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arzusunda olan Milli Tak›m›m›z için her biri
birbirinden önemli 4 grup maç›n›n ilkini Estonya ile
oynuyoruz. Bu y›l›n Eylül ve Ekim aylar›nda
oynayaca¤›m›z toplam 4 maç›n sonunda 2010 Dünya
Kupas›’na gitme ﬂans›m›z›n çok daha yukar›lara
ç›kmas›n› ümit ediyorum.
Haziran ay›nda Azerbaycan ile oynad›¤›m›z haz›rl›k
karﬂ›laﬂmas› ile ilk defa milli maç heyecan›na tan›kl›k
eden Kayseri Kadir Has Stad›, bu kez de yine bir ilke
imza atarak resmi maç heyecan›na ortak olacak.
Bu nedenle baﬂta Kayserili futbolseverler olmak üzere
bölge halk›n›n bu maçta tüm tribünleri
dolduraca¤›ndan eminim.
Avrupa standartlar›n›n bile üzerinde olan Kayseri
Büyükﬂehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu, etkileyici
ambiyans›yla keyifli bir futbol akﬂam›na ev sahipli¤i
yapacak.
‹lk resmi maç›m›z› bundan tam 85 y›l önce 1924’te
yapt›¤›m›z Estonya’y› uzun bir aradan sonra bir kez
daha ülkemizde a¤›rlamaktan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz.
Seyir zevkinin ve centilmenli¤in üst düzeyde oldu¤u
bir maç dilerim.

World Cup qualifying challenge
resumes in Kayseri
elcome to the 465th international
match of Turkish A national team.
Turkey will begin their critical four-game
serie on the road to 2010 FIFA World
Cup qualifying with a game against
Estonia this evening. I hope to see our
chances of reaching World Cup finals to
grow following the matches we’ll play in
September and October.
Kayseri Kadir Has Stadium had hosted a
senior level international friendly match
for the first time when Turkey played
against Azerbaijan last June. Now the
stadium will stage its first ever
competitive international game as Turkey

W

faces Estonia. With its impressive
atmosphere, Kayseri Kadir Stadium will
be a home for an entertaining football
match. I have no doubt that all football
fans in Kayseri in addition to the ones
who live close cities will fill the Kadir Has
Stadium.
We have the big pleasure of showing
Turkish hospitality to our Estonian
friends here in Turkey again, having
played a friendy against them 85 years
ago in 1924.
I wish a pleasant football evening blended
with fair-play spirit for every for
everybody.
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‹nançl›y›z...Kararl›y›z... Haz›r›z
ezonun ilk resmi maç›na ç›k›yoruz.
‹nançl›y›z… Kararl›y›z… Haz›r›z…
Bu karﬂ›laﬂmay› kazanmam›z gerekti¤ini biliyoruz.
Estonya, her geçen gün biraz daha ileriye giden, diri,
dirençli, dinamik bir tak›m oluﬂturdu. Her rakibi oldu¤u gibi,
Estonya’y› da ciddiye al›yor ve kendilerine sayg› duyuyoruz.
Tallinn’de bir yol kazas› yaﬂad›k. Çok pozisyon bulduk,
de¤erlendiremedik ve iki puan b›rakt›k.
Bu defa ayn› kazay› yaﬂamay› akl›m›z›n ucuna dahi
getirmek istemiyoruz.
Ukrayna ile oynad›¤›m›z son maçta, oyuncular›m›z›n ortaya
koyduklar› mücadele, oynad›klar› pozitif futbol, elde ettikleri
net skor, zaten var olan inanc›m›z› iyice pekiﬂtirdi.
Dünya Kupas› elemelerinde dört kritik, dört zor, dört önemli
maç oynayaca¤›z. Ben oyuncular›ma inan›yorum,
oyuncular›m kendilerine güveniyor…
Bu dört maç› da kazanaca¤›z ve gruptan ç›kmak için tüm
gücümüzü harcayaca¤›z.
Kiev’deki maç sonras›, “Etkileyici bir oyun…
Etkileyici bir tak›m… Etkileyici bir skor…”
üçlemesini yap›p, günü özetlemiﬂtim.
Oyuncular›m›n bu üçlemeyi, gruptaki tüm
maçlar›n ard›ndan bana tekrar ettireceklerine
olan güvenim tam. Kayseri’de iyi bir taraftar deste¤iyle
keyifli bir futbol akﬂam› yaﬂayaca¤›m›z› düﬂünüyorum.
Hepinize iyi seyirler.

S

Fatih Terim
Milli Tak›mlar Teknik Direktörü
National Team Coach

Faith and Determination… Turkey ready to shine
urkish A national team will play their
first competitive match of new season.
We have the faith in victory, we’re
determined to reach it and ready to face
our opponents. We are aware that a
victory is a must for us.
Estonia have transformed into a
ever-improving, alive, solid and dynamic
team. We are taking them very seriously
and respect them as we do for all our
rivals.
There was a setback in Tallinn which can
be called a “road accident”. Our team had
many chances to score but wasted them
and dropped two points in the end.
We don’t even want to think about the
possibility of repetition of this setback.
We already have the confidence of going
to World Cup finals, and this has

T

substantially increased after witnessing the
performance of Turkish national team
against Ukraine last month.
Four critical, difficult, important World
Cup qualifying matches are ahead of us.
I have faith in my players and they do
have self-confidence.
We will win all of our remaining games
and use all of our power for qualifying
for finals.
After the game in Kiev, I had said: “An
impressive game… An impressive team…
An impressive result..” and summarized
the game. I am certain that my players will
make me repeat this sentence after the end
of qualification phase.
Thanks to the fan support in Kayseri,
I think we’ll have a pleasant football night.
I wish everybody an entertaining game.
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Servet Çetin

‹nanc›m›z›

Hasta da olsa, sakatl›ktan da k›vransa milli forma için büyük bir aﬂkla, dinmez
bir iﬂtahla oynuyor. ‹spanya maçlar›yla zora giren 2010 finalleri ﬂans›m›z›,
Estonya ve Bosna-Hersek galibiyetleriyle geri çevirece¤imize inan›yor.
Bu noktadan sonra rakipler ne kadar kapan›rsa kapans›n galibiyetin yollar›n›
bulacaklar›n› iddia ediyor ve “Özellikle Avrupa ﬁampiyonas›’nda maç›n son
düdü¤üne kadar nelerin de¤iﬂebilece¤ini herkese gösterdik. Oradaki duyguyu
yaﬂayan futbolcu, mücadeleyi son ana kadar b›rakmaz” diyor.
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‹‹spanya ile arka arkaya
oynad›¤›m›z iki maçta al›nan
yenilgilerle 2010 Dünya Kupas›
finallerine gidebilme ﬂans›m›z› zora
soktuk. Bu karﬂ›laﬂmalar›n
de¤erlendirmesini senin a¤z›ndan
dinleyebilir miyiz?
‹spanya’n›n kuvvetli bir ekip oldu¤u
aﬂikâr. Ancak özellikle Santiago
Bernabeu’da oynad›¤›m›z maçta
çok iyi bir futbol ortaya
koydu¤umuzu düﬂünüyorum. Galip
bile gelebilirdik ama bu oyunla en
kötü bir beraberlik almam›z
gerekirdi. Bunu hak edecek kadar
güzel oynam›ﬂt›k. Yedi¤imiz talihsiz
bir golle sahadan yenik ayr›ld›k.
‹stanbul’da oynanan ikinci maçta ise
herkes galibiyet arzusu taﬂ›yordu.
Burada da istedi¤imiz olmad›.Maç

bittikten sonra bu karﬂ›laﬂmadan
1 puan bile alamaman›n bize neler
kaybettirdi¤ini anlad›k. Sonuçta,
‹spanya ile berabere kalm›ﬂ olsayd›k,
Bosna-Hersek’le aram›zdaki puan
fark› 4 de¤il, 3 olacakt›. Daha sonra
onlar› yendi¤imizde üstlerine
ç›kacakt›k. ﬁimdi bunun
dezavantaj›n› yaﬂ›yoruz. Milli
Tak›m›m›z daha önce de bu tarz
s›k›nt›l› durumlarda kalm›ﬂt›. Bunu
da atlataca¤›m›za eminim. Yeter ki
kalan maçlar›m›zda daha dikkatli
olal›m.
‹Milli Tak›m›m›z›n eleme maçlar›
öncesinde sakatl›k sorunu yaﬂayan
futbolcular nedeniyle bir türlü ideal
kadro buluﬂam›yor. Bu durum sizleri
olumsuz etkiliyor mu?
Tabii ki etkiliyor. Talihsiz

sakatl›klar›n Milli Tak›m’a yans›mas›
kötü oluyor. En ciddi s›navlar
öncesinde önemli oyuncular›m›z
sakatlan›yor. Hocam›z›n y›llard›r
oturtmuﬂ oldu¤u bir kadro var ve
onu kurmakta s›k›nt› yaﬂay›nca bu
da tak›ma olumsuz etki yap›yor.
Milli formay› giymeyi bütün
futbolcular ister. Bu f›rsat›
yakalay›nca elinden gelenin en
iyisini yapmaya çal›ﬂ›yor. Aç›¤›
bu ﬂekilde kapatabiliyoruz. Ya da
birço¤umuzun yapt›¤› gibi bazen
Milli Tak›m aﬂk›na, hafif sakatl›¤›m›z
olsa bile tak›mdaki yerimizi almak
için çabal›yoruz.
‹Sakatl›klara ra¤men fedakârl›k
yap›p maça ç›kan oyuncular›n
baﬂ›nda sen geliyorsun. S›rf bu
özelli¤in nedeniyle insanlar›n seni

hiç yitirmedik
daha çok sevdiklerini
düﬂünüyor musun?
Zaten taraftar›n enerjisi ile Milli
Tak›m için oynama aﬂk› birleﬂince
kendinizde sahaya ç›k›p mücadele
etme enerjisini buluyorsunuz.
Asl›nda oynamamam gereken
maçlarda oynad›m. Biliyorsunuz
daha ciddi sakatlanma ve hata
yapma riskiniz var ama ben bunlar›
göze al›p maçlara ç›kt›m. Sahada da
elimden geleni yap›nca, bunu gören
taraftarlar›n bana olan sevgisi ve
deste¤i art›yor. Bu durumda da
benim özgüvenim yükseliyor ve
oyunuma son derece olumlu etki
yap›yor.
‹Bugünkü rakibimiz s›k› defans
yapan ve kapal› bir futbol anlay›ﬂ›na
sahip Estonya. Milli Tak›m›m›z da
bu tür oyun tarz›n› benimseyen
ekiplere karﬂ› zorlan›yor. Bunu neye
ba¤lamak laz›m?
Estonya ile grupta oynad›¤›m›z ilk
maç golsüz berabere sonuçlansa da
o karﬂ›laﬂmada çok pozisyonumuz
vard›. Sadece top çizgiyi bir türlü
geçmemiﬂti. Ayr›ca, kapal› defansa
karﬂ› zorlanan tek tak›m biz de¤iliz.
Birçok ekip ayn› s›k›nt›y› yaﬂ›yor.
Günümüz futbolunda, hiçbir ﬂey
yapmayan tak›m en az›ndan
mücadele ediyor, koﬂuyor, rakibi
bozuyor. Ama bu noktadan sonra
rakiplerimiz istedikleri kadar
kapans›nlar, bizim puan kayb›na
tahammülümüz olmad›¤› için var
gücümüzle o savunmalar› yarma
yollar›n› arayaca¤›z.
‹Estonya ve Bosna-Hersek maçlar›
Milli Tak›m için kritik bir dönemeç.
Bu karﬂ›laﬂmalardan galibiyetle
ayr›lmam›z halinde grupta dengeler
nas›l de¤iﬂir?
E¤er Estonya’y› yenersek, o moralle
Bosna-Hersek’i de deplasmanda
ma¤lup edece¤imizi düﬂünüyorum.
Bosna-Hersek’in o ma¤lubiyetle
strese kap›l›p ‹spanya maç›n› da
kaybedece¤i inanc›nday›m. Bu da
bizim play-off oynama hedefimize
ulaﬂmam›z› sa¤layacakt›r. Ayr›ca,
Estonya nas›l bize kendi sahas›nda
sürpriz yapt›ysa, ayn›s›n›
Bosna-Hersek’e de yapabilir.
‹Bosna-Hersek’in grupta yapt›¤›
ç›k›ﬂ› bekliyor muydun? Özellikle
gol bölgelerinde hiç zorlanm›yorlar.
Bu konuda senin görüﬂün ne?
Aç›kças› böyle bir ç›k›ﬂ›
beklemiyordum. Bence kendilerinin
de bekledi¤i bir ﬂey de¤ildi.
Özellikle Belçika’y› deplasmanda
yenince çok iyi bir hava yakalad›lar.
Onlar›n bu havay› yakalamalar›nda
bizim de pay›m›z var tabii ki.

Estonya beraberli¤i sonras›
gelen iki ‹spanya yenilgisi
onlar› avantajl› konuma getirdi.
‹Estonya maç›m›z Kayseri
Kadir Has Stad›’nda
oynanacak. Bu senin için de
bir ilk olacak. Öyle de¤il mi?
Evet. Ben daha önce bu
stadyumda hiç maça
ç›kmad›m. Aç›l›ﬂ› milli maçla
yapaca¤›m. Galatasaray’›n
Ankaragücü ile bu statta
oynad›¤› maç›n atmosferini
arkadaﬂlar›mdan dinledim.
Tamamen doldu¤unda
harikulade bir ambiyans
oldu¤unu söylediler. Geçen
seneye nazaran zeminin de
daha iyi oldu¤unu ö¤rendim.
Kadir Has Stad›’na gelen
taraftarlar›n da coﬂkulu ﬂekilde
bizi desteklemelerini
istiyorum.
‹Dünya Kupas›’na
kat›lma yolunda umudunu
koruyor musun?
Ben ve futbolcu arkadaﬂlar›m
bu inanc›m›z› hiç yitirmedik.
Özellikle Avrupa
ﬁampiyonas›’nda maç›n son
düdü¤üne kadar nelerin
de¤iﬂebilece¤ini herkese
gösterdik. Oradaki duyguyu
yaﬂayan futbolcu, mücadeleyi
son ana kadar b›rakmaz.
Bizim için bu eleme grubunda da
ayn› duygular geçerli. Kalan dört
maç›m›zda ayn› hedef do¤rultusunda

mücadele edece¤iz. Hedef play-off
maçlar›na kalabilmek ve bunu
baﬂaraca¤›m›za olan inanc›m›z da
tam.
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Müfit Erkasap

O¤uz Çetin

‹dari Sorumlu

ﬁükrü
Hanedar

Doktor

1957 ﬁanl›urfa do¤umlu.
1993’de Galatasaray‘da
antrenör olarak göreve baﬂlad›.
Uzun süre ayn›
kulüpte çal›ﬂt›.
UEFA ﬁampiyonu olan
kadronun antrenörüydü.
Fiorentina’da Terim’in
yard›mc›s›yd›.

1963 Sapanca
do¤umlu.
‹stanbul Teknik Üniversitesi ‹nﬂaat
Fakültesi mezunu.
19 y›l profesyonel futbol oynad›.
F.Bahçe’nin kaptanl›¤›n› yapt›.
70 kez milli oldu.
Beﬂ y›ld›r
teknik adam olarak çal›ﬂ›yor.

Metin Tekin

Eser Özalt›ndere

1964 Kocaeli do¤umlu.
Futbola Kocaelispor y›ld›z
tak›m›nda baﬂlad›,
15 y›l Beﬂiktaﬂ'ta, 6 ay
Vanspor'da oynad›.
Teknik adam olarak 6 kulüpte görev
yapt›. Eylül 2004'ten
beri Türkiye Futbol
Federasyonu'nda teknik
direktör olarak çal›ﬂ›yor.
‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat
Fakültesi mezunu.

Kaleci Antrenörü.
1954’te Ankara’da do¤du.
‹stanbul Üniversitesi Felsefe Tarihi
ile Ankara Üniversitesi ‹ktisadi ve
‹dari Bilimler Akademisi
Yüksek Lisans mezunu.
Galatasaray
formas› giydi. 8 kez A,
7 kez Ümit Milli oldu
ve uzun y›llar
Galatasaray’da çal›ﬂt›.

Bülent
Bayraktar

Milli Tak›mlar
Müdürü

Hüseyin
Coﬂkun

Doktor

Cengiz
Dinç

Analiz Uzman›

Fizyoterapist

Metin
Çak›ro¤lu

A.Rahman
Evin

Masör

Masör

U¤ur
Durul

‹lia
Ginoviç

Malzeme
Sorumlusu

Malzeme
Sorumlusu

Cengiz
Çelik

Kenan
Solak
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Hamit Alt›ntop

Kalitenin ve
profesyonelli¤in
markas›
Almanya’da do¤up büyüdü ama hiç tereddütsüz
Türk Milli Tak›m›’n› tercih etti. U18 Tak›m›nda
baﬂlayan ay-y›ld›zl› kariyerini h›zla A Milli Tak›m’a
taﬂ›d›. Bundesliga’da da basamaklar› birer birer
t›rman›p Wattenscheid’dan Schelke’ye, oradan da
Bayern Münih’e uzanan bir rota çizdi. Milli
Tak›m›m›z›n Euro 2008’e gidiﬂinin ard›ndan
yar› final oynamas›na yapt›¤› katk›larla, UEFA
taraf›ndan “Alt›n Karma”ya seçildi. Ama onu
sadece oyunculuk kalitesi ve profesyonel anlay›ﬂ›yla
anlatmak haks›zl›k olur. Elde etti¤i tüm baﬂar›lar›n
geçmiﬂte kald›¤›n› söyleyen ve “Dünü unuttum,
bugünü yaﬂay›p yar›na bak›yorum” diyebilen,
tevazu sahibi bir adamdan söz ediyoruz.

akvimler 1982 y›l›n›n 8 Aral›k’›n›
gösterdi¤inde, Almanya’n›n
Gelsenkirchen kentinde yaﬂayan
Malatyal› Alt›ntop ailesinin ikiz erkek
bebekleri dünyaya geldi. Birine Hamit
dediler, di¤erine Halil. Kader ikizlere ac› bir
oyun oynad› ve küçük yaﬂta babalar›n›
kaybettiler. Ama yine de ﬂansl›yd›lar, çünkü
onlara hem anal›k hem de babal›k yapacak
bir anneye sahiptiler. Öyle bir anne ki,
ikizlerini mükemmel bir aile terbiyesiyle
yo¤ururken, geleceklerini de do¤ru yönde
ﬂekillendirmesini bildi. Do¤rusu Hamit de
Halil de ana hakk›na de¤er veren gençler
olarak yetiﬂtiklerini, her röportajlar›nda
annelerine özel paragraflar açarak dile
getirdi.
‹kizlerin do¤umda birleﬂen kaderi, futbola
ad›m att›klar›nda da yan yana yürüdü.

T
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Önce do¤duklar› ﬂehrin tak›m›
Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd’de
top koﬂturmaya baﬂlad›lar. Ard›ndan
TuS Rotthausen’da forma giydiler.
O dönemde pek de gözümüzün
önünde de¤illerdi ama
SG Wattenscheid 09’a transfer
olduklar›nda, tüm Türkiye ikizleri
yak›ndan tan›ma f›rsat› buldu.
Milli Tak›m seçicilerinin de dikkatini
çekmiﬂlerdi ve 14 Kas›m 2000
tarihinde Bulgaristan’la oynanan
özel maçta U18 Tak›m›m›z›n
formas›n› giydiler. Halil santrfor,
Hamit ise forvet arkas›nda görev
yap›yordu. Hamit için Milli Tak›mlar
kariyeri golle baﬂlam›ﬂt›.
U18 Tak›m›m›z, Kartal Stad›’ndaki
maçta Bulgaristan’› 3-1 yenerken,
tak›m›m›z›n ikinci golü 50. dakikada
Hamit’ten geliyordu.
7 Aral›k 2000’deki 8-0’l›k San
Marino galibiyetine ise 2 golle katk›
yap›yordu. Bu baﬂar›lar kariyerindeki
yükseliﬂi çabuklaﬂt›rd›. 2001 y›l›nda
U20, 2003’ten ibaren ise U21
Tak›mlar›nda forma giymeye baﬂlad›.
Bu arada 2003 y›l›, Hamit’in kariyer
çizgisinde önemli bir ç›k›ﬂ› da iﬂaret
ediyordu. Wattenscheid’daki
performans› dikkat çekmiﬂ,
Bundesliga’n›n köklü tak›mlar›ndan
Schalke 04 onu renklerine
ba¤lam›ﬂt›. Art›k do¤du¤u ﬂehrin
tak›m›nda oynuyordu ve daha çok
sorumluluk alan, kendisine güvenen,
lider bir oyuncu kimli¤ine
bürünmüﬂtü.
Baﬂlang›çta forvet arkas›nda görev
yapan, her iki aya¤›yla çok etkili
ﬂutlar atabilen, frikikleri baﬂar›yla
kullanabilen bir oyuncuyken,
Schalke’deki kariyeri boyunca farkl›
özellikleri de gün ›ﬂ›¤›na ç›kt›.
Orta sahan›n sa¤›nda da oynuyordu,
ön liberoda da… Hatta gün geldi,
Schalke’deki teknik direktörü ona
“Sa¤ bek oynayacaks›n” dedi. Hamit
gerçek bir profesyoneldi ve hiç sorun
ç›karmadan yeni görevini de canla
baﬂla yerine getirdi. O kadar baﬂar›l›
bir sa¤ beke dönüﬂmüﬂtü ki, Milli
Tak›m’daki teknik direktörleri de
ondan bu bölgede yararlanmaya
baﬂlad›. Oyun zekâs›, devaml›l›¤›,
kuvveti ve taktik uyumu
mükemmel bir oyuncu olarak,
verilen hiçbir görevin
alt›nda kalmad›.
‹lk A milli maç›na
ç›kt›¤›nda tarihler
18 ﬁubat 2004’ü
gösteriyordu.
Milli Tak›m›m›z,
Adana’daki özel
maçta
Danimarka’ya
1-0 yenilmiﬂ,
ancak Hamit
Alt›ntop gibi
çok önemli bir
oyuncuyu

kazanm›ﬂt›. Yine de bu kadronun
de¤iﬂmez bir parças› olabilmek için
biraz daha beklemesi gerekiyordu.
O tarih de çok uzakta de¤ildi.
Milli Tak›m’a ilk ça¤r›ld›¤› tarihten
yaklaﬂ›k 13 ay sonra, 26 Mart
2005’teki Arnavutluk maç›ndan
itibaren art›k vazgeçilmez bir
oyuncu haline gelmiﬂti.
2007 sezonunun sonu geldi¤inde,
Hamit Alt›ntop çok önemli bir
s›çrama daha yap›yor, sadece
Bundesliga’n›n de¤il, dünyan›n
en büyük kulüplerinden Bayern
Münih’in yolunu tutuyordu.
Bu yolculukta, Schalke ile kaçan
ﬂampiyonlu¤u Bayern formas›yla
yaﬂayabilme umudunun da etkisi
büyüktü. Zaten bu umut da boﬂa
ç›kmayacak ve Hamit Alt›ntop’un
rüyas› 1 sezon içinde
gerçe¤e dönüﬂecekti.
Bayern Münih, Hamit’in
yan› s›ra Luca Tony ve
Franck Ribery gibi
y›ld›zlar› da katt›¤›
rüya kadrosuyla
Bundesliga
ﬂampiyonu
oluyordu.
Bayern
oyuncusu
olman›n
getirdi¤i
özgüveni,
giderek
Milli
Tak›m’a
daha
fazla

yans›tan Hamit
Alt›ntop, ay-y›ld›zl›
tak›m›n sadece
vazgeçilmezi de¤il, kilit
oyuncular›ndan birisiydi.
Baﬂlang›çtan itibaren
Almanya’dan gelen “Bizim milli
tak›m›m›zda oyna” tekliflerini
reddederek ay-y›ld›zl› formay›
giyen Hamit, kariyerini Bayern’de
sürdürmesini de “Burada
ö¤rendiklerimle Milli Tak›m’a
daha faydal› olabiliyorum” diye
de¤erlendiriyordu.
Ay-y›ld›zl› forma alt›nda

inisiyatif alarak oyunun kilitlendi¤i
anlarda lider oyuncu kiﬂili¤iyle
ortaya ç›kt›¤› ilk maç, 2008 Avrupa
ﬁampiyonas› elemelerindeki Norveç
karﬂ›laﬂmas› olmuﬂtu.
Milli Tak›m›m›z›n 2-0 yenik
durumda oldu¤u Almanya’daki
seyircisiz maçta Hamit sahne al›yor
ve att›¤› iki golle ekibimizi ayakta
tutuyordu. Milli Tak›m’›n Euro 2008
finallerine kat›ld›¤› süreçte önemli
pay sahiplerinden birisi olmuﬂtu
ancak ﬂampiyona öncesi ciddi bir
sakatl›k yaﬂam›ﬂt›. Büyük bir
özveriyle çabalad› ve finallere kadar
aya¤a kalkt›. Bu aya¤a kalk›ﬂ,
Çek Cumhuriyeti ile oynanan ve
tak›m›m›z› çeyrek finale taﬂ›yan
maçta çok önemli sonuçlar do¤urdu.
Tak›m›m›z›n 2-0 geride oldu¤u
dakikalarda Hamit Alt›ntop lider
kimliyle inisiyatif al›yor ve yapt›¤›
3 asistle Türkiye’ye çeyrek
finalin kap›lar›n› aç›yordu.
Çeyrek finaldeki H›rvatistan
maç›nda gösterdi¤i performans
ona “maç›n adam›” unvan›n›
da getirmiﬂti. ﬁampiyona
bitti¤inde Euro 2008’in asist
kral› olarak UEFA
taraf›ndan seçilen “Alt›n
Karma”da onun da ad›
yaz›l›yd›.
Hamit Alt›ntop’u sadece
oyunculuk kalitesi ve
profesyonel anlay›ﬂ›yla
anlatmak ona haks›zl›k olur.
Elde etti¤i tüm baﬂar›lar›n
geçmiﬂte kald›¤›n› söyleyen ve
“Dünü unuttum, bugünü yaﬂay›p
yar›na bak›yorum. UEFA
taraf›ndan mevkiimin en iyi üç
oyuncusundan biri seçilmem de
geçmiﬂte kald›. Böyle ﬂeyler güzel,
hoﬂ ancak çok da önemli oldu¤una
inanm›yorum” diyebilen tevazu
sahibi bir adamdan söz ediyoruz.
Sakatl›¤›n pençesinde
k›vrand›¤› günleri bile
tevekkülle geçiren
o adam, bak›n bu
konuda neler
söylüyor: “O
zaman› farkl› bir
biçimde
kulland›m.
Bugünü o kadar
h›zl› yaﬂ›yoruz ki,
insan ruhu ayn›
tempoyu tutam›yor
ve alg›lamas› geride
kal›yor. Dolay›s›yla
yeri geldi¤inde o
alg›y›
de¤erlendiremiyor.
Onun için sakatl›k
dönemim de
güzeldi.
Sakatl›¤›m›n da
zevkini ç›kard›m.”

Kadir Has’ta ilk resmi

Kayseri’de yükselen Kadir Has Stad›, mimarisi ve konforuyla Türkiye’nin en modern
stad› özelli¤ini taﬂ›yor. Stad›n 40 bin kiﬂilik kapasitesi, uluslararas› maçlarda güvenlik
nedeniyle 33 bine düﬂürülüyor. 6 Ocak 2007’de temeli at›l›p 27 ayda tamamlanan
ve 8 Mart 2009’da hizmete aç›lan stat, 73 milyon liraya maledildi. Azerbaycan’la
oynanan özel maçla kap›lar›n› Milli Tak›m›m›za açan Kadir Has Stad› ilk defa bir
resmi milli maça ev sahipli¤i yapacak.
adir Has Stad› ya da tam ismiyle
Kayseri Kadir Has ﬁehir
Stadyumu, ülkemiz ad›na bir
gurur abidesi niteli¤ini taﬂ›yor.
8 Mart 2009 tarihinde Kayserispor ile
Fenerbahçe aras›nda oynanan Turkcell
Süper Lig maç›yla hizmete giren stat,
Türkiye’nin en modern stadyumu.
Temeli 6 Ocak 2007 günü at›lan
stadyumun mimarlar› Bahad›r Kul ve
Alper Aksoy. 27 ay gibi k›sa bir sürede
tamamlanan Kadir Has Stad›,
73 milyon liraya maledildi.
Yerel maçlarda 40 bin 458 seyirci
alabilecek özelli¤e sahip stad›n
kapasitesi, uluslararas› maçlarda
güvenlik nedeniyle 32 bin 864 kiﬂiye
düﬂürülüyor. Stad›n saha zemin
ölçüleri ise 105 metreye 68 metre.
Stad›n toplam alan› 145 bin, inﬂaat
alan› da 63 bin 517 metrekare.
Çevresinde ise 27 bin metrekare yeﬂil
alan bulunuyor. 1 adet 80 kiﬂilik
kafeterya, 1 adet 100 kiﬂilik restoran,
26 bin 867 kilometrekare yeﬂil alan,
5 bin metrekare al›ﬂveriﬂ merkezi,
1000 metrekare Fun Club, 5 bin
metrekare idari bürolar, 52 bin 317
metrekare de 1785 araçl›k otoparka
sahip stad›n tüm tribünleri kapal›.

K
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Tribünlerin üst k›sm›na yerleﬂtirilen
radyan ›s›t›c›lar sayesinde so¤uk
havalarda seyircilerin üzerine do¤ru
s›cak hava ak›m› oluﬂturuluyor. Estetik
yap›s›yla dikkat çeken stadyumun
alttan ›s›tmal› ve otomatik olarak
+4 dereceye sabitlenen zemini, kar›n
erimesini sa¤lad›¤› gibi, so¤uklarda
sahan›n donmas›n› de engelliyor.
Drenaj sistemi sayesinde de zeminde
su birikintilerinin oluﬂmas› önleniyor.
Stadyumda 3 adet jeneratör bulunuyor.
Elektrik kesintisi durumunda birinci
jeneratörün devreye girmesi
planlanm›ﬂ durumda. Bu jeneratörde
bir sorun oluﬂmas› halinde ikinci ve
üçüncü jeneratörler devreye giriyor.
Tüm jeneratörlerin bozulmas›
durumunda bile maç›n 10 dakika daha
oynanabilmesine yetecek kadar
elektrik stoku bulunuyor. Bu uygulama
dünyada çok nadir kullan›l›yor ve
Türkiye aç›s›ndan bir ilk.
Yap›m› UEFA standartlar›nda
gerçekleﬂtirilen stat, Kayserispor ve
Kayseri Erciyesspor ile birlikte Milli
Tak›m›m›za ev sahipli¤i yapmak üzere
inﬂa edildi. Kadir Has Stadyumu’nun
da yer ald›¤› Atatürk Spor
Kompleksi’nde ayr›ca Olimpik Yüzme

Havuzu,1000 kiﬂilik spor salonu, 1500
koltuk kapasiteli çim yüzeyli futbol
sahas›, IAAF standartlar›nda atletizm
pisti ve 3 adet tenis kortu bulunuyor.
Kendisine ait kapal› otopark› ve özel
giriﬂi olan çeﬂitli kapasitelere sahip
52 adet locas› bulunan statta ayr›ca
kale arkalar›nda iki adet Sponsor Grup
Locas› yer al›yor.
Kale arkas› tribünlerin sahaya mesafesi
9 metreyken, bu uzakl›k yan tribünler
için 7 metreye iniyor.
Kayseri Kadir Has ﬁehir Stadyumu’nun
hemen yan›ndan geçen rayl› sistem
sayesinde, ﬂehir merkezinden
stadyuma ulaﬂ›m imkân› da en k›sa ve
h›zl› ﬂekilde sa¤lanm›ﬂ durumda.
Statta toplam 3 bin 500 ton çelik
kullan›l›rken, dört bir yönden çelik
konstrüksiyonlarla çevrilen stattan
222 metre uzunlu¤unda çelik aks
geçilmiﬂ.
69 metrekare büyüklü¤ündeki dijital
skorboard, Türkiye’deki statlarda yer
alan en büyük skorboard olma
özelli¤ini de taﬂ›yor. Her tribünün
arkas›nda UEFA standartlar›na uygun,
seyirciler için kapal› alanlar
bulunuyor. 150 metrekarelik bu
alanlar kafeterya ve restoran olarak

milli maç

kullan›ld›¤› gibi çeﬂitli toplant›lar için de
bu alanlardan yararlan›labiliyor.
‹kisi tak›mlar için 350 metrekare
geniﬂli¤inde olmak üzere toplam
4 adet soyunma odas› mevcut. Tak›m
soyunma odalar›nda havuz ve masaj
bölümleri de bulunuyor. Ayr›ca so¤uk
havalarda futbolcular›n ›s›nmas›n›
sa¤lamak amac›yla iç mekânda ›s›nma
koridorlar› yer al›yor. Statta 150 kiﬂi
kapasiteli bas›n toplant› salonunun yan›

s›ra çok amaçl› üç adet bas›n çal›ﬂma
salonu, bas›n tribünü ve bas›n localar›
her türlü teknolojik donan›ma sahip.
Soyunma odalar›, koridor boﬂluklar›,
bas›n toplant›s› odas› vs. gibi tüm birimler
UEFA standartlar›na uygun olarak inﬂa
edildi. 2 Haziran 2009’da Azerbaycan’la
oynanan özel maçla kap›lar›n› Milli
Tak›m›m›za açan Kadir Has Stad›,
bugün ilk kez bir resmi milli maça
ev sahipli¤i yapacak.

Maç›n Hakemi

Tommy Skjerven

Vasat maçlar
yönetti
Türkiye-Estonya maç›n›
yönetecek Norveçli hakem
Tommy Skjerven, 25 Temmuz
1967 tarihinde Kaupanger
ﬂehrinde dünyaya geldi. 1984
y›l›ndan bu yana hakemlik
yapan Skjervan, 2001’den
bu yana FIFA kokart› taﬂ›yor.
Kariyerindeki en önemli maç,
2002 y›l›nda yönetti¤i
Odd Grenland ile Valerenga
aras›nda oynanan Norveç
Kupas› finaliydi. Bugüne
kadar uluslararas› alanda ilki
2003-2004 sezonunda olmak
üzere
toplam
18 maça
ç›kan
Norveçli
hakem, bu
maçlarda
toplam 47
sar›, 2 de
k›rm›z› kart
gösterdi.
2003-2004
sezonunda
yönetti¤i
1 UEFA
kupas›
maç›yla
vitrine
ç›kan
Skjerven,
bir sezon
sonra 2 dostluk maç›, 2 de
UEFA Kupas› müsabakas›nda
düdük çald›. 2005-2006’y›
1 ﬁampiyonlar Ligi ön eleme
ve 2 UEFA Kupas› maç›yla
tamamlayan Norveçli, ertesi
sezon 2 Euro 2008 eleme
grubu, 2 de UEFA Kupas›
maç›nda görev ald›.
2007-2008’de 2 UEFA Kupas›,
1 Avrupa Ligi ön eleme, 1 de
Intertoto Kupas› maç›na ç›kan
Skjerven, bu sezon da
ﬁampiyonlar Ligi ve Avrupa
Ligi ön elemelerinde birer
maç yönetti.

Yard›mc› Hakemler
Svein Inge Wiken
Frank Andas

Dördüncü Hakem
Oddvar Svein Moen
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Hakan
Balta

Tuncay
ﬁanl›

‹smail
Köybaﬂ›

Stoke City
(67 kez milli)

Beﬂiktaﬂ

Galatasaray
(20 kez milli)

Sercan
Y›ld›r›m

Bursaspor
(2 kez milli)

Emre
Belözo¤lu

Fenerbahçe
(62 kez milli)

Servet
Çetin

Galatasaray
(38 kez milli)

‹brahim
Kaﬂ

Sinan Bolat

Getafe
(6 kez milli)

Standard Liege

Arda
Turan

Galatasaray
(31 kez milli)

Ceyhun
Gülselam

Semih
ﬁentürk

Fenerbahçe
(17 kez milli)

Trabzonspor
(2 kez milli)

Volkan
Demirel

Fenerbahçe
(35 kez milli)

Mustafa
Sarp

Serkan K›r›nt›l›
Ankaragücü

Hamit
Alt›ntop

Galatasaray

Gökhan
Zan

Halil Alt›ntop

Bayern Münih
(48 kez milli)

Galatasaray
(29 kez milli)

Schalke 04
(29 kez milli)

Önder
Turac›

Fenerbahçe
(1 kez milli)

Nuri
ﬁahin

Sabri
Sar›o¤lu

Galatasaray
(27 kez milli)

18

Gökhan
Gönül

Fenerbahçe
(12 kez milli)

B. Dortmund
(18 kez milli)

Kaz›m
Kaz›m

Fenerbahçe
(17 kez milli)

Nihat
Kahveci

Beﬂiktaﬂ
(61 kez milli)
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Emekleme
devresini
geçemediler

stonya, Futbol Federasyonu’nu
1991’de kurdu ve Sovyetler
Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan
1994’te FIFA’ya üye oldu.
Bir dönem h›zl› bir yükseliﬂ
göstererek 2002 y›l›n›n Aral›k

E

Futbol Federasyonu’nu 1991’de
kurup 1994’te FIFA’ya üye olan
Estonya, 2002’ye kadar h›zl› bir
ç›k›ﬂ gerçekleﬂtirip FIFA dünya
s›ralamas›nda 60. basama¤a kadar
ç›ksa da devam›n› getiremedi.
Bugün FIFA s›ralamas›nda
112. s›rada bulunuyorlar. 53 tak›ml›
Avrupa klasman›nda ise Gürcistan
ve Lüksemburg’un aras›nda
44. basamakta yer al›yorlar.
Grupta oynad›klar› 6 maçta tek
galibiyetlerini Ermenistan’dan
ald›lar. ‹ki beraberliklerinden birinde
ise Milli Tak›m›m›za çelme takt›lar.

ay›nda dünya klasman›nda
60. basama¤a kadar ç›ksalar da
bugün 112. s›rada bulunuyorlar.
53 tak›ml› Avrupa s›ralamas›nda ise
Gürcistan ve Lüksemburg’un
aras›nda 44. basamakta yer al›yorlar.

1992 y›l›ndan bu yana kendi ligine
sahip olan Estonya’da 19. sezon
oynan›yor ve bugüne kadar 7 tak›m
ﬂampiyonlu¤a ulaﬂt›. Ligde baﬂkent
Tallinn tak›mlar›n›n büyük bir
üstünlü¤ü göze çarp›yor. 1992 ve
1992-93 sezonlar›nda FC Norma
Tallinn ligi zirvede tamamlarken
1993-94 ve 1994-95’te bayra¤›
FC Flora Tallinn devrald›. 1995-96
ve 1996-97’de FC Lantana Tallinn
sahneye ç›karken, 1997-98’de ve
daha sonra tek y›la dönen ligin
1998 sezonunda zirve yine Flora’n›n
oldu. 1999’da Tallinn ambargosuna
son veren tak›m Levadia
Maardu’ydu ve 2000 y›l›nda da bu
baﬂar›y› tekrarlad›. 2001 y›l›nda ise
ikinci Tallinn dönemi baﬂlad› ve
FC Flora 3 sezon üst üste
ﬂampiyonlu¤u elde etti. 2004 y›l›nda
ise FC Levadia ilk kez zirve gören
bir di¤er Tallinn tak›m› oldu.
2005’in ﬂampiyonu TVMK da bir
baﬂka Tallinn ekibi olarak dikkat
çekti. 2006’dan bu yana ﬂampiyon
unvan›n› elinde bulunduran Levadia
Talinn, bu sezon da aç›k ara
ﬂampiyonlu¤a koﬂuyor.
2005 y›l›nda Estonya Ligi’ni zirvede
tamamlayan TVMK’n›n golcüsü
Tarmo Neemelo ise att›¤› 41 golle
tüm Avrupa’n›n dikkatini çekmiﬂti.
24 yaﬂ›ndaki golcünün en yak›n
takipçisi Trans’›n santrforu
Maksim Gruznov sadece 26 gol
atabilmiﬂti. Neemelo, Türkiye’de
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TEKN‹K D‹REKTÖR

Tarmo Rüütli
Hollandal› Teknik
Direktör Jelle Goes’in
yerine 2007 y›l›nda
Estonya Milli Tak›m›’n›n
baﬂ›na getirilen Tarmo Rüütli,
11 A¤ustos 1954’te Estonya’da
do¤du. Bir orta saha oyuncusu
olarak futbol kariyeri boyunca
Total FC Norma, Parnu Kalev,
Parnu Kalakombinaat, Parnu
Kalakombinaat/MEK, JK Tervis
Parnu formalar›n› giyip 1994’te
faal futbolculuk hayat›n›
noktalad›. 1998-99 sezonunda
Viljandi Tulevik’te, 1999-2000’de
FC Flora Tallinn’de görev
yaparken, Estonya Milli Tak›m›’n›
da çal›ﬂt›rd›. 2001-2002
sezonunu ilk tak›m› Viljandi
Tuljevik’te geçirdikten sonra
2003-2008 sezonlar›nda Levadia
Talinn’in baﬂ›na geçti. 2007’den
bu yana Estonya Milli Tak›m›’n›n
da Teknik Direktörlü¤ünü yapan
Tarmo Rüütli, 2009’dan itibaren
FC Flora Talinn’i çal›ﬂt›rmay› da
sürdürüyor.
Trabzonspor’un transfer listesine
girmiﬂ ve ara transfer döneminde
ülkemize gelerek Mehmet Ali
Y›lmaz Tesisleri’nde antrenmanlara
ç›km›ﬂt›. Ancak o dönemde
dizindeki sakatl›ktan dolay›
Trabzonspor, Estonyal›’dan
vazgeçmiﬂti.
7 Kas›m 1977 do¤umlu golcü
Andres Oper ise 1.85 boyunda ve
75 kilo a¤›rl›¤›nda. Estonya’da
FC Flora Tallinn formas› alt›ndaki
baﬂar›s› ona yurt d›ﬂ›na aç›lma
imkân› sa¤lad›. 1999 y›l›nda
Danimarka tak›mlar›ndan Aalborg’a
transfer olan Oper, 2003 y›l›nda ise
Rusya’da Torpedo Moskova için
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top koﬂturmaya
baﬂlad›.
2005
sezonunda
Moskova’dan
Hollanda’ya
transfer olan
Oper, 2009’da
ise Çin’in
Shanghai
Shenhua
tak›m›na gitti.
Oper’in Estonya
Milli Tak›m›’nda
oynad›¤› 112
maçta 35 golü
bulunuyor.
Estonya Milli
Tak›m›, 2004
Avrupa
ﬁampiyonas›
elemelerinde
8. Grup’ta
Bulgaristan,
H›rvatistan,
Belçika ve
Andorra ile
eﬂleﬂti. Gruptaki
8 maçta
2 galibiyetini de
Andorra
karﬂ›s›nda
2-0’l›k skorlarla
alan Estonya,
H›rvatistan ve
Bulgaristan’la da golsüz berabere
kald›. Bu sonuçlarla
8 puan toplayan Estonya, grubu
4. s›rada, s›f›r çeken Andorra’n›n
üstünde tamamlad›.
2006 Dünya Kupas› elemelerinde
3. Grup’ta Portekiz, Slovakya,
Rusya, Litvanya, Liechtenstein ve
Lüksemburg’la mücadele eden
Estonya, 12 maçta 5 galibiyet,
2 beraberlik, 5 ma¤lubiyetle
17 puan toplay›p 4. s›rada kal›rken,
16 gol att›, 17 gol yedi. Estonya,
Liechtenstein’› 2-1 ve 2-0,
Lüksemburg’u 4-0 ve 2-0,
Litvanya’y› 2-1 yendi. Rusya ile 1-1,
Litvanya ile 2-2
berabere kald›.
Portekiz’e 4-0 ve
1-0, Rusya’ya 1-0,
Slovakya’ya ise 2-1
ve 1-0’l›k sonuçlarla
boyun e¤di.
16 golden 7’sine
Andres Oper imza
atarken Kristen
Viikmae ile Ingemar
Teever 2’ﬂer gol
kaydetti. Joel
Lindpere, Sergei
Terehhov, Andrei
Stepanov ve Maksim
Smirnov ise 1’er gol
att›. Estonlar›n
1 say›s› ise
Lüksemburglu
Manou Schauls’un

kendi a¤lar›n› havaland›rmas›yla
gerçekleﬂti.
2008 Avrupa ﬁampiyonas›
elemelerinde ise Estonya’n›n
grubunda ‹ngiltere, H›rvatistan,
‹srail, Rusya, Makedonya ve Andorra
yer al›yordu. Estonlar, ‹ngiltere’ye
4-0 ve 3-0, H›rvatistan’a 2-0 ve 1-0,
Rusya’ya her iki maçta da 2-0,
‹srail’e 1-0 ve 4-0, Makedonya’ya da
1-0 yenilirken tek gol bile
atamayarak büyük bir hüsran yaﬂad›.
Bu gruptaki iki galibiyetini, grubun
averaj tak›m› Andorra’y› 2-1 ve 2-0
yenerek elde eden Estonya, ayr›ca
Makedonya ile de 1-1 berabere
kalarak 7 puan toplad›.
2010 Dünya Kupas› elemelerinde
rakibimiz olan Estonya, 6. maçlar
sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve
3 yenilgiyle 5 puan toplayarak
Ermenistan’›n üzerinde sondan
ikinci s›rada yer al›yor.
Gruba Belçika deplasman›ndaki
3-2’lik yenilgiyle baﬂlad›lar,
ard›ndan Bosna-Hersek
deplasman›nda 7-0’l›k hezimete
u¤rad›lar. Evlerinde ‹spanya’ya 3-0
yenildikten sonra Milli Tak›m›m›za
0-0’l›k beraberlikle çelme takt›lar.
Deplasmanda 2-2 berabere
kald›klar› Ermenistan’› 1-0 yendiler.
Yedikleri 15 gole karﬂ›l›k 5 gol
att›lar. Estonya’n›n gollerinin alt›nda
Senjov, Andres Oper, Saag ve
Voskoboinikov’un imzas› bulunuyor.
Bir gollerini ise Ermenistan’dan
Arzumanyan kendi kalesine att›.

Balt›k’›n zengin
Kuzey Avrupa’da bulunan bir Balt›k
ülkesinin halk› olan Estonlar,
yüzy›llardan beri Fin-Ural kavmi olarak
bölgede yaﬂ›yor. Ülkenin 1227’de
Almanlar›n K›l›ç Kardeﬂli¤i ve
Danimarkal›lar taraf›ndan
fethedilmesiyle halk› H›ristiyanlaﬂt›lm›ﬂ,
tarihin de¤iﬂik dönemlerinde
Danimarka, ‹sveç, Polonya ve Rusya
egemenli¤i alt›na girmiﬂtir. Çarl›k
Rusya’s›n›n devrilmesiyle,
24 ﬁubat 1918’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilân
etmiﬂ, Haziran 1940’ta ise Sovyetler
Birli¤i taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂtir.
20 A¤ustos 1991’de, Sovyetler
Birli¤i’nin çökmesiyle, Estonya yeniden
ba¤›ms›z bir ülke olmuﬂ, NATO ve
AB’ye girmiﬂ, AB’ye üyelik sürecindeki
performans›yla “Balt›k Kaplan›” olarak
adland›r›lm›ﬂt›r.
stonya Cumhuriyeti, Kuzey
Avrupa’da bulunan bir Balt›k
Devleti’dir. Bat›s›nda ve kuzeyinde
Finlandiya Körfezi, do¤usunda Rusya
Federasyonu ve güneyinde Letonya
Cumhuriyeti ile s›n›rlar› vard›r. Sahil
ﬂeridi 3794 kilometre uzunlu¤undad›r.
1 May›s 2004’ten itibaren Avrupa
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Birli¤i’nin üyesidir.
Ço¤unlu¤u kireç taﬂ› ile kapl› ülkenin
yüzde 47’si ormanlardan oluﬂur.
Estonya do¤al kaynaklardan yoksun bir
ülkedir ve ço¤unlu¤u çok küçük 1.400
göle sahiptir. Bunlardan en büyü¤ü
3.555 kilometrekarelik Peipsi
Gölü’dür. Denize, ço¤unlukla batakl›k
olan, 3.794 kilometre
k›y›s› vard›r. Ülkede
1.500’e yak›n ada
bulunur ve bunlardan
Saaremaa ile Hiiumaa
en büyük olanlar›d›r.
Ülkede do¤al ve insan yap›s› olmak üzere
Ülkenin en yüksek
1.400’den fazla göl, Balt›k Denizi’nde
noktas›, güneydo¤u
Estonya’ya ait 1.520 adet ada oldu¤unu,
bölgesinde bulunan 318
metre yüksekli¤indeki
Halk›n taksi bedeli, park yeri ücreti ya da
Suur Munamagi da¤›d›r.
otobüs bileti vb. ödemelerinin büyük
Estonlar yüzy›llardan
bölümünü cep telefonu üzerinden karﬂ›lamay›
beri Fin-Ural kavmi
âdet haline getirdi¤i, klasik ödeme
olarak bölgede
yöntemlerini modas› geçmiﬂ bulan halk›n
yüzde 70’inin cep telefonu taﬂ›d›¤›n›,

Bunlar›...

yaﬂamaktad›r. Ülkenin 1227’de
Almanlar›n K›l›ç Kardeﬂli¤i ve
Danimarkal›lar taraf›ndan
fethedilmesiyle halk H›ristiyanlaﬂt›lm›ﬂ,
tarihin de¤iﬂik dönemlerinde
Danimarka, ‹sveç, Polonya ve Rusya
egemenli¤i alt›na girmiﬂtir. Ekim
Devrimi’nde Çarl›k Rusya’s›n›n
devrilmesiyle Estonya, 24 ﬁubat
1918’de ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmiﬂ,
Haziran 1940 tarihinde ise Sovyetler
Birli¤i taraf›ndan iﬂgal edilmiﬂtir.
20 A¤ustos 1991’de, Sovyetler
Birli¤i’nin çökmesiyle birlikte Estonya
“ﬁark› Devrimi” ile ba¤›ms›zl›¤›n›
tekrar ilân etmiﬂtir. 20 A¤ustos
Estonya’n›n ulusal bayram› olarak
kabul edilmektedir.
31 A¤ustos 1994’te Sovyet askerlerinin
ülkeden çekilmesiyle Estonya, Bat›
Avrupa ve di¤er bölgelerdeki ülkelerle
iliﬂkilerini ba¤›ms›z olarak yönetme

ülkesi
hakk›n› alm›ﬂ, 29 Mart
2004’te NATO’ya, 1 May›s
2004’te ise Avrupa Birli¤i’ne
kat›lm›ﬂt›r.
Estonya, 4 y›lda bir
parlamento seçimi yap›lan
anayasal demokrasidir.
Yasama yetkisi
parlamentoya aittir.
Riigikogu, yani meclis
101 milletvekilinden
oluﬂmaktad›r. Milletvekilleri
dört y›ll›k bir süre için
seçilir. Yerel seçimlerde
internetten oy kullanma
yöntemi uygulanmaktad›r.
Kanun koyucular
parlamento seçimleri için de
ayn› yönteme izin vermiﬂtir.
Bir Avrupa Birli¤i üyesi
olarak Estonya, dünyan›n en
büyük ekonomik
bölgelerinden biri üzerinde
yer almaktad›r. Estonya,
Kas›m 1999’da Dünya
Ticaret Örgütü’ne üye olmuﬂ
ve bu dönemde Avrupa
Birli¤i ile müzakerelere
baﬂlam›ﬂt›r. Estonya’da
enerji üretimi ve da¤›t›m›,
telekomünikasyon,
demiryollar› ve di¤er
kamu kuruluﬂlar›n›n
özelleﬂtirilmesi halen devam
etmektedir. Estonya,
2002 y›l›nda Avrupa Birli¤i
ile yapt›¤› müzakereleri
tamamlam›ﬂ ve 1 May›s
2004’te birli¤e üye
olmuﬂtur. Üyelik
sürecindeki performans›yla
“Balt›k Kaplan›” olarak
adland›r›lm›ﬂt›r. Ülke, yeni
üyeler aras›nda ekonomisi
en iyi düzeyde olanlardan
biridir. Estonya ekonomisi
h›zla geliﬂen, birçok

Estonya’y›
tan›yal›m

‹skandinav
menﬂeli
firman›n
yat›r›m
yapt›¤› bir
yap›dad›r.
Özellikle
biliﬂim
teknolojisi
alan›nda
güçlüdür.
Kiﬂi baﬂ›na
düﬂen 21 bin
200 dolarl›k
milli gelir,
Balt›k
ülkeleri
aras›nda en
yüksek
olan›d›r.

Estonya’n›n yaklaﬂ›k yüzde
70’i etnik Estonlar, kalan›
ise genellikle eski SSCB’den
ve özellikle de Rusya’dan
ülkeye göç etmiﬂ
az›nl›klardan oluﬂur. Rus
kökenli kiﬂilerin büyük bir
k›sm› baﬂkent Tallinn’de ve
ülkenin kuzeydo¤usunda
yer alan sanayileﬂmiﬂ
Ida-Virumaa bölgesinde
yaﬂamaktad›r. Ayr›ca az
say›da Fin kökenli de
bulunmaktad›r. Ülkenin
resmi dili Finceyle akraba

Resmi Ad›
Estonya Cumhuriyeti
Ba¤›ms›zl›k Günü
20 A¤ustos 1991
Yönetim Biçimi
Parlamenter Cumhuriyet
Baﬂkent
Tallinn
Dil
Estonca (resmi) yüzde 70,
Rusça yüzde 30
Nüfus
1.3 milyon
Co¤rafi Konum
Do¤u Avrupa, Balt›k Denizi
ve Finlandiya Körfezi’ne
s›n›rdaﬂ, Letonya ve Rusya
Federasyonu ile komﬂu
Yüzölçümü
45 bin 226 kilometrekare
Kiﬂi Baﬂ›na Gelir
21. 200 $
Para Birimi
Estonya Kronu
bir dil olan Estoncad›r.
Rusça ülke içinde a¤›rl›kl›
olarak konuﬂulan dillerden
biridir.
Estonyal›lar›n geleneksel
dini, di¤er ‹skandinav
ülkelerinde oldu¤u gibi
H›ristiyanl›k dininin
Luteran mezhebidir.
Nüfusun üçte birinden
daha az› kendilerini
inançl› olarak tan›mlar.
Ülkede yaﬂayan Rus
az›nl›klar genel olarak
H›ristiyanl›k›n Do¤u

Ortodoksluk
mezhebindendir.
Ülkede Musevi cemaati ile
az say›da da olsa Tatar ve
Azeri kökenli az›nl›klardan
kaynaklanan Müslüman bir
nüfus da mevcuttur.
Eston geleneklerinde,
halen, eski Pagan
dininden kalma etkiler
vard›r.
Bugün, Estonya halk›n›n
yüzde 32’si bir kiliseye
veya dini bir gruba
üyedir.

Estoncadaki 300 kelimenin Türkçe oldu¤unu,
üstelik
alfabemizde yer
alan 8 ünlü harfin
Estoncada da
bulundu¤unu,
Türklerin bu ülke
halk› ile tarihte
bir kez,
1877-1878
Osmanl›-Rus
savaﬂ›nda karﬂ›
karﬂ›ya geldi¤ini
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biliyor musunuz?
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85 y›ll›k hasret
Güney Afrika’da düzenlenecek 2010 Dünya Kupas› Finalleri için, gruptaki
son dört maç›m›za 12 puan hedefiyle taze bir baﬂlang›ç yap›yoruz.
Uzun yaz molas›n›n ard›ndan Kayseri’de oynayaca¤›m›z ilk resmi maç›m›zda,
Estonya önünde mutlak galibiyet bekliyoruz. Estonya’y› ilk ve son kez
1924 Haziran’›nda Tallinn’de yenmiﬂtik. 4-1’lik tarihi deplasman zaferimiz,
85 y›ll›k galibiyet özleminin de ifadesi. Son üç Türkiye-Estonya maç›nda tak›mlar
skor denkli¤ini bozamad›. Ay-y›ld›zl›lar›n baﬂ›nda 89. milli maç›na ç›kan
Fatih Terim, bugün Estonya’ya 3. kez rakip oluyor.
Ömer Altay

maç, 1 galibiyet, 3 beraberlik...
Att›¤›m›z 5 gole karﬂ›l›k,
a¤lar›m›zdan ç›kard›¤›m›z
2 gol topu...
Estonya ile 85 y›ll›k bir geçmiﬂe
dayanan milli maç temaslar›m›z›n
özet bilançosu bu...
Topu topu dört maç oynamam›za
karﬂ›n Estonya, A Milli Tak›m›m›z›n
en köklü rakiplerinden biri.
Cumhuriyetin ilân›ndan üç gün
önce Romanya maç› ile uluslararas›
temas› baﬂlatan ay-y›ld›zl›
ekibimiz, ertesi y›l da 1924 Paris
Olimpiyatlar› sahnesinde boy
göstermiﬂti. Berger Stad›’ndaki
Çekoslovakya (2-5) karﬂ›laﬂmas›n›n
ard›ndan, millilerimiz ilk turnesine
ç›kt›. Futbol tarihimize “ﬁimal
Turnesi” olarak geçen bu
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seyahatimizde, öncü millilerimiz
‹skandinavya’ya kadar uzand›.
Çok parlak sonuçlar elde etti¤imiz
Kuzey Turnesi’nde ilk durak
Finlandiya olmuﬂtu. Helsinki’de
Zeki R›za Sporel’in dört gollü
solosuyla sahadan 4-2 galip
ayr›ld›ktan sonra, tarihteki
dördüncü maç›m›z› Estonya ile
oynad›k.

4-1’lik Tallinn zaferi
19 Haziran 1924 günü, Tallinn’in
Reval Stad›’nda sahnelenen dostluk
maç›n› ‹sveçli Rei Mans yönetti.
Ev sahibi Estonya sahaya,
Lasi-Leivar, Silber, Kaljot, Rein,
Kacorman, Vali, Pihlak, Elman,
Upraus, Joll tertibiyle ç›karken,

ay-y›ld›zl› ekibimiz de ﬂu
isimlerden oluﬂuyordu: Hamit
Akbay (Selimiye)-Cafer Ça¤atay
(FB), Ali Gençay (GS)-‹smet Ulu¤
(FB), Nihat Bekdik (GS), Hamit
Arslan (Altay)-Sabih Arca (FB),
Alaeddin Baydar (FB), Zeki R›za
Sporel (FB, Kaptan), Kâmil Rona
(Muhaf›zgücü), Bedri Gürsoy (FB).
Oyunun ilk dakikalar›nda iki tak›m
da karﬂ›l›kl› ak›nlarla birbirinin
gücünü tartm›ﬂ, ard›ndan da
24. dakikada Sabih Arca ile gol
perdesini açm›ﬂt›k. Estonyal›lar,
golümüze üç dakika sonra
Upraus’la cevap vermiﬂ ve devre
1-1 berabere kapanm›ﬂt›. ‹kinci
yar›da rakibini iyice çözen ve
ataklar›n› s›klaﬂt›ran Milli
Tak›m›m›z, 67. dakikada
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Bedri Gürsoy’la
yeniden öne
geçiyor, devam›n›
da peﬂ peﬂe att›¤›
iki golle Zeki
R›za Sporel
getiriyordu.
O gün 4-1
kazanan Türkiye,
Tallinn sahas›n›
bu kuzey
ülkesine futbolun
güzelliklerini
sunmuﬂ olman›n
mutlulu¤u içinde
terk etmiﬂti.
Ard›ndan
Letonya’y› da
Estonyal› hakem
A.Silver’›n
yönetti¤i maçta Zeki R›za Sporel’in
üç harika golüyle evinde deviren
ekibimiz, Polonya karﬂ›s›nda da
s›nav verdikten sonra ülkemize
dönecekti.

Euro 96 öncesi prova
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Ünlü ﬁimal Turnesi’nden sonra,
Estonya ile futbol düzleminde
tekrar rastlaﬂmam›z için aradan tam
72 y›l geçecekti. ‹lk karﬂ›laﬂmadan
sonra en az 5-6 futbol nesli,
karﬂ›l›kl› futbollar›m›z› hiç
tan›yamam›ﬂt› bile. Fatih Terim
yönetiminde, ilk kez Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine kat›lma
hakk›n› elde eden A Milli
Tak›m›m›z, deplasmandaki
Azerbaycan (1-0) ve evimizdeki
Ukrayna (3-2) haz›rl›k maçlar›n›n
ard›ndan, Euro 96 öncesi provas›n›
Estonya ile sürdürüyordu.
29 May›s 1996 günü, Tallinn’in
Kadriogu Stad›’nda sahnelenen
maç›, Finli Timo Keltenen
yönetiyordu. Estonya sahaya,
Mart-Marek, Sergei, Meelis-Viktor,
Thoomas, Risto, Marko, MartinAnders, Urmas diziliﬂi ile ç›karken,
Avrupa ﬁampiyonas› öncesi ekibi
biçimlendirmeye çal›ﬂan Terim,
o gün sahada tam 18 futbolcumuzu
denemek imkân›n› buluyordu:
Rüﬂtü Reçber (FB), Recep Çetin
(BJK), Bülent Korkmaz (GS),
Orhan Ç›kr›kç› (TS), Rahim Zafer
(Gençlerbirli¤i), Alpay Özalan
(BJK), Erkan Arseven (Vanspor),
Tayfun Korkut (FB), Tolunay Kafkas
(TS), Bülent Uygun (FB),
Hakan ﬁükür (GS), Arif Erdem (GS),
Saffet Sancakl› (Kocaelispor),
Hami Mand›ral› (TS), O¤uz Çetin
(FB, Kaptan), Ertu¤rul Sa¤lam (BJK),
Ogün Temizkano¤lu (TS),
Faruk Yi¤it (Kocaelispor).
Ay-y›ld›zl› ekibimiz, o maç günü
Estonya karﬂ›s›nda gerçek gücünü
sahaya yans›tamam›ﬂt›. Golü
düﬂünmeyen, sürekli savunmada

kalan rakibimiz karﬂ›s›nda çok atak
bir futbol sergilememize karﬂ›n,
yakalad›¤›m›z f›rsatlar›
de¤erlendirememiﬂtik. Terim,
Estonya kalesini düﬂürmek için
ikinci devre oyuna Ertu¤rul
Sa¤lam’› da sürmüﬂ, ancak bu
futbolcumuz da beklenen gol
vuruﬂunu yapamay›nca tak›mlar
sahadan golsüz eﬂitlikle ayr›lm›ﬂt›.

Rakip kat› defans yap›nca
Teknik patronumuz Fatih Terim,
maçtan sonra karﬂ›laﬂmaya iliﬂkin,
“Bu bir haz›rl›k maç›. Her ﬂeyi
denedik ama kazanamad›k”
diyecekti. Terim, Estonya’n›n iyi
kapand›¤›n› ve çok kat› bir defans
yapt›¤›n› vurgulayarak, “Bu
karﬂ›laﬂmada elde etti¤imiz sonuç
önemli de¤il. Bizim için önemli
olan aksayan yönlerimizi saptamak
ve bunlar› gidermek. Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine kadar daha
zaman›m›z var. Eksiklerimizi
gördük ve gereken önlemi
alaca¤›z” ifadelerini kullanacakt›.
1996 May›s’›ndaki Estonya
karﬂ›laﬂmas›nda, teknik
kurmaylar›m›z›n can›n› s›kan bir
di¤er olay, yaklaﬂan Avrupa
ﬁampiyonas› öncesi iki
futbolcumuzun sakatlanm›ﬂ
olmas›yd›. Mücadele sonunda
Ogün ve Alpay sakatlanm›ﬂ, ancak
k›sa sürede iyileﬂerek ‹ngiltere’deki
finallerde forma giymiﬂlerdi.

Almanya turnesinde rakip
Milli Tak›m›m›z, Estonya ile
üçüncü maç›n› Almanya turnesi
çerçevesinde 28 May›s 2006’da
oynuyor ve Millerntorn Stad›’ndaki
bu karﬂ›laﬂma da 1-1 sona eriyordu.
Fatih Terim yönetiminde sahaya
Rüﬂtü Reçber (Fenerbahçe)-Mehmet
Topuz (Kayserispor), Gökhan Zan
(Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.), Can Arat
(Fenerbahçe), Murat Ocak

(B. Belediyespor)Gökdeniz
Karadeniz
(Trabzonspor)
(Nuri ﬁahin B.Dortmund dk.
46), Fahri Tatan
(Ç. Rizespor),
Burak Y›lmaz
(Antalyaspor)
(Hamit Alt›ntop Schalke dk. 46)Nihat Kahveci
(Real Sociedad)
(Hasan Kabze Galatasaray dk.
46), Halil Alt›ntop
(Kaiserslautern)
(Bilal K›sa Malatyaspor
dk. 73), ‹brahim Ak›n (Beﬂiktaﬂ)
(Gökhan Ünal - Kayserispor dk. 46)
tertibiyle ç›kan tak›m›m›z›n golünü
53’te Gökhan Ünal at›yordu.

Tallinn’de yedi¤imiz çelme
Estonya ile tek resmi maç›m›z›,
2010 Dünya Kupas› elemelerinde
15 Ekim 2008 tarihinde Tallinn’deki
Le Coq Arena’da oynad›k. Volkan
Demirel (Fenerbahçe)-Sabri
Sar›o¤lu (Galatasaray), ‹brahim Kaﬂ
(Getafe), Servet Çetin (Galatasaray),
Hakan Balta (Galatasaray), Nuri
ﬁahin (B.Dortmund) (Mevlüt Erdinç
- Sochaux dk. 35), Mehmet Aurelio
(Real Betis), Ayhan Akman
(Galatasaray) (Yusuf ﬁimﬂek Bursaspor dk. 60), Kaz›m Kaz›m
(Fenerbahçe) (U¤ur Boral Fenerbahçe dk. 72), Halil Alt›ntop
(Schalke), Arda Turan (Galatasaray)
diziliﬂindeki tak›m›m›z, golsüz
beraberli¤i bozam›yor ve
Güney Afrika yolunda çok önemli
2 puandan oluyordu.
Özetle, Estonya’y› ilk ve son kez
1924 Haziran’›nda Tallinn’de
yenmiﬂtik. 4-1’lik bu deplasman
zaferimiz, 85 y›ll›k galibiyet
özleminin de ifadesi. Son üç
Türkiye-Estonya maçlar›nda
tak›mlar skor denkli¤ini bozam›yor.
Ay-y›ld›zl›lar›n baﬂ›nda 89. milli
maç›na ç›kan Fatih Terim, bugün
Estonya’ya 3. kez rakip oluyor.
Estonya’n›n Brezilya ile
12 A¤ustos'ta yapt›¤› son haz›rl›k
maç›n›, A Milli Tak›m Antrenörü ve
U17 Milli Tak›m Sorumlusu Metin
Tekin dikkatle takip etti. Estonya
futbolunun sambac›lar karﬂ›s›nda
son tan›¤› olan Tekin’in sundu¤u
ön reçeteler, Fatih Terim’in
bugünkü 90 dakika rotas›n›
belirlemesinde de önemli veriler
oldu. Milli Tak›m›m›z bugün
Kayseri’de 3 puan için sahada.
70 milyon da, tek yürek ay-y›ld›zl›
ekibimizin yan›nda...

Dostlu¤un sürmesine
katk› yapmas› dile¤iyle
Milli Futbol Tak›m›m›z›n
2010 Dünya Kupas› Eleme
Grubu karﬂ›laﬂmalar›
çerçevesinde 5 Eylül 2009
tarihinde Kayseri’de Estonya Milli
Tak›m› ile yapaca¤› karﬂ›laﬂman›n
iki ülke aras›nda mevcut olumlu ve
dostane iliﬂkilere katk› yapacak,
centilmence bir spor mücadelesi
olarak geçmesini diliyorum.
24 ﬁubat 1918 y›l›nda
ba¤›ms›zl›¤›n› ilan eden Estonya ile
iliﬂkilerimizin temeli 1 Aral›k 1924
tarihinde imzalanan “Dostluk ve
‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›”na
dayanmaktad›r.
Ayn› y›l 20 Haziran 1924 tarihinde
Türk ve Eston Milli Futbol
Tak›mlar› aras›nda ilk milli maç
Tallinn’de oynanm›ﬂt›r. Bu aç›dan
sporun ve futbolun Estonya ile
mevcut dostluk iliﬂkilerimizin
baﬂlamas›na katk› yapan kayda
de¤er bir etkinlik oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bu tarihten sonra
Estonya ile iliﬂkilerimiz çeﬂitli
alanlarda geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Tallinn’deki ilk Türk Elçili¤i
4 Eylül 1935 tarihinde Say›n Nuri
Batu’nun Türkiye Cumhuruyeti’nin
Estonya nezdinde Elçi olarak
atanmas›yla aç›lm›ﬂt›r.
Estonya’n›n 20 A¤ustos 1991
tarihinde yeniden ba¤›ms›zl›¤›na
kavuﬂmas› üzerine 2 Ekim 1991
tarihinde Türkiye-Estonya
diplomatik iliﬂkileri yeniden
kurulmuﬂ,
1 Kas›m 2001 tarihinde de
Tallinn’de mukim Büyükelçili¤imiz
tekrar faaliyete geçmiﬂtir. ‹liﬂkilerin
yeniden kurulmas› ile birlikte
siyasi, ekonomik, kültürel, ticari ve
turistik alanlarda giderek artan
geliﬂmeler kaydedilmiﬂtir. 2008 y›l›
sonu itibariyle iki ülke aras›ndaki
ticaret hacmi bir önceki y›la göre
yaklaﬂ›k %100 art›ﬂ göstererek
500 milyon dolar› aﬂm›ﬂt›r.
Yine ayn› y›l›n sonu itibariyle
Türkiye’yi ziyaret eden Eston
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vatandaﬂlar›n›n say›s› bir önceki
y›la göre %39 art›ﬂ göstererek
33 bini geçmiﬂtir.
2010 y›l› içerisinde öngörüldü¤ü
üzere Tallinn ile ‹stanbul aras›nda
do¤rudan hava ba¤lant›s›n›n
kurulmas› ve karﬂ›l›kl› uçak
seferlerinin baﬂlamas›yla hem
Türkiye’yi ziyaret edecek Estonlar›n
hem de Estonya’y› ziyaret edecek
Türk vatandaﬂlar›n›n say›s›nda art›ﬂ
gerçekleﬂmesi beklenmektedir.
Bu da iki ülkenin insanlar›n›n
birbirlerini daha iyi tan›malar›na
katk› yapacakt›r.
Son y›llarda art›ﬂ gösteren önemli
üst düzey ziyaretlerle iliﬂkilerimiz
güçlenerek sürmektedir. 2008 y›l›
Mart ay›nda Estonya Baﬂbakan›
Andrus Ansip’in Türkiye’yi
ziyaretinin ard›ndan Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z Abdullah
Gül’ün Estonya Cumhurbaﬂkan›
Toomas Hendrik ‹lves’in davetine
icabetle Ekim 2008’de Estonya’ya
gerçekleﬂtirdi¤i resmi ziyaret, ikili
iliﬂkilerin daha ileri götürülmesine
yönelik imkanlar yaratm›ﬂt›r.
Bu ziyaret vesilesiyle Türkiye’nin
85, Estonya’n›n 90. ba¤›ms›zl›k
y›ldönümlerini kutlayan ve
iliﬂkilerimizin tarihini belgelerle
anlatan bir serginin Tallinn Ulusal
Kütüphanesi’nde aç›lmas› Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z›n ziyaretine
özel bir anlam kazand›rm›ﬂt›r.
Karﬂ›l›kl› üst düzey resmi
ziyaretlerin yan›s›ra Türk kültür ve
sanat› ile sanatç›lar›n› Estonya’da
tan›t›c› çeﬂitli sergi, konser ve
etkinlikler D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›m›z ve
Büyükelçili¤imizin de katk›lar›yla
baﬂar›l› ﬂekilde gerçekleﬂtirilmiﬂ,
bu etkinlikler tüm Estonlar
taraf›ndan ilgi ve be¤eni ile
izlenmiﬂ, takdir toplam›ﬂt›r.
Önümüzdeki dönemlerde
gerçekleﬂecek karﬂ›l›kl› ziyaret ve
etkinlikler ile birlikte ‹stanbul’un
2010, Tallinn’in 2011 Avrupa
Kültür Baﬂkentleri seçilmesi

Sulhi Turan
T.C Tallinn
Büyükelçili¤i
1. Müsteﬂar›
ve Geçici
Maslahatgüzar›

nedeniyle ikili iﬂbirli¤imizi ve
kültür/sanat al›ﬂveriﬂimizi
güçlendirecek faaliyetler
düzenlenmesi öngörülmektedir.
Ülkemizden çeﬂitli dallarda spor
tak›mlar›m›z zaman zaman
Estonya’ya gelerek ikili veya
uluslararas› müsabakalara
kat›lmakta ve baﬂar›l› sonuçlar
almaktad›r. A Milli Tak›m›m›z›n
Estonya Milli Tak›m› ile 15 Ekim
2008 tarihinde Tallinn’de yapt›¤›
son müsabaka 0-0 berabere sona
ermiﬂti. Milli Tak›m›m›z›n 2010
Dünya Kupas› eleme grubunda
iddias›n› sürdürebilmesi için bu
maç› kazanmas› gerekmektedir.
Ben de Büyükelçili¤imizin tüm
çal›ﬂanlar› ile birlikte Milli
Tak›m›m›za bu karﬂ›laﬂma ve
grubundaki di¤er karﬂ›laﬂmalarda
baﬂar›lar diler, bu vesileyle Türkiye
Futbol Federasyonu Baﬂkan› ve
yetkililerine en iyi dileklerimle
birlikte sevgi ve sayg›lar›m›
sunar›m.
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Estonya Milli Tak›m Kadrosu
Ad›
Player Name

Do¤um Tarihi
Date of birth

Kaleci

Kulübü
Club
Goalkeeper

Pavel Londak

14.05.1980

FK Bodö/Glimt

Sergei Pareiko

31.01.1977

Tom Tomsk

Mihkel Aksalu

07.11.1984

Flora Tallinn

Savunma
Alo Barengrub
Enar Jaager
Ragnar Klavan
Dmitri Kruglov
Raio Piiroja
Taavi Rahn
Tihhon Sisov

Defender
12.02.1984
18.11.1984
03.10.1985
24.05.1984
11.07.1979
16.05.1981
11.02.1983

Orta Saha
Aleksandr Dmitrijev
Tarmo Kink
Joel Lindpere
Sander Puri
Konstantin Vassiljev
Martin Vunk

FK Bodö/Glimt
Ascoli Calcio
AZ Alkmaar
Neftçi Bakü
Fredrikstad FK
Neftçi Bakü
Levadia Tallinn

Midfielder
18.02.1982
06.10.1985
05.10.1981
07.05.1988
16.08.1984
21.08.1984

Forvet

Hönefoss BK
Györi ETO
Tromsö
Levadia Tallinn
Nafta Lendava
Flora Tallinn

Forward

Andres Oper

07.11.1977

Shanghai Shenhua

Ats Purje

03.08.1985

International Turku

Sergei Zenjov

20.04.1989

Karpato Lvov

Vladimir Voskobonikov

02.02.1983

L. E. Vladivostok
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