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Yine olmadı 
Böylece Türkiye'nin uluslararası bir turnuva organizasyonunu düzenleme 
isteği üçüncü kez geri çevrilmiş oldu. 

Oylama sonucunu kendisine verilen zarfı açarak UEFA Başkanı Michel 
Platini açıkladı. Platini, zarftan çıkan ülkeyi salondakilere göstererek, 
Fransa'nın kazandığını açıkladı.  Türkiye ve İtalya'yı geride bırakan 
Fransızlar, 2016 yılında 24 takımla yapılacak Avrupa Şampiyonası'nı 
düzenlemeye hak kazandı. 

13 kişilik UEFA heyetinden en çok oyu alan Fransa, 2016 Avrupa Futbol 
Şampiyonası'nın 
ev 
sahipliğini 
kazanırken 
Fransa 
cephesinde 
büyük bir 
coşku 
vardı. 
Açıklamanın 
ardından 
sahneye 
çıkan 
Fransa 
Futbol 
Federasyonu 
Başkanı 
Jean-
Pierre 

Escalettes, ''Bizim için çok güzel bir gün. UEFA'nın güvenini 
sarsmayacağız. Türkiye ve İtalya'nın düş kırıklığını anlıyoruz, özellikle 
tek oyla kaybeden Türkiye'ninkini" dedi. 
  
2 aşamalı yapılan oylamanın ilk bölümünde Fransa 43, Türkiye 38, 
İtalya 23 oy aldı. Fransa'yla birlikte finale kalan Türkiye 13 UEFA 
üyesinin 6'sının oyunu alarak, 7 oy kazanan Fransa'nın 1 oy 
gerisinde kaldı ve turnuvaya ev sahipliği yapma hakkını kaybetti. 
 
Kulislerde UEFA Başkanı Platini'nin Fransız oluşunun karar üzerinde etkili 
olduğu konuşuluyor. 

Fransa daha önce ev sahipliği yaptığı 1984 Avrupa Şampiyonası ve 1998 
Dünya Kupası'nda kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. Fransa 3. kez 
bu turnuvaya ev sahipliği yapmış olacak. 

Türkiye organizasyona evsahipliği yapabilmek için büyük çaba gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Gül oylama için Cenevre'ye kadar gidip bir konuşma 
yaptı. 

Başbakan Erdoğan görüntülü bir mesaj göndererek üyelerin doğru karar 
vermelerini istedi. Ancak tüm çabalara karşın euro 2016'nın evsahipliği 
Fransa'ya gitti. 

Erdoğan: 27 milyar Euro yatırım yapılacak... 

Platini ne dedi? 

Basın toplantısında konuşan Platini, "Bir Fransız olarak UEFA Başkanı 
olmam beni zor duruma soktu ve şunu söylemeliyim ki, üç sıradışı 
adayımız vardı. Oldukça zor bir karardı ve üç federasyonun çalışmaları 
da insanüstüydü, Fransızları kutluyorum." 
*"Benim için de kolay bir durum değildi. Fransızım, ismim İtalyanca ve 
Türkiye'de çok arkadaşım var. Aynı durum Türkiye'nin ilk UEFA 
Asbaşkanı olan Şenes Erzik için de geçerliydi. Ancak UEFA bir kez daha 
demokrasiyle yönetildiğini gösterdi "
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ÖZGENER: "İÇİMDE ÇOK BÜYÜK BURUKLUK VAR" 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, EURO 2016 
Avrupa Şampiyonası'nın Fransa'da yapılmasının açıklanmasının ardından
şunları söyledi: 

"Netice açıklanmadan önce söylediklerimden dolayı mutluyum. Netice 
bizim istediğimiz gibi olmadığı için çok da üzgünüm. Biz herkese, 
'Türkiye'nin benzersiz bir turnuva yapabileceğine inandırdık' dedim. Bir 
oyla kaybettik. Bu kadar yakın kaybetmek üzücü. Kendi aramızda da 
kaybedersek 1 puanla kaybederiz diye söylemiştim. Büyük emek sarfettik 
ama olmadı. İstediğimiz neticeyi alamadık. İçimde çok büyük burukluk 
var. Türkiye bunu yapabileceğini gösterdiyse, adaylığa devam etmesi 
gerekiyor. 

Şenes Erzik, Platini'yi bombaladı 

UEFA Asbaşkanı Şenez Erzik, başkan Platini hakkında oldukça çarpıcı 
sözler söyledi! 

"Böyle bir sonuç tabii ki UEFA başkanı için iyi bir sonuç değil. Ancak 
Türkiye için çok iyi bir sonuç. Kazanmak adına en fazla bu kadar sonuç 
alınabilirdi."  

"Platini sonucu gelip bana kendi ağzıyla söyledi" diyen Erzik, Platini'nin 
Fair-play'e yakışmayan hareketler sergilediğini ifade etti. Bir oy farkla 
kazanmanın Plati'yi memnun etmeyeceğininin altını çizen deneyimli futbol 
adamı, "Plati'nin Sarkozy için yaptıkları normal değildi. Ben de 
beğenmedim" dedi... 
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demokrasiyle yönetildiğini gösterdi.  
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