
F utbolda transfer döneminde para su gibi akarken, kulüpler
inan›lmaz bir gelen-giden trafi¤i yaflad›. 
2015-2016 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde,

Spor Toto Süper Lig'in 18 tak›m›, toplam 182 futbolcuyu kad-
rosuna kat›p, 187 isimle de yollar›n› ay›rd›. Dilerseniz bu dö-
nemde gerçekleflen transferlerde detaylar›yla öne ç›kan ku-
lüplere bir göz atal›m.

Bu dönemin en hareketli tak›m› Antalyaspor oldu. Akde-
niz ekibi, kadrosuna katt›¤› 17 futbolcuyla bu istatistikte ilk
s›rada yer ald›. K›r›m›z› Beyazl›lar, geçti¤imiz sezon tak›mda
olan befl futbolcuyla da yollar›n› ay›rd›.

Galatasaray ise en çok futbolcuya kap›y› gösteren kulüp
olarak dikkati çekti. Sar› K›rm›z›l›lar, kadrosunda yer alan 22
futbolcuya kap›y› gösterirken, transfer yasa¤› bulunan Mer-
sin ‹dmanyurdu ise yaln›zca bir oyuncuyu kadrosuna katt›.
Bal›kesirspor'dan Isaac Promise'i transfer eden Mersin eki-
bi, bu futbolcuyu ilk yar›n›n ard›ndan itibaren oynatabilecek.

‹flte tak›mlar›m›z›n gelen giden oyuncu rakamlar›...
Transfer döneminde en çarp›c› isimlere imza att›ran Fe-

nerbahçe Nani, Robin van Persie gibi flafl transferlere imza
atarken, Emre Belözo¤lu baflta olmak üzere 11 oyunsunu ise
baflka tak›mlara gönderdi.

Galatasaray'a bakt›¤›m›zda, Podolski
gibi bir isim de dahil, sekiz futbol-
cuyu renklerine ba¤lad›. Yukar›-
da da belirtti¤imiz gibi, 22
oyuncuyla da vedalaflt›.

Befliktafl, aralar›nda eski
dost Ricardo Quaresma da
dahil olmak üzere befl isimle
sözleflme imzalarken, dokuz
oyuncusuyla yollar›n› ay›rd›.

Trabzonspor sekiz futbolcu
al›p, 14 oyuncusunu ise çeflitli ku-
lüplere gönderdi.

Bursaspor 15 yeni isme
'hofl geldin', 14 eski oyuncu-
suna ise, 'güle güle' dedi. 

Akhisar Belediyespor 14
oyuncuyu renklerine ba¤lar-
ken, 12 isimle de vedalaflt›. 

Çaykur Rizespor'a 11 oyun-
cu gelip, 14 futbolcu ise gitti.

Eskiflehirspor'a bakt›¤›m›zda 12
isimle anlafl›p, dört oyunsuyla ise
yollar›n› ay›rd›¤›n› görüyoruz.

Gaziantepspor, yedi fut-
bolcu transfer edip, befl
isimle yollar›n› ay›rd›.

Gençlerbirli¤i dokuz is-
me imza att›r›p, 11 oyuncu-
yu gönderdi.

Kas›mpafla on ismi renkleri-
ne ba¤larken, 12 oyuncusunu fark-
l› kulüplere gönderdi.

PTT 1. lig'de bir y›l oynay›p, yeniden Süper Lig'in yolunu
tutan Kayserispor, 13 oyuncuyla anlaflmaya var›p, 15 futbol-
cusunu çeflitli kulüplere gönderdi.

Medicana Sivasspor on oyuncuyla yollar›n› ay›r›p, 11 ismi
renklerine ba¤lad›.

Ligin bir di¤er yenisi Osmanl›spor 13 futbolcuyla vedala-
fl›p, 11 isme, “Merhaba” demek durumunda kald›.

Torku Konyaspor on ismi masaya oturtup, Yeflil Beyazl› renk-
lere ba¤lanan imzalar att›r›l›rken, yedi isimle de yollar›n› ay›rd›.

Ve son olarak, Medipol Baflakflehir'e bak›yor, 'Boz Bay-
kufllar'›n Medipol Baflakflehir befl oyuncu transfer edip, yedi
futbolcuyla yollar›n› ay›rd›¤›n› görüyoruz.

Evet, yukar›daki rakamlar ve oluflturdu¤u veriler do¤rultu-
sunda, ortaya ç›kan gerçek flu; 18 tak›ml› bir ligde, toplam
182 futbolcu al›n›p, 187 oyuncuyla yollar ayr›l›yorsa, tak›m ba-
fl›na 10.1 oyuncu al›n›p, 10.4 isim sat›l›yor demektir. Kabaca,
her kulüp bir tak›m sat›p, apayr› bir tak›m alm›fl demektir.

Avrupa ülkelerinde ise, ayn› süreçteki hareketlili¤in ortala-
mas›nda, yap›lan transfer oran› 5.3, tak›mlar›n satt›¤› oyuncu
oran› ise 5.5. Buradan hareketle; Avrupa ortalamas›n›n iki kat›
bir transfer trafi¤i yaflad›¤›m›z› görebiliyoruz. Buradan da hare-
ketle; paralar›n nas›l ve hangi boyutta havalarda uçufltu¤unu
anlayabiliyoruz de¤il mi? Sonuç itibar›yla, dünyada yaflanan eko-
nomik dalgalanmalardan en fazla etkilenen sektörlerden olan
futbolun dinamiklerine uygun bir planlama içinde olmad›¤›m›z›
rakamlar aç›kça ortaya koyuyor. Bu durumun, zaten çok parlak
olmayan bütçelerle dönmeye çal›flan kulüplerimize, ne denli zor-
luklar yaflatt›¤› ve yaflataca¤›n› görmezlikten gelmemeliyiz.

Hoflçakal›n...

erdenaktogu@spormeydani.org
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Su gibi para akt›!

ATLET‹ZM’DE Avrupa fiam-
piyon Kulüpler Kupas› Gençler
Grup A Yar›fllar› ‹stanbul'da ya-
p›ld›. Atatürk Olimpiyat Stad›
Atletizm Tesisleri'nde düzenle-
nen turnuvaya geçen sene hem
erkeklerde hem kad›nlarda
flampiyon olan Fenerbahçe Ku-

lübü ev sahipli¤i yapt›.
Fenerbahçe kad›nlarda 113

puan ile flampiyonlu¤a ulafl›r-
ken Danimarka'n›n Sparta tak›-
m› 108 puan ile ikinci, Büyük
Britanya'n›n Blackheath Bromly
Harriers AC tak›m› ise 101.5 pu-
an ile üçüncü oldu.

Erkeklerde 117 puan topla-
yan ‹spanya temsilcisi Playas
de Castellon flampiyon olurken
Fenerbahçe 104 puan alarak
ikincilik kürsüsünde yer ald›.
Büyük Britanya'n›n Shaftesbury
Barnet Harriers tak›m› ise üçün-
cülü¤ü elde etti.
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Ç‹N’DE geçen y›l gerçeklefl-
tirilen Dünya Cimnastik fiam-
piyonas›'nda en iyi sporcular
aras›na girmeyi baflaran Ferhat
Ar›can, FIG taraf›ndan en
prestijli sporcular listesine
girmeye lay›k görüldü. FIG'in
gönderdi¤i kutlama mesaj› ve
rozet, Türkiye Cimnastik Fe-

derasyonu Baflkan› Suat Çelen
taraf›ndan Ar›can'a verildi.

"Ödülün karfl›l›¤› olarak
flampiyonluklar elde edece¤im"

Ferhat Ar›can, FIG taraf›ndan
dünyan›n en prestijli cimnastik-
çileri aras›na girdi¤ine dair bir
rozet ve yaz› gönderildi¤ini söy-

ledi. Ar›can, "Orada bulunmam
sürpriz de¤il ama bu ödülü al-
mam sürpriz oldu. Bunun için
çok gururluyum. Aileme ve ant-
renörlerime desteklerinden do-
lay› teflekkür ediyorum. Bu be-
nim için bafllang›ç oldu. Bun-
dan sonra daha büyük baflar›lar
elde etmeyi hedefliyorum" dedi.

“C‹HAN PEHL‹VANI” unvanl› efsane
güreflci Koca Yusuf'un, fiumnu iline

ba¤l› Karalar Köyünde do¤up büyüdü¤ü,
sonraki y›llarda y›k›lan evi, asl›na uygun ola-
rak yeniden inflaa edildi.  Ev bir müze olarak
Türk kültür hayat›na hizmet verecek.

‹nflaat› bir y›l süren evin yeniden yap›-
m›na ait bütün masraflar  Adana Büyük-
flehir Belediye Baflkanl›¤› taraf›ndan kar-
fl›land›. Geçti¤imiz hafta sonunda (6 Eylül)
Karalar Köyünde yap›lan aç›l›fla Türkiye
ve Bulgaristan'tan yo¤un ilgi vard›. Bursa,
Edirne, Adana, Tekirda¤, K›rklareli illerin-
den kökleri balkanlara dayanan binlerce
soydafl aç›l›fla ak›n etti. Bulgaristan'da
yaflayan Türklerin müze evi ziyareti gün
boyu devam etti.

Koca Yusuf Müzesi aç›l›fl›n›n ard›ndan
Karalar Köyünde düzenlenen geleneksel
Koca Yusuf Ya¤l› Güreflleri'ne Türkiye ve
Balkan Ülkelerinden flampiyon pehlivan-
lar kat›ld›. 

Buz  Pateni’nde
Türkiye  -  Kore iflbirli¤i

TÜRK‹YE Buz  Pateni  Federasyonu  Baflkan›  Dr.  Dilek
Okuyucu,  ‹stanbul'da  Türkiye  Milli  Olimpiyat  Komitesi

Baflkan›  Prof.  Dr.  U¤ur  Erdener'in  ev  sahipli¤inde  Kore  Buz
Pateni  Federasyonu  Baflkan›  Jaeyoul  Kim  ile  bir  araya  geldi.  

Toplant›da  2018  Pyeong  Chang  K›fl  Olimpiyat  Oyunlar›  ve
haz›rl›k  süreci  hakk›nda  görüflmeler  yapan  Türkiye  ve  Kore
Buz  Pateni  Federasyonu  Baflkanlar›  Dr.  Dilek  Okuyucu  ve
Jaeyoul  Kim,  iki  federasyon  aras›nda  iflbirli¤i  karar›  ald›.

KENAN  SOFUO⁄LU
‹spanya'da  zirvede

FIM  Dünya  Supersport  fiampiyonas›'nda  2007,  2010
ve  2012  y›llar›nda  flampiyonlu¤a  uzanan  milli  sporcu-

muz  Kenan  Sofuo¤lu,  4.  flampiyonlu¤una  bir  ad›m  daha
yaklaflt›.  ‹spanya'n›n  Jerez  pistinde  (4,423  mt.)  yap›lan
yar›flmaya,  pole  pozisyonunda  bafllayan  Sofuo¤lu,  rahat
bir  birincilik  elde  etti.

Bu  sezonki    beflinci,  flampiyona  kariyerinde  ise  otuz  ikin-
ci  zaferini  elde  eden  Kenan  Sofuo¤lu,  yar›fl›n  ard›ndan  Türk
bayra¤›yla  pistte  zafer  turu  att›.  Dünya  Supersport  fiampiy-
onas›'nda  sezonun  11.  yar›fl›,  4  Ekim'de  Fransa'da  koflulacak.  

Atletizmde fiampiyon
FENERBAHÇE

ULUSLARARASI Gençler Pu-
an Turnuvas›'nda çift bayanlarda
iki Türk çifti final oynama baflar›s›
gösterdi. Kader ‹nal-Fatmanur Ya-
vuz (Elmada¤ Gençlik), Bengisu
Erçetin-Nazl›can ‹nci (Erzincan
Türk Telekom) çiftini yenerek al-
t›n madalya kazand›lar. 

Tek bayanlarda; yine iki Türk
sporcu final oynad›. Kader ‹nal
(Elmada¤ Gençlik), Aliye Demir-
ba¤'› (Elaz›¤ Gençlik) yenerek
flampiyon oldu. 

Kar›fl›k çiftlerde; Melih Tur-
gut-Fatmanur Yavuz (Elmada¤
Gençlik) ve Emre Cömert-Emine
Demirtafl (B.B Ankara) bronz ma-
dalya alma baflar›s› gösteren çift-
lerimiz oldular. 

Rio Olimpiyat Oyunlar›'na ka-
t›lma mücadelesi veren sporcula-
r›m›z ve dünya flampiyonas›na
haz›rlanan gençlerimiz yo¤un bir
maç dönemine girdi. 

Belçika'da al›nan madalyalar-
dan dolay› Federasyon Baflkan›
Murat Özmekik; “Olimpiyat Oyun-
lar›'na ve Gençler Dünya fiampiyo-
nas›'na haz›rland›¤›m›z bu dönem-
de al›nan madalyalardan dolay›
sporcular›m›z›, antrenörlerini ve
eme¤i geçen herkesi tebrik ediyor,
baflar›lar›n›n artarak devam etme-
sini temenni ediyorum.” dedi.

‹ki hafta sonra yap›lacak olan
H›rvatistan Gençler Turnuva-
s›'nda milli sporcular›m›za bafla-
r›lar diliyoruz. 

18-20 Eylül 2015 tarihleri aras›nda Belçika'da yap›lan Uluslararas› Gençler Puan
Turnuvas›'ndan genç sporcular›m›z 2 alt›n, 2 gümüfl ve 2 bronz madalya ile döndüler. 

Genç Badmintonculardan alt› madalya

EYLÜL 2015

“HEDEF, RIO 2016”
Ferhat Ar›can, "Rio 2016 Olimpi-yatlar›'na kat›lmaya hak kazanaca¤›-ma inan›yorum. fiu an forma girmeyeçal›fl›yorum. Dünya Kupas› öncesiTürkiye fiampiyonas› bize iyi bir ha-z›rl›k olacak. Buralarda olimpiyat ko-tas›n› almak için yar›flaca¤›m. RioOlimpiyatlar›'na, madalya için gide-ce¤im. Bu rozete lay›k görülmem he-defimi daha da büyüttü. Tabii kiolimpiyat madalyas›n› hedefliyorumama bu rozet beni daha da umutlan-d›rd›. Bu ödülün karfl›l›¤›n› veripdünya ve olimpiyat flampiyonluklar›-n› elde edece¤ime inan›yorum." MMUUZZAAFFFFEERR BBAATTUUMMLLUU

Cimnastikte bugüne kadar kat›ld›¤› turnuvalarda milli 
formay› baflar›yla terleten ve daha önce “Dünyada 3
harekete sahip ilk sporcu” unvan›n› almay› baflaran 

Ferhat Ar›can, Uluslararas› Cimnastik Federasyonu (FIG)
taraf›ndan dünyan›n en prestijli sporcular› aras›na al›nd›.

Cihan Pehlivan› yurduna kavufltu

WYNDHAM Grand ‹stanbul Kalam›fl Ma-
rina Hotel'in bünyesinde hizmet veren

Sa¤l›kl› Yaflam ve Spor Kulübü Shape Club,
profesyonel ekibi, zenginlefltirilen program›
ve yeniden düzenlenen 3.500 metrekarelik
çal›flma alanlar›yla sezona merhaba dedi.

Kardiyo aletlerinin tümünde multimedya
ve internet imkân› sa¤layan Shape Club'ta

spor yaparken zaman›n nas›l geçti¤ini anla-
mayacaks›n›z. 

Kifliye özel derslerin yan› s›ra out door
çal›flmalar›, seminerler, do¤a gezileri, mas-
ter class, workshop, uluslar aras› sertifika
programlar›n›n da yap›ld›¤› sa¤l›k yaflam ve
spor kulubü yeni sezonda birbirinden e¤len-
celi grup derslerine de ev sahipli¤i yap›yor.

Shape Club sezona merhaba dedi
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SERAM‹KSAN SPOR’da
Latin rüzgar›

F‹LEN‹N Ku¤ular›, kadrosunu Arjantin'li smaçör Pa-ula Yamila Nizetich ile güçlendirdi.Yeni sezon öncesi yapt›¤› flafl transferle dikkat çekenTVF Bayanlar 2. Ligi'nin iddal› ekibi Seramiksan Spor, kad-rosunu Arjantinli bir isimle güçlendirdi. Türkiye'de dahaönce Befliktafl ve Nilüfer Belediye Spor'da oynayan ve Ar-jantin Milli Tak›m›'n›n da smaçörü olan 1989 do¤umlu, 1.83boyundaki Paula Yamila Nizetich ile bir y›ll›k sözleflme im-zalayan 'Filenin Ku¤ular›' yeni sezon öncesi yapt›¤› flafltransferlerle dikkat çekmeye devam ediyor.


