremedi¤i, hocalar›n kiflisel geliflime
s›cak bakmad›¤›, uykusu, g›das›, yaflam›, e¤itimi, bilinci, bilim-
sel çal›flmas›, antrenman›, kiflisel geliflimi üst seviyeye tafl›n-
mad›¤›, güçlü mantalite yap›s› oluflturulamam›fl vs. vs. gibi bir
çok unsuru sa¤layamad›¤›m›z bir ortamda, nas›l p›r›l p›r›l ba-
flar›l› sporcular yetifltirebilece¤iz sorar›m size?

Biz de oturdu¤umuz yerden hep flunu söyler dururuz. ”75
milyondan bir sporcu yetifltiremiyoruz”. Tabiki yetifltiremeyiz. fiu
yukar›da sayd›¤›m maddeleri bu toplum bir bütün olarak ne za-
man sa¤lam›fl ki, baflar›l› sporcu yetifltirsin.

Hadi onu da b›rak›n, adam›n varsa, bir kulüpte, okulda ya da
benzeri bir yerde çocu¤unuz tutunabilir ya da baflar›l› olabilir.
Arkas› olmayan›n, bu toplumda bir yerlere geldi¤i görülmüfl mü?
Bizdeki baflar› anlay›fl› bu. Ya paran olacak, ya adam›n.

Biz ne zaman adam olaca¤›z?
Lütfen, hadi cevap verin.

gokhantelkenar@spormeydani.org

KritikYATIRIMI GENÇLERE 
NASIL YAPACA⁄IZ? GÖKHAN

TELKENAR

BANA 1 YIL YETER
Galatasaray'›n maddi olarak san›ld›¤› kadar

da kötü olmad›¤›n› ve 1 y›l gibi bir süre içeri-
sinde düzlü¤e ç›kabileceklerini ifade eden Sa-
r›-K›rm›z›l› kulübün Baflkan›, ''Baflkan bütün
sorumluluklar›n üstünden gelmeli, bir fleyden
flikayet etmeden. Aksi takdirde bu görevde ne
iflin var? Ben iflimi yap›yorum. fiikayet et-
mek için gelmedim. 1 y›l yeter bana. Kulü-
bü 1 y›lda düzlü¤e ç›kart›r›m. Galatasaray
marka de¤eri olarak dünyada ilk 20'de.

Galatasaray'›n iyi yönetilmesi la-
z›m. Çünkü kaynaklar var. Sa-
dece bugün için de¤il, ileriye
dönükte projeler de olmal›.

Galatasaray'da tafl tafl üstüne
konulmufl proje yok flu ana
kadar" diye konufltu.

GALATASARAY taraftar›n›n yaz
dönemi boyunca dört gözle bekle-

di¤i Zlatan ‹brahimovic ile san›lan›n ak-
sine hiç görüflmediklerini kaydeden Öz-
bek, "Ibrahimovic, dünyada en çok para
kazanan 5 sporcudan birisi. Biz hiç gö-
rüflmedik bile. Hiç a¤z›mdan da ç›kmad›
bir fley. Mihraklar yay›yor bu haberleri.
Yalanlad›ktan sonra 1 ay daha yazd›lar.
Benim imzam› taklit etmifller, adamla
mektuplaflm›fl›m internette geziyordu.
Uçak bileti yapm›fllar... Komedi bunlar.
Adam›n cebine 25 milyon Dolar giriyor
senede. Daha PSG'nin isteyece¤i para
var. Türkiye futbol ekonomisinin bir
hacmi var. Bunu da düflünmek laz›m. Bi-
raz izanl› olmak laz›m'' diye konufltu.

‹brahimovic  ile
görüflmedik

Alt›nordu Trakya Cup U11 -U12 kategorilerinde yap›ld›

FFUUTTBBOOLLAA vveerrddii¤¤ii  ddeessttee¤¤ii  hheemm  TTüürrkkiiyyee''ddee  hheemm  ddee
ttüümm  ddüünnyyaaddaa  ssüürrddüürreenn  CCooccaa--CCoollaa,,  BBeeflfliikkttaaflfl,,  BBuurr--ssaassppoorr,,  FFeenneerrbbaahhççee  vvee  GGaallaattaassaarraayy  ddaahhiill  oollmmaakk  üüzzeerreeSSüüppeerr  LLiigg  ttaakk››mmllaarr››  iillee  ssppoonnssoorrlluukk  aannllaaflflmmaass››  iimmzzaallaadd››..BBiirr  iillee  üüçç  yy››ll  ssüürreeyyllee  ggeeççeerrllii  oollaaccaakk  aannllaaflflmmaallaarraa  ggöörree,,CCooccaa--CCoollaa  ttaakk››mmllaarr››nn  kkooll,,  flfloorrtt  vvee  RReessmmii

‹‹ççeecceekk  SSppoonnssoorruu  oollaaccaakk..  
BBiirr  iillee  üüçç  yy››ll  ssüürreeyyllee  SSüüppeerr

LLiigg  ttaakk››mmllaarr››nn››  ddeesstteekklleeyyeecceekk
oollaann  CCooccaa--CCoollaa''nn››nn  TTüürrkkiiyyee,,
KKaaffkkaassyyaa  vvee  OOrrttaa  AAssyyaa  BBööllüü--
mmüü  KKuurruummssaall  ‹‹lleettiiflfliimm  DDiirreekk--
ttöörrüü  SSiinnaann  CCeemm  fifiaahhiinn,,  TTüürrkkii--
yyee''ddeekkii  ffuuttbbooll  ttaakk››mmllaarr››nn››nn
ssppoonnssoorruu  oollmmaakkttaann  bbüüyyüükk  mmuutt--
lluulluukk  dduuyydduukkllaarr››nn››  bbeelliirrttttii..

11997744  yy››ll››nnddaann  bbeerrii  FFIIFFAA  DDüünnyyaa  KKuuppaass››  RReessmmii  SSppoonnssoo--rruu  oollaarraakk  ffuuttbboollaa  ddeesstteekk  vveerreenn  ddüünnyyaann››nn  eenn  bbüüyyüükk  aall--kkoollssüüzz  iiççeecceekk  mmaarrkkaass››  CCooccaa--CCoollaa,,  aayynn››  zzaammaannddaa  OOlliimm--ppiiyyaatt  OOyyuunnllaarr››,,  AAvvrruuppaa  fifiaammppiiyyoonnaass››  vvee  WWiimmbblleeddoonn  ggiibbiiddüünnyyaa  üüzzeerriinnddeekkii  eenn  öönneemmllii  ssppoorr  oorrggaanniizzaassyyoonnllaarr››nn››nneenn  uuzzuunn  ssüürreellii  oorrttaa¤¤››  dduurruummuunnddaa..

CCooccaa--CCoollaa’’ddaann  
ffuuttbboollaa  bbüüyyüükk  ddeesstteekk

Sneijder  kal›yor!


