
BANDIRMA ONYEDI EYLÜL ÜNIVERSITESI BILIM VE TEKNOLOJI TOPLULUG...
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bansesgazetesi.com : 18.04.2019
: http://www.bansesgazetesi.com/bandirma-onyedi-eylul-universitesi-bilim-ve-teknoloji-toplulugu-tarafindan-endustriyellesen-dunyada-spor-konulu-panel-duzenlendi-18-04-2019/

: Haber

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu Tarafından œEndüstriyelleşen Dünyada Spor• Konulu Panel
Düzenlendi 18/04/2019
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu Tarafından œEndüstriyelleşen Dünyada Spor• Konulu Panel
Düzenlendi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından œEndüstriyelleşen Dünyada Spor• konulu panel
düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi ülkemizin önde gelen sporcu ve spor
yazarlarının katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti.
Panelistlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti.
Özdilek, 'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara
rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Daha sonra sözü alan Ergün Penbe, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor.
Ben hep alt liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini
kesinlikle taşın altına koyması gerekiyor.' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen, 'Bugün Süper Lig´te üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki
bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu
da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının iyi
olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 Milyon Dolar´a satın alarak yedi ay sonra 750 Milyon
Dolar´a sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu.' diye konuştu.
Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, 'Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal
kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli
sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır.' dedi.
Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise, 'Galatasaray Kulübü´nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne
kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor.
Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor.' diye
konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek,...
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
 
Kaynak: İHA  BALIKESİR
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
œEndüstriyelleşen Dünyada Spor• konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
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Bandırma'da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli - Balıkesir Haberleri
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilÇesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev'in ilk sözü Mehmet Özdilek'e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi
olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR´İN BANDIRMA İLÇESİNDE, BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ TOPLULUĞU
TARAFINDAN 'ENDÜSTRİYEL..
- Kaynak: İHA - BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji
Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' Paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada...
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev'in ilk sözü Mehmet Özdilek'e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi
olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Önceki ve Sonraki Haberler
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: Haber

Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
 
Kaynak: İHA  BALIKESİR
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'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi
İSTANBUL () - Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde
buluştu. Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev'in katıldığı panelde...
İSTANBUL () - Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde
buluştu. Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev'in katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet
Özdilek, 'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara
rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
 Daha sonra Ergün Penbe, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt
liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın
altına koyması gerekiyor' dedi.
 Önder Özen ise 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı
için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda
antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi olup
olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini
düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon Dolar'a satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolar'a sattı ve
büyük bir kar elde etmiş oldu' şeklinde bilgiler verdi.
 Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, 'Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal
kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli
sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır' ifadelerini kullandı.
 Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise 'Galatasaray Kulübü'nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne
kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor.
Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor' diye
konuştu.
 FOTOĞRAFLI
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek,...
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada...BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve
Teknoloji Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev'in ilk sözü Mehmet Özdilek'e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi
olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

Kaynak:
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'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' Konulu Panel Düzenlendi
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde buluştu.
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde buluştu. Önder Özen,
Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev'in katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet Özdilek, 'Bizim
mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor
koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Daha sonra Ergün Penbe, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt
liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın
altına koyması gerekiyor' dedi.
Önder Özen ise 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı
için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda
antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi olup
olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini
düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon Dolar'a satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolar'a sattı ve
büyük bir kar elde etmiş oldu' şeklinde bilgiler verdi.
Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, 'Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal
kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli
sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır' ifadelerini kullandı.
Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise 'Galatasaray Kulübü'nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne
kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor.
Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor' diye
konuştu.
FOTOĞRAFLI
DHA
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Bandırma'da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' Paneli
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
  Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda gerçekleşen panele, Önder Özen, Evren Göz, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev
gibi ülkenin önde gelen sporcu ve spor yazarları katıldı.
  Eski milli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Özdilek, panelde yaptığı konuşmada, mesleklerinin çok enteresan olduğunu belirterek,
'Sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım.
Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz.' diye konuştu.
  Eski Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe de endüstriyel futbolda en önemli durumun doğru kulüple çalışmak olduğunu ifade etti.
  Günümüzde bunun çok zor olduğunu vurgulayan Penbe, 'Ben hep alt liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri
düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına koyması gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.
  Eski futbolcu ve teknik direktör Önder Özen ise alt yapıdaki tüm antrenörlerin eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi
davrandıklarını, bu durumun da alt yapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep olduğunu belirtti.
  Spor yorumcusu Evren Göz de Galatasaray Kulübünde görev yaptığı esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne kadar zor olduğunu
gözlemleme fırsatı bulduğunu, istikrarın ise önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getirdiğini kaydetti. Göz,
kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerektiğini sözlerine
ekledi.
  Panel, konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi. 
 Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu  Kaynak: AA
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada...
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev'in ilk sözü Mehmet Özdilek'e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi
olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.

İHA
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: http://www.karar.com/balikesir/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-1183316
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: https://www.hedefhalk.com/haber/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-1563155
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BANDIRMA'DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dokuzhaber.com : 17.04.2019
: http://www.dokuzhaber.com/spor/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-h37940.html

: Gündem
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BANDIRMA'DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bolgegundem.com : 17.04.2019
: https://www.bolgegundem.com/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-819953h.htm

: Haber

Bandırma'da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor'
konulu panel düzenlendi....
BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor'
konulu panel düzenlendi.
Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda gerçekleşen panele, Önder Özen, Evren Göz, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev
gibi ülkenin önde gelen sporcu ve spor yazarları katıldı.
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Mehmet Özdilek, panelde yaptığı konuşmada, mesleklerinin çok enteresan olduğunu belirterek,
'Sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım.
Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz.' diye konuştu.
   Eski Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe de endüstriyel futbolda en önemli durumun doğru kulüple çalışmak olduğunu ifade etti.
Günümüzde bunun çok zor olduğunu vurgulayan Penbe, 'Ben hep alt liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri
düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına koyması gerekiyor.' değerlendirmesinde bulundu.
Eski futbolcu ve teknik direktör Önder Özen ise alt yapıdaki tüm antrenörlerin eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi
davrandıklarını, bu durumun da alt yapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep olduğunu belirtti.
Spor yorumcusu Evren Göz de Galatasaray Kulübünde görev yaptığı esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne kadar zor olduğunu
gözlemleme fırsatı bulduğunu, istikrarın ise önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getirdiğini kaydetti. Göz,
kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerektiğini sözlerine
ekledi.
Panel, konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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œENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR• KONULU PANEL DÜZENLENDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.myvideohaber.com : 17.04.2019
: http://www.myvideohaber.com/endustriyellesen-dunyada-spor-konulu-panel-duzenlendi/

: Haber

œEndüstriyelleşen Dünyada Spor• konulu panel düzenlendi
İSTANBUL (DHA)  Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin œEndüstriyelleşen Dünyada Spor• panelinde
buluştu. Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilevin katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet
Özdilek, œBizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara
rağmen, zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz• diye konuştu.
 Daha sonra Ergün Penbe, œEndüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt
liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın
altına koyması gerekiyor• dedi.
 Önder Özen ise œBugün Süper Ligde üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı
için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda
antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valenciayı satın almasının iyi olup
olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencianın değeri düşse de La Liganın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini
düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valenciayı 500 milyon Dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolara sattı ve
büyük bir kar elde etmiş oldu• şeklinde bilgiler verdi.
 Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, œKendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal
kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli
sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır• ifadelerini kullandı.
 Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise œGalatasaray Kulübünde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne
kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor.
Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor• diye
konuştu.
 FOTOĞRAFLI
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
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Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli Spor dünyasının efsaneleri panelde bir araya ...
17 Nisan 2019 Çarşamba, 20:21 | Güncelleme: 17 Nisan 2019 Çarşamba, 20:21 İHA    
     - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 'Endüstriyelleşen
Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi. 
 Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu. 
 Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
 Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 23 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
 Panelistlerin konuşmalarının ardından sorucevap bölümü gerçekleştirildi. 
         BALIKESİR
 17 Nisan 2019 Çarşamba
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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal
müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin
hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
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: Gündem

Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
  Haber: İHA -  Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor
yazarlarının katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
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Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.yazargazetesi.com.tr : 17.04.2019
: https://www.yazargazetesi.com.tr/balikesir/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-h38104.html

: Gündem

Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.



BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.merhabahaber.com : 17.04.2019
: http://www.merhabahaber.com/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-1652191h.htm

: Gündem
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BANDIRMADA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: http://yenidoganhaber.com : 17.04.2019
: http://yenidoganhaber.com/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli/160766/

: Haber
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BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberine.com : 17.04.2019
: http://www.haberine.com/haber/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-426667.htm

: Haber
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ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' KONULU PANEL DÜZENLENDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.haberler.com : 17.04.2019
: https://www.haberler.com/endustriyellesen-dunyada-spor-konulu-panel-11961426-haberi/

: Gündem
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BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.aksiyonhaber.com : 17.04.2019
: http://www.aksiyonhaber.com/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-1089876h.htm

: Gündem
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BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.ekonomihaber.com.tr : 17.04.2019
: https://www.ekonomihaber.com.tr/balikesir/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-h48263.html

: Ekonomi/Finans
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BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.klashaber.com.tr : 17.04.2019
: https://www.klashaber.com.tr/haber/67341/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli.html

: Haber

Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.



BANDIRMA'DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.sondakika.com : 17.04.2019
: www.sondakika.com/haber/haber-bandirma-da-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-11961438/

: Gündem
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BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.moradergisi.com : 17.04.2019
: http://www.moradergisi.com/haber/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-112147.html

: Kültür/Sanat

Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.



BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.marmarabolge.com : 17.04.2019
: http://marmarabolge.com/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli.html

: Gündem

Bandırma´da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından œEndüstriyelleşen Dünyada Spor•
konulu panel düzenlendi.
Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu´nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev´in ilk sözü Mehmet Özdilek´e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.
Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.
Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig´de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia´yı satın almasının
iyi olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia´nın değeri düşse de La Liga´nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia´yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.
Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.
İHA



ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' KONULU PANEL DÜZENLENDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.sondakika.com : 17.04.2019
: www.sondakika.com/haber/haber-endustriyellesen-dunyada-spor-konulu-panel-11961426/

: Gündem

Endüstriyelleşen Dünyada Spor' Konulu Panel Düzenlendi
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde buluştu.
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde buluştu. Önder Özen,
Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev'in katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet Özdilek, 'Bizim
mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor
koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.

Daha sonra Ergün Penbe, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt
liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın
altına koyması gerekiyor' dedi.

Önder Özen ise 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı
için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda
antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi olup
olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini
düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon Dolar'a satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolar'a sattı ve
büyük bir kar elde etmiş oldu' şeklinde bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, 'Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal
kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli
sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır' ifadelerini kullandı.

Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise 'Galatasaray Kulübü'nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne
kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor.
Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor' diye
konuştu.



BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.tele42haber.com : 17.04.2019
: http://www.tele42haber.com/bandirma-da-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-329868

: Haber
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'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' KONULU PANEL DÜZENLENDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.gazeterize.com : 17.04.2019
: https://www.gazeterize.com/spor/endustriyellesen-dunyada-spor-konulu-panel-duzenlendi-h13871002.html

: Gündem
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BANDIRMADA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.etrhaber.net : 17.04.2019
: http://etrhaber.net/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli/120393/

: Gündem
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BANDIRMA´DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.habersitesi.com : 17.04.2019
: http://www.habersitesi.com/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-458552h.htm

: Haber
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BANDIRMA'DA 'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' PANELI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.iha.com.tr : 17.04.2019
: https://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/bandirmada-endustriyellesen-dunyada-spor-paneli-2283872/

: Gündem

Bandırma'da 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' paneli
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir´in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından
'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi.

Önder Özen, Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev gibi önde gelen sporcu ve spor yazarlarının
katıldığı panel, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Panelistlerin
özgeçmişlerinin okunmasıyla başlayan panel, Moderatör Emre Tilev'in ilk sözü Mehmet Özdilek'e vermesiyle devam etti. Özdilek,
'Bizim mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen,
zor koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu.

Ergün Penbe ise, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt liglerde
çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın altına
koyması gerekiyor' dedi.

Sonrasında sözü alan Önder Özen de, 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette
ki bu durum altyapı için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar.
Bu da altyapıda antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi
olup olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin
düşmeyeceğini düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon dolara satın alarak yedi ay sonra 750 milyon
dolara sattı ve büyük bir kar elde etmiş oldu' diye konuştu.

Panelistlerin konuşmalarının ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi.



ÜNLÜ SPOR ADAMLARI KONUK OLDU
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.bandirmamanset.com : 17.04.2019
: http://www.bandirmamanset.com/haber/unlu-spor-adamlari-konuk-oldu-37448.html

: Kent/Yaşam
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ENDÜSTRIYEL SPORU KONUSTULAR
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.politikam.com : 18.04.2019
: http://politikam.com/endustriyel-sporu-konustular.html

: Haber
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'ENDÜSTRIYELLESEN DÜNYADA SPOR' KONULU PANEL DÜZENLENDI
Portal Tarihİçeriği
Adres

: www.dha.com.tr : 17.04.2019
: http://www.dha.com.tr/spor/endustriyellesen-dunyada-spor-konulu-panel-duzenlendi/haber-1638001

: Gündem

'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' konulu panel düzenlendi
Futbol dünyası ve yorumcular Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin 'Endüstriyelleşen Dünyada Spor' panelinde buluştu. Önder Özen,
Evren Göz, Irmak Kazuk, Mehmet Özdilek, Ergün Penbe ve Emre Tilev'in katıldığı panelde ilk sözü alan Mehmet Özdilek, 'Bizim
mesleğimiz çok enteresan. Çünkü sürekli başarıya odaklı bir iş yapıyoruz. Ben birçok Süper Lig takımında yokluklara rağmen, zor
koşullar altında antrenörlük yaptım. Elbette her zaman başarılı olamıyorsunuz' diye konuştu. 
 Daha sonra Ergün Penbe, 'Endüstriyel futbolda en önemli durum, doğru kulüple çalışmaktır. Ancak günümüzde bu çok zor. Ben hep alt
liglerde çalıştım ve orada bu durum daha da zor. Bir şeyleri düzeltmek istiyorsak spora gönül vermiş olan insanların elini kesinlikle taşın
altına koyması gerekiyor' dedi.
 Önder Özen ise 'Bugün Süper Lig'de üç büyük kulüpte oynayan bir futbolcu ortalama 2-3 milyon alır. Ama elbette ki bu durum altyapı
için aynı değildir. Altyapıdaki tüm antrenörler eğitimci anlayışlarını bir kenara bırakıp yarışmacı gibi davranıyorlar. Bu da altyapıda
antrenörlüğün gelişememesine sebep oluyor. Malezyalı bir iş adamı benimle irtibat kurdu. Valencia'yı satın almasının iyi olup
olmayacağını sordu. Ben de her ne kadar Valencia'nın değeri düşse de La Liga'nın bir marka olduğunu, ligin değerinin düşmeyeceğini
düşündüğümü söyledim. Daha sonra o iş adamı Valencia'yı 500 milyon Dolar'a satın alarak yedi ay sonra 750 milyon Dolar'a sattı ve
büyük bir kar elde etmiş oldu' şeklinde bilgiler verdi.
 Daha sonra söz alan Irmak Kazuk, 'Kendini geliştirmenin sınırı yoktur. Bunun ne yaşla ne de başka bir şeyle alakası var. Eğer bir hayal
kurup onun peşinden gitmeyi kafanıza koyuyorsanız başaramamanız için hiçbir sebep yok. Mesela benim burada olmamın en önemli
sebebi sporu çok sevmem ve hayalimin sporla ilgilenmek olmasıdır' ifadelerini kullandı.
 Panelistler arasında son sözü alan Evren Göz ise 'Galatasaray Kulübü'nde görev yaptığım esnada, kulüplerde istikrar sağlamanın ne
kadar zor olduğunu gözlemleme fırsatı buldum. İstikrar önce ekonomik olarak daha sonra idari ve sportif olarak başarıyı getiriyor.
Kulüplerin biraz UEFA kriterlerini ve ülkenin geçtiği ekonomik durumu düşünerek daha uygun transferler yapması gerekiyor' diye
konuştu.
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