
2015 sezonu Lig fiampiyonu Galata-
saray ve Türkiye Kupas› fiampiyonu

Fenerbahçe aras›nda oynanan 23. Cum-
hurbaflkanl›¤› Kupas›'n› 52 - 48 yenen Fe-
nerbahçe kazand›.

Samsun Yaflar Do¤u Spor Salonu'nda oy-
nanan ve her iki tak›m›n taraftarlar›n›n atefl-
li tezahüratlar› eflli¤inde oynan maç, son sa-
niyeye kadar çekiflmeli geçti. ‹lk çeyre¤in
son bölümlerine do¤ru daha etkili olan Fe-
nerbahçe, 1'inci periyotu 20 - 16 önde ta-
mamlad›. Bafla bafl geçen 2'nci çeyrek so-
nunda Fenerbahçe, soyunma odas›na 30 -
28'lik skorla önde gitti. Sahada yaflanan ge-
rilim zaman zaman taraftarlara da yans›d›. 

‹kinci yar›n›n bafllamas›yla birlikte her
iki tak›m taraftarlar› birbirlerine su fliflesi
ve ses bombalar› ile sataflt›. Maç›n k›sa
süreli durmas›na neden olan olay, po-
lisin önceden ald›¤› önlem sayesinde
büyümeden önlendi. Üçüncü çeyrek-
te 5 say› üretebilen rakibi karfl›s›nda
9 say› bulan Fenerbahçe, maç›n son
bölümüne de 39 - 33 önde girdi. Bas-
k›l› oyununu son çeyrekte de sürdü-
rüp Galatasaray'› 52 - 48'lik skorla
ma¤lup ederek son üç y›lda Cumhurbafl-
kanl›¤› Kupas›'n› müzesine götüren Fener-
bahçe, 4. kez bu baflar›y› gösterip, toplamda

da 11 flampiyonlu¤a ulaflt›. 2010 - 2011 sezonu
öncesinde kupay› kazanan Galatasaray'›n
ise flampiyonluk say›s› 8. Fenerbahçe ile Ga-
latasaray Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› için 10.
kez karfl› karfl›ya geldi. ‹ki tak›m aras›ndaki
Cumhurbaflkanl›¤› Kupas› maçlar›nda Fener-
bahçe 6, Galatasaray da 3 kez mutlu sona
ulaflm›flt›. Cumhurbaflkanl›¤› Kupas›'n›, 2001
- 2002 ve 2002 - 2003 sezonlar›nda Botafl,
2005 - 2006 sezonunda Befliktafl ve 2008 -
2009 sezonunda da Mersin Büyükflehir Bele-
diyesi kazanma baflar›s› göstermiflti.

23. Cumhurbaflkanl›¤› 
Kupas› Fenerbahçe’nin

2015/16 sezonunda Türk basketbo-
lunu bu prestijli organizasyonda tam 4
kulüp temsil ediyor. Bunlardan 2’si Ana-
dolu Efes ve Fenerbahçe, bu ligin abone-
leri konumundayken, Karfl›yaka ve Da-
rüflflafaka ilk defa boy gösterecekler. Ge-
çen y›l çok özledi¤imiz Final
Four heyecan›n› Fenerbah-
çe ile yaflad›k. Bu y›l da ön-
celikli hedef, yine son dört.
Kulüplerimizin harcad›klar›
transfer paralar›na ve ra-
kiplerimizin durumlar›na
bak›ld›¤›nda, bu y›lki Final
Four’da da bizden birileri
olacak gibi gözüküyor. E¤er
kulüplerimizin Final Four flans› bu kadar
yüksekse, hedefi daha da ileri götürüp,
Avrupa fiampiyonlu¤unu da elbette ha-
yal edebiliriz? Bu konuda Fenerbahçe,
geçen y›lki tecrübesiyle di¤er 3 kulübü-
müze göre bir ad›m önde. 

YEN‹ FENERBAHÇE
Avrupa basketbolunu yak›ndan

takip eden dostlar›m›z soruyor,
“Bu paralar› nereden buluyorsu-
nuz da, bu kadar çok transfer
harcamas› yap›yorsunuz” diye...
Kabul edelim, basketbol tak›m-
lar›m›z gelirleri çokmufl gibi pa-
ra harc›yorlar. Bu konuda Fener-
bahçe Kulübü Baflkan› Aziz Y›ld›-
r›m’›n Temmuz ay›ndaki sözlerini hat›r-
latmakta fayda var: Y›ld›r›m, basketbol
flubelerinin sezonu 10 milyon euro borç-
la bitirdi¤ini söylemiflti. Basketbol için
10 milyon euro, son derece yüksek bir
miktar. Bugün Avrupa Ligi’nde mücade-
le eden Litvanyal›, Polonyal›, Frans›z,
Sloven, S›rp kulüplerinin bütçeleri 4-8
milyon euro aras›nda. Bizim kadar para
harcayanlar sadece Ruslar ve ‹spanyol-
lar. Ancak bu sezon itibariyle, sanki hem
Ruslar› hem de ‹spanyollar› geride b›-
rakt›k ! Her ne kadar Aziz Y›ld›r›m bas-
ketbol flubesindeki 10 milyon euroluk
borçtan bahsetse de, sanki bu durum

onlar› pek rahats›z etmiyor çünkü bu yaz
döneminde de harcamalar devam etti. 

Geride b›rakt›¤›m›z sezon Final Fo-
ur’a kalarak büyük bir özlemi gideren
sar› lacivertliler, transfer dönemini çok
hareketli geçirdiler. Geçen y›lki tak›m

gitti, ortaya yepyeni bir ta-
k›m ç›kt›. Bu yeni kadroya
bak›p, “Bu kadar çok de¤i-
flikli¤e ihtiyaç var m›yd›”
sorusu rahatl›kla dillendiri-
lebilir. Fenerbahçe tam 6
yeni yabanc›y› renklerine
ba¤lad›. Bunlar ‹talyan Da-
tome, Srp Kalinic, ABD’li
Bobby Dixon ve Ekpe Udoh,

Yunanl› Sloukas ve Makedon Antic. Yeni
isimler al›n›rken, sar› lacivertlilerin en
büyük kayb› Bjelica oldu. Geçen y›lki ba-
flar›n›n mimarlar›nda Bjelica’n›n NBA’ye
gitmesi, elbette, çok büyük kay›p. Baka-
l›m yeni gelenler Bjelica’y› unutturabile-
cekler mi ? Geçen y›ldan kalan yabanc›-

lar, Bogdanoviç, Hickman ve Vesely.
Tam 6 farkl› ülkeden gelen yabanc›lar›y-
la Fenerbahçe, çok renkli bir kimli¤e bü-
ründü. Bu kadar kosmopolit bir kadro-
dan coach Obradoviç, nas›l bir de¤er ya-
ratacak. Tecrübeli S›rp coachun, iflinin
kolay olmayaca¤› bir gerçek. 

FENERBAHÇE’DEN DAÇKA’YA
Kadrosuna yeni yabanc› oyuncular›

katan Fenerbahçe, Semih, O¤uz, Emir
ve Serhat gibi elindeki tecrübeli yerli
isimlerle de yollar›n› ay›rd›. Sar› laci-
vertlilerin bu son derece radikal trans-

fer politikas›nda coachObradoviç’in
pay› büyük. Tahminen S›rp coach, “Ben
bu yerli isimlerle çal›flmak istemiyo-
rum. Yerlerini afla¤›dan gelen gençlerle
doldurmaya çal›flmam›z daha do¤ru
olur” fleklinde bir görüfl bildirmifl olma-
l›. CoachObradoviç’in istemedi¤i bu
isimler, toplu bir flekilde Darüflflafa-
ka’n›n yolunu tuttu. ULEB’in Wild Card’›
(Davet) sayesinde bu sezon Avrupa Li-
gi’nde ilk defa oynayacak Daçka, tered-
düt etmeden Fenerbahçe’lileri kadrosu-
na katt›. Yeflil-siyahl›lar›n do¤ru bir ifl
yap›p yapmad›klar›n› zaman içinde
görme f›rsat›m›z olacak. Ancak bir tah-
min yapmak gerekirse, coachObrado-
viç’in gözden ç›kard›¤› bu isimlerle,
Daçka coachu Oktay Mahmudi’nin ar-
zulad›¤› sonuçlar› almas› çok zor. Belki
bu gerçe¤in Mahmudi de fark›nda an-
cak elinde Avrupa Ligi’nde oynayacak
yerli olmay›nca, Fenerbahçe’nin b›rak-
t›¤› isimlere mecburen yöneldi. 

Avrupa Ligi’nde Daçka’n›n kaderini,
yerlilerden ziyade yabanc›lar belirleye-
cek. Do¤ufl Grubu’nun deste¤iyle y›llar›n
tak›m› Daçka’da tam 7 ithal isim var.
Bunlar›n 5’i ABD’li di¤erleri Karada¤’l›
ve Gürcü. Kozmopolit bir kadro yap›s›n-
dan uzak duran Yeflil siyahl›lar, s›rtlar›-
n› ABD’lilere dayam›fl bir görüntüdeler.
Geçen y›ldan Jamon Gordon ve Erwin-
Dudley kadrodalar. Avrupa Ligi’nde Gor-
don, Daçka’n›n en büyük silah› olacak
gibi... Transfer döneminde ise R. Mad-
rid’tenSlaughter, Valencia’dan Haran-
gody ve Alba’danRedding geldi. ABD’li-

ler d›fl›nda Anadolu Efes’ten Kara-
da¤’l›Bjelica, CSKA Moskova’dan da
Gürcü Markoshvili al›nd›. Bu isimlerle
Daçka’n›n öncelikli hedefi, ikinci tur ol-
mal›. Daçka gibi Avrupa Ligi’nde ilk de-
fa oynayacak di¤er Türk tak›m›, ligin son
flampiyonu Karfl›yaka. Coach Ufuk sar›-
ca yönetimindeki ‹zmirliler de yabanc›
tercihlerini, Daçka gibi a¤›rl›kl› olarak
ABD’liler lehine kulland›lar. 

Sezonun aç›l›fl maç›nda ‹zmir’de
Barcelona’y› darmada¤›n eden Karfl›ya-
ka’da, geçen y›lki kadrodan BobyyDi-
xon’un ayr›lm›fl olmas›, elbette ‹zmirliler
için ciddi bir kay›p. Coach Ufuk Sar›ca,
güvendi¤i oyuncular›n bafl›nda gelen
ABD’liyi tak›mda tutma arzusundayd›.
Ancak Fenerbahçe’lilerin erken hamlesi,
Dixon’u ‹zmir’den kopartt›. Sar›ca; Di-
xon’un yerini, bir baflka ABD’li Ragland
ile doldurmaya çal›flacak. Geçen y›l
Ragland, Milano’dayd›. Dixon d›fl›nda ‹z-
mirlilerin bir di¤er kayb› Anadolu Efes’e

giden flutörDiebler oldu. Bu oyuncunun
yerine de Josh Carter ile Justin Carter
transfer edildiler. Yeni sezonda Karfl›ya-
ka formas› giyecek bir baflka ABD’li, 2
sezon önce Befliktafl’ta oynayan ColtonI-
verson olacak. Geçen y›ldan sadece
ABD’li Kenny Gabriel ile Kolombiyal› Pa-
lacios kald›lar. Her ne kadar yeni yaban-
c›lar›n say›s› çok olsa da, Karfl›yaka,
Barca maç›nda oldu¤u gibi, özellikle ‹z-
mir’de sürpriz sonuçlara imza atabile-
cek potansiyele sahip oldu¤unu göster-
di. ‹zmirliler için tek tehlike, oyuncular›n
maç içinde iniflli-ç›k›fll› grafikler çizme-

si. Bu s›k›nt›y› coach Sar›ca çözecek...

EFES’TE L‹DER SIKINTISI
Avrupa Ligi’nde her zaman Final Fo-

ur’u hedefleyen ancak bu arzusunu y›l-
lard›r gerçeklefltiremeyen Anadolu Efes,
bu sezon bu özleme son vermek istiyor.
Geçen y›l Birac›lar, yapt›klar› yanl›fl
transfer politikas›n›n bedelini ödediler.
Bu çerçevede geçen y›l gelenlerin
önemli bölümü bu seneki kadroda yok.
Yeni gelenler içinde, ABD’liler (Diebler,
Brown, Tyus ve Dunston) a¤›rl›kta. Bu
görüntüsüyle, Fenerbahçe’ninkikadar
olmasa bile, Anadolu Efes’in de kadro
yap›s› kozmopolit. Kadrodaki 8 yaban-
c›n›n 5’i farkl› ülkeden geliyorlar. ‹çle-
rinde Frans›z’›, H›rvat’›, S›rp’› ve Urugu-
ayl›’s› var. Yeni gelenlerden Brown-
Tyus ve Dunston ile lacivert beyazl›lar,
çok atletik bir tak›m görüntüsüne bü-
ründü. Bu oyuncularla Ivkoviç, yeni se-
zonda Anadolu Efes’e, bambaflka bir
basketbol oynatacak. 

Sezon içinde lacivert beyazl›lar›n
bafl›n›, saha içinde lider vas›fl› bir

oyuncuya sahip olmamalar› a¤-
r›tabilir. Fenerbahçe’de bu gö-
revi Bobby Dixon ve Sloukas gi-
bi 2 tecrübeli isim üstlenirken

(Bu isimlere Bogdanovic’i de ek-
leyebiliriz), Efes’te bu özelliklere

sahip oyuncu sanki yok gibi. Geçen
y›l transfer edilen Frans›z Heurtel, çok
fazla say›da asist yap›p, iyi bir oyuncu
gibi gözükse de, da¤›n›k ve istikrars›z,
ayr›ca çok fazla top kaybediyor. Yeni
transfer edilen Uruguayl› Granger ise
hedefleri yüksek bir tak›mdan gelmedi.
Bunun için riskli bir tercih. Yerliler için
de ise Do¤ufl, böyle bir sorumlulu¤u ala-
cak çizgide de¤il. Bu konuda Anadolu
Efes, t›pk› geçen sezon oldu¤u gibi, kri-
tik maçlarda skoru koruma, hücumda
sorumluluk alma konular›nda ciddi s›-
k›nt›lar yaflayabilir. Böyle bir olumsuzluk
lacivert beyazl›lar›, yüksek hedeflerden
al›koyabilir... Bizden hat›rlatmas›... 
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Bu kadar görkemli transferler oldu¤u zaman, bütün gözler
o tak›m üzerinde oluyor. Hele ki  transfere bu kadar para

harcad›ysan. Hesap pusulas›ndan da, elefltiriden de kork-
mamak laz›m. Elefltirilere gö¤üs germenin ad› do¤rular› ha-
yata geçirmektir. 

Tak›m›n gücü belliyken Pereira do¤rular› yan›na çekmek
zorundad›r. Yoksa güvenilir olmas› zorlaflacakt›r. Tabi ki bu ta-
k›m›n bafl›na flov yapmak için gelmediyse...! Görkemli bir ta-
k›m kurman›n, teknik direktörü iflaret ettiren halleri olacakt›r.

MESELE, Fenerbahçe'nin özlenen hale ne zaman gelece-
¤idir? Her fleyin ilac› zaman gibi gösteriliyor. Ama zamanda
çok çabuk geçiyor. Pereira'n›n kendine verdi¤i sürenin sonu-
nu da merak ediyoruz tabiki.

MESELE, talihsizli¤e karfl› u¤urlu kolyeyi öperek talimli
olmak de¤il.

MESELE, yanl›fllar› do¤ruya çevirmek MESELE'sidir.
Ama flu görünüyor ki Fenerbahçe'nin sorunu sistem. Sis-

temi de kurmak Pereria'n›n ifli. Futbolun teknik direktörleri
''yaln›z b›rakan'' gerçekleri vard›r. Rakibe bu kadar pozisyon
vermenin, Pereria!n›n  teknik direktörlük kitab›nda yoksa. ‹fli
de zor demektir. Pereria'n›n her teknik adama böyle bir kad-
ro zenginli¤i nasip olmaz gerçe¤inin fark›nda olmas› gerekir.
O yüzden gelecek maçlarda hatalardan ç›karaca¤› dersin
yans›man› bekleyece¤iz.

Görkemli bir tak›m kurman›n elefltiriye aç›k bir yan› var-
d›r. Hele ki bizim gibi ülkelerde.

Piyano ile davul aras›nda fark vard›r. Piyano zarafetiyle ka-
zan›r. Davul ise gümbür gümbür. ‹flte futbolda da kazanman›n
yollar› vard›r. Bu yollar› bulmakta Pereria'n›n MESELE'sidir. 

Sayg›lar›mla.

MESELE...

Avrupa Ligi'nde mücadele eden 4 Türk tak›m›n›n
kadrosunda tam 30 yabanc› bulunuyor. Bu y›lki

hedef önce Final Four sonra Avrupa fiampiyonlu¤u.
Kulüplerimizin yapt›klar› astronomik harcamalar,
sportif baflar›y› zorunlu k›l›yor. Ancak bu süreçte

karfl›laflabilece¤imiz sorunlar›n da oldu¤u bir gerçek
Basketbolda Avrupa Ligi bafllad›.
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31. CUMHURBAfiKANLI⁄I KUPASI 
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GEÇEN sezon ligi flampiyon olarak tamamla-
yan P›nar Karfl›yaka ile Türkiye Kupas›'n› müze-
sine götüren Anadolu Efes aras›nda 31. Cumhur-
baflkanl›¤› Kupas› karfl›laflmas› Tekkeköy Yaflar
Do¤u spor Salonu'nda yap›ld›. Bafltan sona ka-
dar çekiflmeli geçen mücadeleyi maç›n son sani-
yesinde Anadolu Efes, rakibi P›nar Karfl›yaka'y›
76-74 yenerek 10. kez kupay› müzesine götüren
taraf oldu. Mücadele sonunda kupay› kazanan
Anadolu Efes'e kupas›n› Cumhurbaflkan› Genel
Sekreteri Fahri Kas›rga ile Gençlik ve Spor
Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç verdi.

14 Ekim’de Türkiye Basketbol Federasyonu
(TBF) binas›nda bir ilk gerçekleflti. Hedef kitle-
si basketbol taraftarlar› olan ve farkl› tak›mla-
r›n farkl› taraftar gruplar› aras›ndaki empatiyi,
anlay›fl› ve hoflgörüyü artt›rmay› hedefleyen
''Fans Against Violence'' projesi kapsam›nda
Türk basketbolunun taraftar temsilcileri, TBF
proje ekibi ile bir araya geldiler. Toplant›da

Anadolu Efes, Befliktafl, Bursaspor, Fenerbah-
çe, Galatasaray, Karfl›yaka, Sakaryaspor ve
Trabzonspor kulüplerinin taraftar temsilcileri
kat›l›mc› olarak yer ald›. Toplant›n›n sonunda
yap›lan soru/cevap k›sm›nda taraftarlara bü-
tün kulüplerin temsilcilerine söz hakk› verile-
rek proje hakk›ndaki görüflleri, sorular› ve çö-
züm önerileri al›narak toplant›ya son verildi.

Taraftar Temsilcileri, TBF ile bulufltu

Samsun'da oynanan 2014-2015 sezonunun Türkiye 
Basketbol Ligi ve Türkiye Kupas› flampiyonlar›n›

karfl› karfl›ya getiren 31. Cumhurbaflkanl›¤›
Kupas›'n› Anadolu Efes kazand›.

TÜRK‹YE Basketbol  Federasyonu  (TBF)'nun  gelece¤e
yönelik  yap›lanmas›nda  yer  alacak  Hidayet  Türko¤-

lu'nun  yeni  görevi  kamuoyuna  duyuruldu.  Taksim'de  bulu-
nan  bir  otelde  yap›lan  bas›n  toplant›s›na  Türkiye  Basket-
bol  Federasyonu  Baflkan›  Harun  Erdenay,  milli  basketbol-
cu  Hidayet  Türko¤lu,  TBF  Baflkan  Vekilleri,  TBF  Yönetim
Kurulu  Üyeleri,  Türkiye  Basketbol  Federasyonu  görevlile-
ri,  davetliler  ve  bas›n  mensuplar›  kat›ld›.

Basketbolun  geliflimi,  tesisleflme  ve  seyircinin  maçla-
ra  gelmesi  hakk›nda  çok  tecrübeler  edindi¤ini  ifade  eden
milli  basketbolcu  Hidayet  Türko¤lu,  "‹lk  hedefimiz  tabii  ki
milli  tak›m›m›z  olacakt›r.  ‹nflallah  Olimpiyat  Elemeleri'ni
evimize  al›rsak,  Olimpiyatlara  gitmek  için  bir  ekip  kur-
mam›z  gerecek.  Bunun  için  çal›flaca¤›z"  diye  konufltu.

Hidayet Türko¤lu
TBF’de CEO oldu

“YEN‹ Forma  Yine  Yenilmez  Armada”  slogan›yla  yola
ç›kan  GSStore  ve  Galatasaray  Odeabank  Erkek  Basket-

bol  Tak›m›'n›n,  GSStore  markal›  yeni  sezon  formalar›,  Beyo¤-
lu  GSStore'da  düzenlenen  organizasyonla  tan›t›ld›.  Forma
lansman›na  Galatasaray  Odeabank  Erkek  Basketbol  Tak›m›
Baflantrenörü  Ergin  Ataman,  kaptan  Sinan  Güler,  Blake
Schilb  ve  Errick  McCollum  kat›ld›.  Taraftarlar›n  yo¤un  ilgi
gösterdi¤i  etkinlikte  bas›n  mensuplar›na  aç›klamalarda  bu-
lunan  kaptan  Sinan  Güler,  “Store'larda  bizim  formalar›m›z›n
sat›lmas›  ve  taraftarlar  ile  iletiflim  kurabilece¤imiz  bir  ortam
oluflmas›  iyi  bir  fley.  Hem  talepte  fazla  hem  de  k›sa  sürede
iyi  bir  sat›fl  yakalayacaklar›n›  düflünüyorum.  

Galatasaray Basketbol
Tak›m› yeni sezon 
formalar›n› tan›tt›

AD‹DAS ve NBA, ligin Noel Günü yap›lacak efllefl-

tirmelerinde giyece¤i formalar› belirledi. 

Adidas NBA Sezonu Karfl›lama Koleksiyonu'nun

bir parças› olarak tasarlanan formalar, her bir sezo-

nun yeni ve eflsiz parçalar›n› tan›flt›rma gelene¤ine

devam ediyor. 
Bu y›l›n formalar› tak›m›n ana renklerini ve krem

tonlar›n› içerirken, oyuncu isimleri ve numaralar›,

Noel'i yans›tan tarzda bir yaz› format› ve dikifl doku-

ma sat›rlarla detayland›r›larak vitrine konuldu.

NBA için tasarlanan 

yeni formalar haz›r


