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Kendimize bakalm. Araba gelmiyor. Araba zaten gelmiq (8: Daha 90 h yillann

bapmda, ufukta araba giiriilmekteydi. Btze dokunmaz diye diigiindiik
Srkmtrlarr gegici olarak giirdiik Artan push'larrmu stirdii. Qivi giviyi

siikerdi...). khk geleneksel olan "Qukurdan grkma" zamam. Kurallar deligiyor. Bagannm
kurallan da. Qukurdan grkamryanlar giigleriru hrAa kaybediyorlar. Yeni larallarla oynamayl
6$enece$2. FST de bu g*rg stillerinden biri olsa gerek.

Bu de$gimi g6yle dtigtiniintia. Baganh bir profesyonel futbolcusunuz (9: Bize giire pusho la
yiiriimek futbol oynamak gibiydi. Sattrkga nepelendik Attrgrmu gollerden
zevk aldrk Push' da tam anlamryla bir takrm oyunu sergiliyorduk. Ekip mi
?...). Takrmrruzla birlikte futbol kuratlanna dayah bir bagan diizeyini yakalamrqsmz. Oyunun
temellerini kendiniz o$endiniz ya da bunun e$timini al.dnrz. Sahamn boyutlanru biliyorsunuz
(10: Biz pilzan iyi tanrrrz. Bayileri iyi tanrnz. Her yrl topladrfirmz verilerle
hedefleri gtzefiz. Yiiklenirie. Onlar seyahati severler. Rusya' yr severler. Hep
qikayet ederler. Ama ipi giitiiriirler. ). Oyunun gidiqi ile ilgili kuratlan biliyorsunuz
(11: Bayie yiiklendik mi igi bitiririz. Adeta o karpr kaledeydi. Gol atma
hevesinde roller karrgmrqtr. Rakip gibi olmuptuk. Kurallarr bu yiine
gevirmiptik. Oyunun gidigi gok iyi giiriinmese de yine de galiptik. .... ) Ustelik
rakip oyuncuyu engellemede, ona gahm atarak geqmede ,topa vurmada gok iyisiniz (l?t}lltzlt
davranrnz. Beklemeyiz. Raflarr doldururuz. Yrl baqrnda yil sonunu giiriiriiz.
Dokuz ay vadeli satrglar yaparz. Rakiplerin iiniine gegeriz. Biz kogtukca
pegimizden gelirler. Arkaya bakmayrz. Ciinkii o esnada biri brzi gegiyor
olabilir. Kimse bizi gegemez.Brtz birinciyiz. Biz.... ) . Kurumunuz da bu spor dah igin
kurulmug (13. Biz push i$in yaratilmr$u. Yillar boyu bu alanda usta olduk.
Sattrk YrEdrk Trkadrk Kurallarrmu bu yiinde geli$ti. ) Kurum igindeki ttim
stratejiler (14 : Bwe giire, gok alrrsa srkrgrr satmak zorunda kalrr. Once bizim
ilaca yiiklenir. Kul sllagmazsa hrurr yetiqmez. Haydi bastrr. Hurr yardrmcr
olur...) , e$tim (15 : Yrllar boyu SSTC lero leadershipler yaptrk Orneklerimizi
hep satry afrhkh verdik. Satmak ve daha gok satmak igin qrrprndrk.
Hocalanmw bize iyi e$itim verdi. Sattrk ama......), konugulan dil ve odtiller (16t
Qok satrnca bayi prim aldr. Seyahate gitti. Borcunu diiniipte tider diye bile
bekledik Qok satrnca satrg elemanr ve biilge miidiirii de prim aldr. Bazen
zorlama giictimiiz etkisini giisterdi. Aldr. 6OeOi. Sevindi. Ama rafta duran
ilaglarla neye sevindifini anlayabildi mi?...) hep bu oyunla ilgili .

Bir sabah uyandrgmzda (17: Uyanma zamanr geldi. isvigre globat olarak
srkmtrnrn gidigini giirdii. Araba iizerimize geliyordu. Zorladr. Hedefler verdi.
Destekledi. ), takrmrruzn birinci ligden bir beyzbol takrmrmn sahibine safildrgm ogrendi$nizi
dtigtinelim (18: Yeni patron artrk sahg sonrasr hizmetelere bakar oldu. Sa$rkh
sab$ isfiyordu. Sorunlar bunahma diiniiqmeye baqladr. Bizim meslefimiz neydi
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