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Rahmetli Orhan Şeref APAK'ın en büyük rüyası olan,
  ilin adını taşıyan takımların tatlı rekabetini istediği 
  ve kendi federasyon başkanlığı zamanında bunu uygulatmak için
  il il gezerek İLİN ADINI TAŞIYAN TAKIMLAR KURDURMASI sonucu
    ortaya çıkan tatlı rekabet nihayet bitti..
  Bitirildi..
  Orhan Şeref Apak'ın kemikleri sızlayadursun, şu anki TFF'nin bu hiç umurunda değil..
  Varsa-yoksa para...Getiri...
 Oysa ne güzeldi o günler...
  90'lı yılların başına kadar süren o tatlı kavgalar, gürültüler..
 Tren kiralayarak akın akın diğer illerin merkezlerine gitmeler..
  Süslü trenler.. Rengarenk..
   Ardı arkası kesilmeyen otobüs konvoyları..Kimi son model..Kimi döküntü..
  Gidersin bakarsın kenara gelmiş bir otobüsümüz, yağ akıtmış..
  Olsun..O bile zevkliydi..10-11 saat süren yolculuklar..
  Uykusuz geceler.. Bunların hepsi gerçekti ve tatlıydı..
  Çekilen cefanın üstüne hele bir de galibiyet, kaymaklı kadayifti...
                                         *   *

  

 KIRKLARELİSPOR , TEKİRDAĞSPOR , EDİRNESPOR , BİLECİKSPOR ,   KÜTAHYASPOR ,
UŞAKSPOR , AYDINSPOR , BURDURSPOR ,
KARAMANSPOR , BARTINSPOR , NİĞDESPOR, AKSARAYSPOR ,
  NEVŞEHİRSPOR ,  SİNOPSPOR , AMASYASPOR , OSMANİYESPOR , 
 KİLİSSPOR , ARTVİNSPOR , ERZİNCANSPOR , ÇANAKKALESPOR , 
 ZONGULDAKSPOR ,  MUŞSPOR , VANSPOR...................
 Tam tamına 23 il adı...Bir zamanlar adları gazetelerden düşmezdi..
  Şu anda bazıları amatör, bazıları Bld.den medet umar isimli, bazıları ise yok olmuş..
 Kapanıp gitmiş.Bu isimler bir zamanlar kendi liglerinin korkulu rüyalarıydı..
  Hepsini de her futbolsever bilir..

  

 Daha bitmedi..
Yakında bu kervana katılma ihtimali yüksek (İnşallah katılmazlar) son
 çırpınışlarını göstermekte olan yine İL TAKIMLARIMIZ var..
 KOCAELİSPOR , SAKARYASPOR , MUĞLASPOR , KIRŞEHİRSPOR ,  KIRIKKALESPOR
,KASTAMONUSPOR , YOZGATSPOR ,
ERZURUMSPOR , MALATYASPOR , ELAZIĞSPOR...
 Bu sıraladığımız 10 takım da borç ve mali yükler sebebiyle zor günler geçiriyorlar..
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 Sezonbaşı eşikten dönen İl takımlarımız MUĞLASPOR , AFYONKARAHİSARSPOR , 
 ISPARTASPOR , MARDİNSPOR inşaallah yollarına devam ederler..
 Bu son iki parağrafta sıraladığımız 14 takımı incelerseniz,
  yine ilin en'lerinin umurunda değildir..
 Birkaç şahsiyetin gayretiyle devam etmektedirler.. Ama nereye kadar?...
                                          *     *

  

 Bazı şehirlerimizin takımları A.Ş.olarak kurtulma adımları atmışlar.
 Ama bakıyoruz;  çoğu bunda da başarısız...
 Bu A.Ş.'ler bir köklü kuruluşun şirketine dayanmışsa eh, yürüyor..
 Takımı sevenlerden bir kaç kişinin kurduğu A.Ş ise; yine sonuçsuz..
                                      *    *

  

 Eskiden devlet politikaları da aynen O.Şeref Apak'ın düşüncesindeydi.
 İldeki tüm kamu kuruluşları İLİN TAKIMINA yardım etmeye adeta mecbur gibiydi.
 Çünkü o devirde herkes aynı düşüncedeydi.
  Zamanla bu politika değişip bu kurumlar el çekmeye başlayınca, 
  bizim il takımlarımız da ayaklarını sallamaya başladı.
 Bu gerçeği kimse inkar edemez.
  Zamanın o meşhur takımları illerinin EN'leri ve  kamu kuruluşları sayesinde ayaktaydılar.
 Bu kişi ve kurumlar ellerini ne zaman çekmeye başladı ise,
  takımlar da tepe taklak gitmeye başladı.

  

 Birkaç istisna il, kendini bu konvoydan sıyırabildi.
 İster bilinçli ve iyi yönetim deyin, ister bakış açısı deyin..
 TRABZON , SİVAS ve KAYSERİ başta olmak üzere DENİZLİ, MANİSA , GAZİANTEP ve
BURSA bunların önde gelenleri..
 Bunlar kadar sağlam olmasa da, bir ara geldi-gitti durumlarına uğramış 
 ama sonradan kendini toparlamış eski takımlarımız da var:
ESKİŞEHİRSPOR , ANTALYASPOR , ORDUSPOR , KONYASPOR
                                                      *****
 Bir çok ilde bakıyorsunuz il takımının esamisi okunmazken, mahalle takımının,
 belediyenin takımının veya bir kuruluşun takımının esamisi okunuyor..

  

 Bunlar ne kadar ileri gitselerde TOPUNUN TARAFTARINI BİR ARAYA GETİRİN,
 o eski zamanın İL TAKIMLARINDAN sadece birinin bile 
 TARAFTAR SAYISINI GE-ÇE-MEZ !..
                                    *     *
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  LİGLERİMİZ (A.Ş.) DOLMUŞ..Tam 20 tane...
Süper ligde Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Antalyaspor ve Ankaraspor, 
 A.Ş. olmuşlar..
 Bank Asya 1.Ligde;Çaykur Rizespor A.Ş.,Adanaspor AŞ,Dardanelspor AŞ. , 
 2.Ligde;Beykozspor 1908 AŞ. , Sakaryaspor AŞ. , Tepecikspor AŞ. , Göztepe AŞ. ,
 İstanbulspor AŞ. , Etimesgut Şekerspor AŞ. , Trabzon Karadenizspor AŞ. , 
 Pursaklarspor AŞ. , 
 3.Ligde;Bursa Nilüferspor AŞ. , Keçiören Sportif AŞ. , Beylerbeyi AŞ. , Yimpaş
 Yozgatspor AŞ.

  

 GELELİM KURUM VE KURULUŞLARA;
 Süper Lig: MKE Ankaragücü  
 Bank Asya 1.Lig:Kardemir D.Ç.Karabükspor 
 2.LİG:Türk TELEKOMSPOR , TKİ Tavşanlı Linyitspor , Konya ŞEKERSPOR , 
 Ank.BUGSAŞ Spor, İskenderun DEMİR ÇELİK Spor
 3.LİG: OYAK RENAULT Spor , Ank.DEMİR Spor, MKE Kırıkkalespor , Batman PETROL

  

 İlinin adı olan takımlara destek vermeyip te, ayrıca kendi adına yetiştiriciden çok,
 yarışmacı FUTBOL TAKIMI KURAN Belediyeler :
 Süper Lig:İst.BÜYÜKŞEHİR BLD.Spor , Gaziantep B.Ş.BLD.Spor , Körfez BLD.Spor,
 Güngören BLD.Spor , Akhisar BLD.Spor , Denizli BLD.Spor , Çankırı BLD. Spor, 
 Diyarbakır B.Ş.BLD.Diski Spor , BLD.Vanspor , 
 3.LİG:Çerkezköy BLD.Spor , Menemen BLD.Spor , Tekirova BLD.Spor , Nazilli BLD.Spor,
Marmaris BLD.Spor (Ligden çekildi), İst.Kartal BLD.Spor , Bafra BLD.Spor , 
 Malatya BLD.Spor , BLD.Bingölspor , Diyarbakır Kayapınar BLD.Spor , Batman BLD.Spor
(adını 72Batmanspor yaptı) , Şanlıurfa BLD.Spor.....
 Profesyonel liglerde tam 21 adet..Amatör liglerde ise sayılamayacak kadar çok..

  

 Bu arada ÜNİVERSİTE takımlarını da hatırlatmadan geçmeyelim..
 Türkiye'de o kadar çok üniversite var ki...Belki hepsinin futbol takımı var..
 Üniversitelerimiz de belediyelerden beklediğimiz gibi yetiştirici olmalı..
 Burada da bize göre Türkiye Üniversitelerinin bildiğimiz kadarıyla iki tanesi yetiştirmeye değil,
YARIŞMAYA soyunmuş..
 Bunlar Amasya Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi..
 Arkalarına ve yanlarına bir baksınlar..Kimin için, ne için yarıştıklarını izah ederlerse
 bizler de öğrenmiş oluruz..
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