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Futbol tarihimizde farkl› yeri olan,
bizim için çok özel bir rakiple
oynuyoruz.
Romanya, Cumhuriyetimizin
ilân›ndan üç gün önce 26 Ekim
1923’te ‹stanbul’da ilk millî maç›m›z›
oynad›¤›m›z ekip de¤il yaln›zca...
Ayn› zamanda en fazla karﬂ›laﬂt›¤›m›z
ülke.
Futbol bir yan›yla özellikle de
uluslararas› arenada ülkelerin,
milletlerin yak›nlaﬂmas›, kaynaﬂmas›,
s›cak iliﬂkiler kurmas›na
küçümsenmeyecek katk›larda
bulunan bir oyun. Bu akﬂam 24.
randevuda buluﬂaca¤›m›z de¤erli
dostumuza, yak›nl›¤›m›z›n, iyi
iliﬂkilerimizin sonsuza dek sürmesi
dile¤iyle ve en samimi duygular›mla
“hoﬂ geldiniz” diyorum.

Futbol bir baﬂka yan›yla da rekabeti,
mücadeleyi içeren bir oyun. Gruptaki
iddiam›z› sürdürmek, 2014 Dünya
Kupas› finalleri hedefimize ulaﬂmak
için bu zorlu maç› kazanmam›z
gerekti¤ini de biliyorum.
Güçlü bir tak›m›m›z var. Bizi,
hedeflerimize ulaﬂt›raca¤›na yürekten
inand›¤›m›z bir teknik kadromuz var.
Tak›mlar›na yürekleriyle ba¤l›,
coﬂkulu, katk›l›, etkili bir taraftar›m›z
var.
‹nanc›m›z tam... Güvenimiz tam...
Beklentimiz, saham›zdaki bu maç› da
kazanmak.
Bu güzel futbol akﬂam›nda,
vazgeçilmez de¤erimiz olan Fair Play
ruhunu doruklara taﬂ›mam›z
gerekti¤ini hat›rlatarak, hepinize iyi
seyirler diliyorum.

We are strong, we are
ambitious and we will win
We are facing a special opponent
who has a significant place in our
football history.
Romania is not only the team that
we played our first match against in
‹stanbul on 26 October 1923 just 3
days before the proclamation of our
Republic but also, they are the
opponents that we have played
against the most.
Football’s contributions to country’s
affairs especially in international
arena shall not be underestimated.
In one way, the game brings
countries and nations together and
helps to form closer relationships.
Tonight, for the 24th time, I would
like to welcome our friend Romania
with the sincere hope to maintain
our amicable relationship forever.
In another way, the game by its

nature includes rivalry and combat.
In order to maintain our strong
position in the group and reach our
target, FIFA 2014 World Cup finals,
I know that we have to win.
We have a strong team. A technical
squad that we wholeheartedly
believe can take us to our targets.
And the impressive supporters we
have are very enthusiastic and
bonded at the heart with our
national team.
We have our faith in winning and
we are confident that we will. Our
expectation is to win this game in
our home.
On this beautiful night of football, I
am wishing an enjoyable game for
all of us and remind that Fair Play,
as our most important value, is to
be at the pinnacle of this game.
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Taraftarlar›m›z
bizi zafere itecek

Abdullah Avcı
A Milli Takım Teknik Direktörü
Milli Takımlar Teknik Sorumlusu
A National Team Coach
National Teams Head Coach

Ülkemizde bu y›l oynayaca¤›m›z son
resmi maçta, bir kez daha
taraftar›m›zla beraber olmaktan
tarifsiz memnuniyet duyuyoruz.
Tam 1 ay önce yine bu statta elde
etti¤imiz görkemli Estonya galibiyeti
ile kapatt›¤›m›z 2014 Dünya Kupas›
yolculu¤unu, Romanya galibiyeti ile
tekrar açmak, en büyük arzumuz.
Her zaman dile getirdi¤imiz gibi,
A Millî Tak›m olarak en önemli ve tek
hedefimiz, grubumuzdan lider
ç›karak, Brezilya’da ay-y›ld›z›m›z›
dalgaland›rmak.
Bu önemli hedefe ulaﬂmaktaki en
önemli destekçilerimiz elbette ki,
kalpleri millî forma ile çarpan 75
milyon vatandaﬂ›m›z. Geçen ay
Estonya maç›ndaki ola¤anüstü

desteklerinin yan› s›ra ça¤r›m›za
uyarak sadece k›rm›z›-beyaz
giymeleri, Millî Tak›m formas› ile
stada gelmeleri, A’dan Z’ye tüm
ekibimizi gururland›rd›.
Tarihimizde ilk maç›m›z› oynad›¤›m›z
ve ayn› zamanda 23 maçla en çok
karﬂ›laﬂt›¤›m›z tak›m olan Romanya’y›
bir kez daha a¤›rlamaktan dolay›
mutluyuz.
Geçmiﬂinde Dünya Kupas› tecrübeleri
olan, gruptaki iki maç›n› da kazanmay›
baﬂaran Romanya, son derece dikkate
al›nmas› gereken bir tak›m.
ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’n› dolduracak
tüm taraftarlardan iste¤im, yine
sadece k›rm›z›-beyaz formalar› ile
tribüne gelerek bizleri son ana kadar
coﬂku ile desteklemeleri.

Our fans to roar
us to victory
We are delighted to be together with
our fans once more for the final
competitive match on home soil of
year 2012.
Our biggest wish is to cruise to a
victory over Romania and continue
our way in 2014 FIFA World Cup
qualifying campaign following the
glorious win against Estonia in this
stadium exactly a month ago.
As we have always stated, Turkish
national team’s most important, single
target is topping the qualifying group
and flying the Turkish flag in Brazil.
Without a doubt, 75 million Turkish
citizens whose hearts are beating with
the love of the national team, are our
leading supporters in our finals bid.
From top to down, Turkish national
team’s coaching staff and players
were proud of their captivating

support in last month’s Estonia game
and to see them wearing only redwhite colours or national team shirts
in the stadium, answering our call on
this matter.
Turkish national team played their
first-ever match against Romania and
played the most international matches
(23) against them too. We are happy
to welcome them once again in
Turkey.
Romania, who have an experience
from the past World Cups and won
their first two matches in the current
qualifying group, are a team that
deserves to be taken seriously.
I make a call to all fans who will turn
up to ﬁükrü Saraco¤lu fans and ask
them to support us with passion until
the last minute, wearing only redwhite shirts again.
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Çifte zafer bekliyoruz
Brezilya’da düzenlenecek
2014 Dünya Kupas›
finallerinin eleme grubuna
Hollanda yenilgisi ve
Estonya galibiyetiyle
baﬂlayan Millî Tak›m›m›z,
bugün Romanya
karﬂ›s›nda ikinci 3 puan›n
peﬂinde. Ay-y›ld›zl›lar
hem bugün hem de dört
gün sonra deplasmanda
oynanacak Macaristan
karﬂ›laﬂmas›nda sahadan
galibiyetle ayr›lmay›
hedefliyor.

Millî Tak›m›m›z “Grup birincili¤i ile direkt finaller”
parolas›yla ç›kt›¤› Brezilya
2014 Dünya Kupas› yolunda ilk s›navlar›n› Eylül ay›
içinde verdi. ‹lk maç›nda
gruptaki en önemli rakibi
Hollanda ile deplasmanda
karﬂ›laﬂan ve 2-0 yenilen
Millî Tak›m›m›z, ‹stanbul’daki ikinci maç›nda Estonya karﬂ›s›nda elde etti¤i
3-0’l›k galibiyetle rotas›n›
do¤rulttu.
Brezilya’ya 13 tak›m gönderecek Avrupa’da elemeler 9
grupta oynan›yor. 9 grubun
birincileri, samba ülkesinin
yolunu direkt olarak tutacak. En kötü durumdaki
ikinci elenirken, di¤er 8
grup ikincisi play-off oynayacak ve 4 tak›m daha Brezilya biletini cebine koyacak.
Millî Tak›m›m›z, Hollanda,
Macaristan, Romanya, Estonya ve Andorra ile birlikte
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yer ald›¤› D Grubu’nda
play-off hesaplar›na hiç girmeden Brezilya’ya gitmenin
yolunu ar›yor. Geçmiﬂte kat›ld›¤› hiçbir büyük organizasyona grup birincisi olarak gidemeyen Millî Tak›m›m›z, bu kez ç›tay› daha
yükse¤e koymuﬂ durumda.
Bu ç›tay› aﬂman›n yolu da
art›k en az puan kayb›yla
yola devam etmekten geçiyor. Önümüzde ise arka arkaya iki zorlu maç bulunuyor. Önce bugün oynanacak Romanya karﬂ›laﬂmas›,
hemen
ard›ndan
16
Ekim’deki Macaristan müsabakas›. Bu iki maçtaki hedefimiz 6 puanla yola devam etmek. Peki bu hedef
ne kadar gerçekçi? ‹sterseniz bu sorunun cevab›n›,
Eylül ay›nda oynad›¤›m›z
Hollanda ve Estonya karﬂ›laﬂmalar›ndaki performans›m›zda arayal›m.
Millî Tak›m›m›z gruptaki ilk

maç›n›, en zorlu rakibi Hollanda ile
Amsterdam Arena Stad›’nda oynad›. Geçmiﬂte 3 Dünya Kupas› finali
oynam›ﬂ, 1 kez de Avrupa ﬁampiyonu olmuﬂ Hollanda, yeni teknik
direktörü Louis Van Gaal yönetiminde gençleﬂtirilmiﬂ bir kadroyla
karﬂ›m›zdayd›.
Kalede Tolga Zengin, savunmada
Hamit Alt›ntop, Semih Kaya, Ömer
Toprak, Hasan Ali Kald›r›m, savunman›n önünde Mehmet Topal, Emre Belözo¤lu, santrfor Umut Bulut’un arkas›nda Tunay Torun, Arda
Turan, Sercan Sararer biçiminde di-

oyuncu bulunuyordu.Yaﬂ ortalamalar› ise 24’tü.
Millî Tak›m›m›zda Gökhan Gönül
ve Selçuk ‹nan’›n yoklu¤u, maç öncesi oldu¤u gibi maç sonras›nda da
ciddi bir tart›ﬂmaya yol açacakt›
ancak Hollanda’da da Stekelenburg, Vlaar, Mathijsen, Huntelaar,
Kuyt gibi tecrübeli oyuncular yedek
kulübesinde bekliyordu.
Ay-y›ld›zl› tak›m oyuna hiç de deplasmanda ve dünya markas› bir
Hollanda karﬂ›s›nda oynuyormuﬂ
gibi çekingen baﬂlamad›. Hakemin
ilk düdü¤ünün ard›ndan Hollanda

zilen Millî Tak›m›m›z›n dikkat çekici yönlerinden birisi, Tolga ve Semih d›ﬂ›ndaki 9 oyuncunun Avrupa
liglerinde oynama al›ﬂkanl›¤› bulunmas›yd›.
Millî Tak›m›m›zın yaﬂ ortalamas›
25.7’ydi ve 25 yaﬂ›n alt›nda 5
oyuncu vard› sahada. Ancak Hollanda bu konuda biraz daha öndeydi. Bir kere 30 yaﬂ üzerinde oyuncular› yoktu. Sahan›n en genç
oyuncusu 18 yaﬂ›ndaki Jetro Willems Portakallar›n formas›n› giyiyordu. Tak›mda 25 yaﬂ alt›nda 7

kalesinde gol arayan da bizim çocuklard›. Özellikle Umut Bulut’un
o kaç kiﬂilik oldu¤u henüz tespit
edilemeyen ci¤er gücüyle uygulad›¤› bask› Hollanda’n›n temel özelliklerinden biri olan savunmas›ndan pas yaparak ç›kma silah›n› susturuvermiﬂti. Ömer Toprak’›n soldan kullan›lan bir kornere yapt›¤›
kafa vuruﬂu Hollanda kalesinin
uzak dire¤ini s›y›r›p giderken, Van
Gaal, maç sonunda itiraf edece¤i
üzere “yerinde çok zor oturuyordu.” 14. dakikada Van Gaal bir kez
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daha z›plad› yerinden. Onunla birlikte
bütün tribünler de tabii. Tunay Torun
ters kanada geçmiﬂ, soldan ortalam›ﬂ,
Hollanda’n›n 20’lik stoperi Martins Indi
ters bir kafa dokunuﬂuyla topu kendi kalesine yönlendirmiﬂti. Ama yükseklik kazanan topun kaleye iniﬂ süresi uzay›nca,
Martins gençli¤inin de verdi¤i çabuklukla çizgiye iniyor ve golü son anda çeviriyordu.
Tüm bu süreçte Hollanda hücumdaki
tecrübeli oyuncular› Sneijder ve Robben’le Hamit Alt›ntop’un korudu¤u sa¤
kanad›m›za bindiriyor ve o bölgeden
tehlikeli olmay› amaçl›yordu.
Dakikalar 17’yi gösterirken bu bindirmelerinden sonuç ald›lar. Yine SneijderRobben patentli ataklar›n› kornerle kesmiﬂtik ama Snejider’in köﬂe vuruﬂuna iyi
yükselen Van Persie, yapt›¤› kafa vuruﬂuyla Hollanda’y› 1-0 öne geçirdi. Abdullah Avc›’n›n göreve geldi¤i günden
beri oturtmaya çal›ﬂt›¤› ve tüm haz›rl›k
maçlar›nda baﬂar›yla iﬂleyen duran toplara karﬂ› alan savunmas›, ilk resmi maçtaki ilk duran topta aç›k vermiﬂti ne yaz›k
ki... Ayn› savunma anlay›ﬂ› daha sonraki
dakikalarda Hollandal›lara duran toplarda tek bir pozisyon bile vermeyecekti.
Yenilen golün sonras›nda Millî Tak›m›m›z›n direnci hiç düﬂmedi. 24’te maç
boyunca yakalad›¤›m›z en önemli f›rsattan yararlanamad›k. Arda, 18’lik Willems’e yapt›¤› bask›yla topu kap›p h›zla
Hollanda ceza sahas›na giriyor ancak kaleci Krul’la karﬂ› karﬂ›ya yapt›¤› vuruﬂta
çerçeveyi bulam›yordu. 41’de beraberli¤e bir kez daha yaklaﬂt›k. Hamit’in sol
taraftan kulland›¤› serbest at›ﬂta Umut
Bulut’un kafa vuruﬂu dire¤e tak›l›nca ilk
yar› Hollanda’n›n 1-0 üstünlü¤üyle sona
erdi.
‹kinci yar›da da t›pk› ilk 45’te oldu¤u gibi baﬂa baﬂ bir oyun vard› sahada. Millî
Tak›m›m›z oyunun hiç bir an›nda Hollanda’n›n bask› kurmas›na izin vermiyor,
yedi¤i her ata¤› da tehlikeli bir atakla cevapland›rmaya çal›ﬂ›yordu.
64’te kalemiz büyük bir tehlike atlatt›.
Robben’in yapt›¤› vuruﬂta kalemize yönelen topu, ilk golün sahibi, pozisyonun
içine fazlaca giren Van Persie’nin kurtarmas› bizim ﬂans›m›zd›.
Bu arada oyuna Tunay’›n yerine Mevlüt
Erdinç, Emre’nin yerine Nuri ﬁahin, Ser-
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can’›n yerine
de Burak Y›lmaz giriyor ve
Millî Tak›m›m›z risk alarak
beraberli¤i
kurtarmaya u¤raﬂ›yordu. Art›k oyunun bitti
san›ld›¤› bir
anda Hollanda
savunmas›ndan
ç›kan
uzun topla defans›m›z›n arkas›ndaki geniﬂ
boﬂlukta buluﬂan Narsingh
golü at›yor ve
skoru 2-0 olarak belirliyordu.
Hiç de kötü
oynamad›¤›m›z bir maç›
kötü bir skorla
bitirmiﬂ,
en
ciddi rakibimiz
Hollanda’ya
gruba galibiyetle baﬂlama
f›rsat›n› vermiﬂtik. Ancak
ilk maçlar›n
sonunda grubun
liderlik
koltu¤unda
oturan tak›m
Hollanda de¤il
Macaristan’d›.
Macarlar, grubun en zay›f halkas› Andorra’y› Roland Juhasz (12), Zoltan Gera (32
penalt›dan), Adam Szalai (54), Tamas
Priskin (67) ve Vladimir Koman’›n (82)
golleriyle deplasmanda 5-0 yenerek ilk
maçlar›n sonunda liderli¤i ele geçirmiﬂti.
Romanya da Estonya deplasman›nda
Gabriel Torje (55) ve Ciprian Marica’n›n
(75) golleriyle 2-0 kazanarak gruba iyi
bir baﬂlang›ç yap›yordu.
Millî Tak›m›m›z tam 532 gün sonra, 11
Eylül günü Estonya maç› için bast› Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’n›n çimlerine. Gruba yenilgiyle baﬂlayan iki tak›m,
bu maçta elde edilecek bir galibiyetle

yaralar›n› sarmak amac›ndayd›. Elbette
bunu daha çok isteyen, arzulayan ve galibiyete yak›n olan taraf Millî Tak›m›m›zd›. Ay-y›ld›zl›lar sahaya Hollanda maç›n›n on birinden iki de¤iﬂiklikle ç›kt›. Sa¤
bekte Hamit Alt›ntop’un yerine Gökhan
Gönül oynuyor, Tunay Torun kenarda
beklerken Umut Bulut sa¤ kanada çekiliyor, Burak Y›lmaz santrfor olarak on birdeki yerini al›yordu. Estonya ise Romanya’ya 2-0 yenilen ilk on birinde dört de¤iﬂikli¤e gitmiﬂti. Morozov, Dmitrijev,
Puri ve Ojamaa kenara al›n›rken, Rahn,
Kink, Kruglov ve Lindpere on birdeydi.
Mutlak kazanma düﬂüncesiyle maça

tempolu baﬂlayan millîlerimize Estonya
da ayn› anlay›ﬂla karﬂ›l›k verince baﬂlang›çta ortaya h›zl›, bol top kay›pl› ve topun iki kale aras›nda gidip geldi¤i bir
oyun ç›kt›.
Dakikalar 8’i gösterirken millîlerimiz gole çok yaklaﬂt›. Öncelikli planlar›ndan
birisi Burak Y›lmaz’› Estonya savunmas›n›n arkas›nda topla buluﬂturmak olan ayy›ld›zl›lar, amaçlad›klar› pas› bu dakikada Gökhan Gönül’le kulland›. Burak sa¤
çaprazda kaleciyle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›
anda vurdu ama ne yaz›k ki kalenin yerini do¤ru hesaplayamam›ﬂt›.
Bir dakika sonras›nda ise tempolu oyu-

nun risklerinden olan bireysel hatalardan birisi gerçekleﬂti. Semih’ten gelen pas› ileriye kullanmak isteyen Tolga Zengin, k›sa
düﬂen vuruﬂunun ard›ndan topu
kapan Oper’i burnunun dibinde
buldu. Ama Semih Kaya çok çabuk
hareket ederek araya girdi ve gol
pozisyonunu önledi.
Maç›n k›r›lma anlar›ndan birisi 11.
dakikada yaﬂand›. Semih’in bir önceki pozisyonda sakatlan›p tedavi
için saha kenar›nda oldu¤u bir anda, savunmam›z›n göbe¤inde oluﬂan boﬂlu¤a Vunk’un att›¤› derin
topa Lindpere hareketlendi. Estonyal› futbolcu ceza saham›za girerken Ömer ve Gökhan yetiﬂip gereken müdahaleyi yapt›. Lindpere
yerde kalm›ﬂ, topsa kale dire¤imize
çarp›p d›ﬂar› ç›km›ﬂt›. Gözler korkuyla Polonyal› hakeme döndü
ama Marcin Borski “devam” dedi.
17. dakikada Tolga ile Semih ödeﬂti. Bu defa Semih’in k›sa düﬂen geri pas›na yine Oper hamle yapm›ﬂ,
ancak kalesini zaman›nda terk
eden Tolga, topu uzaklaﬂt›rm›ﬂt›.
Karﬂ›l›kl› gidip gelen oyunun ikinci
k›r›lma an› 19. dakika oldu. ‹lerleyen dakikalarda giderek büyüyen
oyunuyla maç›n y›ld›z›na dönüﬂecek Emre Belözo¤lu, ilk klas pas›n›
verdi ve Burak Y›lmaz’› savunman›n arkas›nda topla buluﬂturdu. Estonya’n›n sa¤ beki Jaager kademeye girdi ama müdahalesini topa de¤il de Burak’a yap›nca Polonyal›
hakem “bariz gol ﬂans›n› engelledi¤i” gerekçesiyle k›rm›z› kart›n› ç›kard› ve Estonya’y› 10 kiﬂi b›rakt›.
Art›k her ﬂey biraz daha lehimizdeydi.
Estonya’n›n 10 kiﬂiyle direnmesi hiç de
kolay olmayacakt›. Nitekim gol, Burak’›n
kulland›¤› friki¤i kaleci Pareiko’nun son
anda köﬂeden kornere atmas›yla sinyallerini verdi. Millîlerimiz Estonya sahas›nda giderek artan bir bask› kuruyor, rakibin uzaklaﬂt›rmak istedi¤i her topu Mehmet Topal topluyor, Emre Belözo¤lu ise
her iki kanada müthiﬂ servisler yaparak
ataklar› yönlendiriyordu. Beklenen gol,
ilk yar› sona ererken o gün için en çok
yak›ﬂan isimden geldi. Ömer Toprak’›n
öne oynad›¤› topu Arda hiç bekletmeden

Estonya savunmas›n›n arkas›na b›rak›yor, ok gibi f›rlayan kaptan Emre, sol
aya¤›n›n içiyle yapt›¤› plaseyle Pareiko’yu çaresiz b›rak›yordu.
‹kinci yar› 1-0 baﬂlayacak ve skor avantaj›n› elde eden millîlerimiz, bir kiﬂi eksik oynayan rakibi karﬂ›s›nda çok daha
rahat bir futbol sergileyebilecekti. Bu düﬂüncede olanlar ikinci 45’te yan›lmad›
gerçekten de.
Art›k top sürekli ay-y›ld›zl›lar›n aya¤›nda
dolaﬂ›yor, isabetli paslar, kanat organizasyonlar›, araya at›lan toplarla keyifli
bir oyun ortaya ç›k›yordu. Sahadaki
oyuncular›n da oynad›klar› futboldan
zevk ald›klar› çok belliydi. Beklenen tek
ﬂey ikinci golün gelmesi ve bir kazaya
meydan verilmemesiydi. Skorboard 60.
dakikay› gösterirken bu arzu da gerçekleﬂti. Sol kanattan Sercan Sarerer’in ortalad›¤› topa ön direkte hamle yapan Umut
Bulut, rakip savunman›n bask›s›na ra¤men kafay› vurdu ve skoru 2-0’a getirdi.
68’de oyuna giren Selçuk ‹nan, 75’te
maç›n skorunu belirledi. Golün organizasyonu ise gerçekten harikayd›. Arda
Turan, Hasan Ali’nin kulland›¤› taç at›ﬂ›ndan gelen topu, topu¤uyla sol kanattan bindiren arkadaﬂ›n›n önüne b›rakt›.
Hasan Ali’nin s›f›ra inip penalt› noktas›n›n gerisine b›rakt›¤› topu, o bölgeye
hamle yapan Selçuk ‹nan köﬂeye teslim
etti: 3-0.
Millî Tak›m›m›z, ikinci maç›nda ilk galibiyetini alm›ﬂ ve 3 puana ulaﬂm›ﬂt›. Liderlik koltu¤unda ise Bükreﬂ’te Andorra’y› Gabriel Torje (29), Costin Lazar (44,
90+1) ve Alexandru Maxim’in (90+3)
golleriyle 4-0 yenerek 6 puana ulaﬂan
Romanya oturuyordu. Hollanda ise Macaristan’› deplasmanda 4-1 yenerek gücünü ve iddias›n› bir kez daha göstermiﬂti. Macarlar tek gollerini 6. dakikada Balazs Dzsudzsak’›n penalt›s›yla bulurken,
Hollanda Jeremain Lens (2, 52), Bruno
Martens (18) ve Klaas Jan Huntelaar’la
(73) farka gitmiﬂti.
Evet, bugünkü rakibimiz 6 puanla grubun zirvesine kurulan Romanya...
Ancak onlar›n bu puanlar› toplarken Estonya ve Andorra gibi grubun zay›f tak›mlar›yla oynad›¤›n› da unutmamak gerekiyor. Ve bizim bugün elde edece¤imiz bir galibiyetle Romanya’y› yakalayaca¤›m›z› da...
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Abdullah Avc›

Teknik Direktör
31 Temmuz 1963’te ‹stanbul’da
do¤du. Futbola Vefa’da baﬂlad›.
S›ras›yla
Fatih
Karagümrük,
Rizespor,
K.Maraﬂspor,
Bak›rköyspor ve Kas›mpaﬂa’da
oynad›ktan
sonra
futbolu
‹stanbulspor’da b›rakt›. 19992000
sezonunda
7
maç
‹stanbulspor’u çal›ﬂt›rd›. 20042005 döneminde Galatasaray PAF
tak›m›n›n teknik direktörlü¤ünü
üstlendi. 2004’te baﬂ›na geçti¤i

Okan Buruk
Antrenör

19 Ekim 1973’te do¤du. 11
yaﬂ›nda
Galatasaray’›n
altyap›s›na
girdi.
1992’de
Avrupa ﬁampiyonu olan Genç
Millî Tak›m’›n kaptan›yd›. Dört
y›l üst üste lig ﬂampiyonu olan ve
2000’de UEFA Kupas›’n› kazanan Galatasaray kadrosunda
yer ald›. 2001’de Inter’e transfer oldu. Millî Tak›m’la
2002’de dünya üçüncülü¤ünü yaﬂad›. 2004’te Beﬂiktaﬂ’a
transfer oldu. 2006’da Galatasaray’a geri döndü. ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyespor’da futbolu b›rakt›. A Millî
Tak›m’da ‹dari Koordinatörlük yapt›. 17 Kas›m 2011’de A
Millî Tak›m yard›mc› antrenörlü¤üne getirildi.

Haluk Güngör
Kaleci Antrenörü

9 Mart 1970’te ‹stanbul’da do¤du.
19 yaﬂ›nda Galatasaray
3. Lig tak›m›nda 1 y›l forma giydi.
Bak›rköyspor’un 1. Lig’de yer
ald›¤› dönemde 4 y›l oynad›.
1994-2004 sezonlar› aras›nda
10 y›l ‹stanbulspor’un kalesini
korudu. 2003-2005 sezonlar› aras›nda Kayserispor ve
Kayseri Erciyesspor formalar›n› giydi. 2006 y›l›ndan itibaren
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyespor’da çal›ﬂmaya baﬂlad›. ‹lk
y›l›nda altyap›da, daha sonra A tak›mda kaleci antrenörlü¤ü
görevini üstlendi. 17 Kas›m 2011 tarihinde de A Millî Tak›m
kaleci antrenörlü¤üne getirildi.

Türkiye U17 Tak›m›’n› Avrupa
ﬁampiyonu ve dünya dördüncüsü
yapt›.
2006’da
‹stanbul
Büyükﬂehir
Belediyespor’da
teknik
direktörlük
görevine
baﬂlad›. Tak›m›n› ilk sezonunun
sonunda Süper Lig’e ç›kard›.
‹stanbul
Büyükﬂehir
Belediyespor’un baﬂ›nda 6 y›l
görev yapt›ktan sonra 17 Kas›m
2011’de A Millî Tak›m Teknik
Direktörlü¤üne getirildi.

Tayfun Korkut
Antrenör

2 Nisan 1974’te Stuttgart’da
do¤du. Futbola 6 yaﬂ›nda
baﬂlad›¤› Stuttgart Kickers’de
A tak›ma kadar yükseldi ve 21
yaﬂ›nda Fenerbahçe’ye transfer
oldu. Fenerbahçe’de 5 sezon
forma giydi. La Liga tak›mlar›ndan Real Sociedad’a transfer
oldu, ard›ndan da Espanyol formas›n› giydi. 2004’te Beﬂiktaﬂ’la
anlaﬂ›p Türkiye’ye döndü. Futbolu 2006’da Gençlerbirli¤i’nde
b›rakt›. Mart 2009’da Real Sociedad’›n U19 tak›m›nda
antrenörlü¤e baﬂlad›. Almanya’da Hoffenheim ve Stuttgart’›n
altyap› tak›mlar›nda teknik direktörlük yapt›ktan sonra A Millî
Tak›m yard›mc› antrenörlü¤üne getirildi.

‹brahim Kemal Menderes
Analiz Antrenörü

17 Aral›k 1977’de Ankara’da
do¤du. Marmara Üniversitesi
Beden E¤itimi Spor Yüksek
Okulu’nda
antrenörlük
ve
ö¤retmenlik e¤itimi ald›.
1999-2006 tarihleri aras›nda
Galatasaray’da altyap› antrenörü
ve A tak›m analisti görevlerini üstlendi.
2006-2011
y›llar›
aras›nda
‹stanbul
Büyükﬂehir
Belediyespor’da yard›mc› antrenör ve analist olarak çal›ﬂt›.
Daha önce 2002 Dünya Kupas›’na giden A Millî Tak›m’da
analist olarak görev yapan Menderes, 17 Kas›m 2011’de
döndü¤ü A Millî Tak›m’da analiz antrenörü olarak çal›ﬂ›yor.
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Hiddink döneminde bir
süre uzak kald›¤› Millî
Tak›m’›n art›k
vazgeçilmez oyuncusu
haline geldi. Dünya
Kupas› elemelerine
Hollanda yenilgisiyle
baﬂlanmas›na ra¤men
birincilik hedefine
ﬂimdi daha fazla
inand›klar›n› söylüyor
ve “O maçta yenildik
ama oynad›¤›m›z
futbolla neler
yapabilece¤imizi
daha iyi gördük,
özgüvenimiz daha da
artt›. Çok daha iyi
konsantre olup
Romanya ve
Macaristan
maçlar›ndan galibiyetle
ayr›larak hedefimize
yürüyece¤iz” diyor.
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l Hiddink döneminde formadan biraz
uzak kald›n. Valencia gibi kalburüstü bir
tak›mda oynarken bu uzak kal›ﬂ futbolseverler için oldukça ﬂaﬂ›rt›c›yd›. O dönemde yaﬂanan problem neydi sana göre?
Ben her zaman geçmiﬂten ders al›r›m
ama geçmiﬂin üzerine sünger çekmeyi de
bilirim. O dönemde Millî Tak›m’a neden
ça¤r›lmad›¤›m› bilmiyorum. Çünkü Valencia’da sürekli oynuyor ve zaman zaman goller de at›yordum. Ça¤›r›lmamak
benim için gerçekten de çok üzücü bir
durumdu. Ben milliyetçi duygular› yüksek olan bir insan›m. Millî Tak›m için her
ﬂeyini verebilecek bir insan›m. Buraya
gelen her oyuncunun da ayn› duygu ve
düﬂüncelere sahip oldu¤unu biliyorum.
Davet almad›¤›m dönemde her zaman,
“Bu hocam›z›n tercihi ve bize sayg› duymak düﬂer” diyordum. ﬁimdi de ayn› ﬂeyi söylüyorum. Çünkü üzerinde çok fazla konuﬂup polemik konusu yapmamak
gerekir. Belki konuﬂulacak çok ﬂey var
ama bunun benim karakterime yak›ﬂmayaca¤›n› düﬂünüyorum.
l Millî Tak›m›m›z Abdullah Avc› yöneti-

m›z›n da katk›s›yla çok iyi bir ekip oldu¤umuzu düﬂünüyorum. ﬁunu da çok aç›k
yüreklilikle söyleyebilirim, Türk Millî Tak›m›’n› bir Türk teknik adam›n yönetmesi de oyuncular için büyük bir avantaj.
Çünkü Türk antrenörler bütün ligleri ve
oyuncular› çok iyi tan›yor, bütün maçlar›
takip edebiliyor. Yabanc› bir hoca geldi¤inde, çok yak›ndan takip etme imkân›
olam›yor. Sadece özel maçlarda ve
kamplarda görüﬂebiliyorsunuz. Umut
ediyorum ki Abdullah Hoca burada büyük baﬂar›lara imza atar ve uzun y›llar
Millî Tak›m’a hizmet eder. Grupta kaybetti¤imiz Hollanda maç›nda da çok iyi
futbol oynad›k. Bana göre girdi¤imiz pozisyonlar› de¤erlendirseydik sahadan galip de ayr›labilirdik. O zaman da bugün
yap›lan eleﬂtiriler çok farkl› olabilirdi.
Ama biz bir aileyiz ve buras› Millî Tak›m.
Halk›m›z›n deste¤ine çok ihtiyac›m›z
var. Onlar›n deste¤i arkam›zda oldu¤u
sürece hedefimize ulaﬂabilece¤imizden
hiç ﬂüphemiz yok.
l Abdullah Hocan›n Brezilya’daki finallere birinci s›rada gitmek gibi bir
hedefi var. Sence Hollanda ve Estonya

minde yeniden yap›lan›yor. Geçti¤imiz
yaz yap›lan turnede sen bu yeni yap›lanman›n banko oyuncular›ndan birisi olarak öne ç›kt›n. Bu yeni dönemin eskisinden en karakteristik farklar› nedir sana
göre?
Bir kere çok genç bir tak›m›z. Çok yetenekli oyuncular›n bir arada bulundu¤u
bir kadromuz var. Tecrübeli oyuncular›-

maçlar›n›n ard›ndan bu hedefe ne kadar
yak›n›z?
Hollanda yenilgisine ra¤men birincilik
hedefine ﬂimdi daha fazla inand›¤›m›z›
söyleyebilirim. Yenildik ama oynad›¤›m›z futbolla neler yapabilece¤imizi daha
iyi gördük, özgüvenimiz daha da artt›.
Çok daha iyi konsantre olup Romanya ve
Macaristan maçlar›ndan galibiyetle ayr›-

larak hedefimize yürüyece¤iz.
l Geçen ay yapt›¤›m›z röportajda Bekir
‹rtegün, Millî Tak›m’da art›k bir kulüp havas›n›n yerleﬂti¤inden söz etmiﬂti. Sen de
bu görüﬂte misin?
Buraya gelen bütün oyuncular Genç ve
Ümit Millî Tak›mlarda bir arada oynam›ﬂ
oyuncular. Herkes birbirini çok iyi tan›yor
ve arkadaﬂl›k ortam› mükemmel. Dolay›s›yla burada bir kulüp havas›n›n hâkim oldu¤unu söyleyebiliriz.
l Hollanda maç›nda sahaya ç›kan on birden Tolga ve Semih d›ﬂ›ndaki tüm oyuncular Avrupa liglerinde oynama tecrübesine sahipti. Bu durum Millî Tak›m›m›z›
olumlu mu etkiliyor sence?
Gerçekten de uluslararas› tecrübesi yüksek
bir tak›m›z ve bunun özgüveni art›rd›¤›n›
düﬂünüyorum. Ama d›ﬂar›da oynayan veya Spor Toto Süper Lig’de oynayan oyuncular fark etmez, hepimiz ayn› arma için
mücadele ediyoruz. Dolay›s›yla bu formay› giyen her oyuncu, ay-y›ld›za ayn› oranda hizmet etmeye gayret gösterecektir.
l ‹spanya’dan bak›ld›¤›nda Türk Millî Tak›m› hakk›nda nas›l de¤erlendirmeler yap›l›yordu? 2010 Dünya Kupas›’n› kazand›klar› elemelerde onlara kök söktürmüﬂtük...
Asl›nda Türk futbolundan sadece ‹spanyollar de¤il tüm dünya çekiniyor. Özellikle ‹sviçre ve Avusturya’n›n ortaklaﬂa düzenledi¤i 2008 Avrupa ﬁampiyonas›’nda
Türk Millî Tak›m›’n›n asla pes etmeyen
karakteri iyice ortaya ç›km›ﬂt›. ﬁimdi herkes biliyor ki, Türkiye hangi ﬂart alt›nda
olursa olsun sonuna kadar mücadele
eden, yenilgiyi asla kabullenmeyen bir
Millî Tak›m’a sahip. Bunu da tüm dünyaya hissettirmek biz oyuncular için büyük
bir mutluluk.
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Kimler geldi
kimler geçti
Ion Nunweiller
Türk futboluna hem futbolcu
hem de teknik direktör olarak
katk› yapan Rumenlerin baﬂ›nda
o geliyor. 1936 do¤umlu Rumen
savunma oyuncusu, 1956’da Dinamo Bükreﬂ’te baﬂlayan futbol
kariyerinde 1968’e kadar ayn›
kulüpte oynad› ve ç›kt›¤› 252
maçta 19 gol att›. 1968-70 sezonlar› aras›nda Fenerbahçe formas› giyen Nunweiller, 91 maçta
oynad› ve 8 gol att›, 1969-70 sezonunda Türkiye ﬁampiyonlu¤u
yaﬂad›. 1970-72 aras›nda Dinamo Bükreﬂ’te oynayarak futbola
veda eden Nunweiller, 1990’a
kadar süren teknik direktörlük
kariyerinin 1990-91 döneminde
Bursaspor’u çal›ﬂt›rd›.

Ilie Datcu
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Gheorghe Hagi

Romanya ile futbol
alan›ndaki temaslar›m›z
maçlarla s›n›rl› de¤il.
Ülkemizde bugüne dek 9
Rumen teknik direktör ile 55
Rumen oyuncu görev yapt›.
Kimileri unutulmazlar aras›na
girdi, kimileri ise iz b›rakmadan
silinip gitti. Romanya ile
oynayaca¤›m›z bu kritik maç
öncesinde, ülkemizde
unutulmayan Rumenleri bir kez
daha anmak istedik.

Emerich Jenei
1937 do¤umlu Jenei, Rumen futbolunun en büyük isimlerinden birisi
olarak biliniyor. Bunun nedeni, futbolculuk döneminde yaﬂad›¤› ﬂampiyonluklardan çok Steaua Bükreﬂ’i
1985-86 sezonunda ﬁampiyon Kulüpler Kupas›’nda zafere taﬂ›mas›. Ayn› tak›m›
5 kez lig, 3 kez de kupa ﬂampiyonu yapan Emerich Jenei’nin bu sayfalarda yer almas›n›n nedeni ise 1969-71 döneminde Kayserispor’un formas›n› 30 kez giyip 4 de gol atmas›.

1937 do¤umlu nam-› di¤er ‹lyas Datça, 1961-69 aras›nda
Dinamo Bükreﬂ’te geçen kariyerinin ard›ndan ülkemize geldi
ve bir daha da ayr›lmad›. 1969-75 aras›nda 220 maçta
Fenerbahçe kalesini korudu ve bu süreçte 2 lig ﬂampiyonlu¤u
yaﬂad›. 1975-76’da Giresunspor’da oynayarak futbolculuk
kariyerini noktalad›. S›ras›yla Fenerbahçe, Göztepe, Fatih
Karagümrük, Denizlispor, Kartalspor, Diyarbak›rspor,
Bak›rköyspor, Türk Telekomspor, Eskiﬂehirspor ve
Gaziosmanpaﬂaspor’da geçen teknik adaml›k y›llar›nda en
önemli baﬂar›s›n› Fatih Karagümrükspor’u 1982’de Süper Lig’e
taﬂ›yarak yaﬂad›. 1995-99 aras›nda Fenerbahçe’de, 2000-2005
aras›nda Beﬂiktaﬂ’ta kaleci antrenörlü¤ü yapt› ve teknik
direktörlük kariyerini 2008’de Kütahyaspor’da noktalad›.

Konumuz Rumen oyuncular de¤il de
ülkemize gelmiﬂ geçmiﬂ en iyi yabanc› futbolcular olsayd›, Hagi bu yaz›n›n öznelerinden birisi olurdu. Hem
de büyük bir ihtimalle 1 numara olarak. 1965 do¤umlu “Karpatlar›n Maradonas›”, Sportul Studentesc’ta bir
orta saha oyuncusu olarak 92 maçta
53 gol atarak iki kere gol kral› oldu ve
bir kez “y›l›n futbolcusu” seçildi. Do¤al olarak da Steaua Bükreﬂ taraf›ndan kap›ld›. Burada oynad›¤› dört sezonda 97 maçta 85 gol att›, dört lig

ﬂampiyonlu¤u, 3 Romanya Kupas›, 1
Avrupa Süper Kupa’s› kazand›. Oyuncular›n ülkeden ç›k›ﬂ›na izin vermeyen rejimin y›k›lmas›n›n ard›ndan do¤al olarak Real Madrid taraf›ndan
transfer edildi ama ‹spanya’da beklenen performans› sergileyemedi. Bu
arada Romanya Millî Tak›m›’n›n formas›n› 3 Avrupa Futbol ﬁampiyonas›
ve 3 Dünya Kupas› da dâhil olmak
üzere toplamda 125 kere giyen ve 35
gol atan Hagi’nin bu performans›,
onu hep istenen bir oyuncu haline ge-

Iosif Rotariu
Ligin kuruluﬂundan 1990’a kadar geçen sürede Süper Lig’de
oynayan Rumen futbolcu say›s›
sadece 8. 1990’da ülkemize
gelen 5 Rumen oyuncuyla birlikte adeta bir ak›n baﬂl›yor. Bu
ak›nda Galatasaray’a gelen en kariyerli Rumen
oyunculardan Rotariu’nun pay› büyük elbette.
1962 do¤umlu Rotariu kariyerinin en parlak
günlerini 1986-90 aras›nda 4 lig, 3 Romanya
Kupas›, 1 Romanya Süper Kupas› kazand›¤›, bir
kez de ﬁampiyon Kulüpler Kupas›’nda final oynad›¤› Steaua Bükreﬂ’te yaﬂad›. 1990-92 döneminde 28 maç oynay›p 4 gol att›¤› Galatasaray’da da bir Türkiye, bir de Cumhurbaﬂkanl›¤›
Kupas› kald›rd›. Bir sezon Bak›rköyspor’da oynad›ktan sonra ülkesine dönüp 2002’ye kadar
futbol hayat›n› sürdürdü. Romanya Millî Tak›m› formas›n› 25 kez giydi. Halen Politehnica
Timiﬂoara’da yard›mc› antrenörlük yap›yor.

Daniel Timofte
Ülkemize gelmiﬂ Rumenlerin
en estetik ve tekniklerinden birisiydi o. 1967 do¤umlu orta
saha oyuncusu, Dinamo Bükreﬂ’teki performans›yla Romanya Millî Tak›m›’na seçilip ‹talya 90 Dünya Kupas›’nda forma giydi. Orada kendi göstererek
Bundesliga’n›n Bayer Uerdingen tak›m›na
transfer oldu. Ertesi sezon Dinamo Bükreﬂ’e
döndü, 1993-94 sezonunda ise Samsunspor’a
geldi. 6 sezon kald›¤› Samsunspor’da Balkan
Kupas› kazand›. Futbolu 2000 y›l›nda Dinamo
Bükreﬂ’te b›rakt›. Timofte futbolla iliﬂkisini teknik direktör olarak sürdürüyor.

Bogdan Stelea

tirdi. Brescia ve Barcelona’ya transferleri de millî tak›mdaki üst düzey
oyunlar›
sayesinde
gerçekleﬂti.
1996’da geldi¤i Galatasaray’da 2000
y›l›na kadar 132 maça ç›k›p 59 gol att›, 51 asist yapt›. Galatasaray onun
forma giydi¤i beﬂ sezonda 4 lig ﬂampiyonlu¤u, 1 UEFA ve 1 UEFA Süper
Kupa’n›n yan› s›ra 2 Türkiye, 2 Cumhurbaﬂkanl›¤›, 3 TSYD Kupas› kazand›. Teknik direktörlük kariyerinde ise
ülkemizde Bursaspor ve iki ayr› dönemde Galatasaray’da çal›ﬂt›.

Dumitru Stingaciu
1964 do¤umlu 1.90’l›k
kaleci, FCM Braﬂov, Steaua Bükreﬂ ve Olt Scorniceﬂti tak›mlar›nda oynad›ktan sonra 1995-96 sezonunda 23 maçta Vanspor’un kalesini korudu.
1996-2001 aras›nda Kocaelispor’da oynayan Stingaciu, yeﬂil-siyahl› formay› 94
maçta giydi. Romanya Millî Tak›m›’nda 5
maça ç›kan ve oyunculuk kariyerini Kocaelispor’da noktalayan dev kaleci, halen
Dinamo Moskova’da yard›mc› antrenörlük yap›yor.

Samsunspor’da Gigi Multescu döneminin Rumen modas›n›n önemli temsilcilerinden
birisi de Stelea.
1967 do¤umlu 1.88’lik kaleci, Dinamo Bükreﬂ, Politechnica, Mallorca, Standard
Liege ve yeniden Dinamo
Bükreﬂ’te forma giydikten
sonra 1994-95 sezonunda
geldi¤i Samsunspor’da 31
maça ç›kt›. 1988-2005 y›llar› aras›nda 91 kez Romanya
Millî Tak›m›’n›n kalesini koruyan Stelea, 3 Dünya Kupas›, 2 de Avrupa ﬁampiyonas›
gördü. 2009’da futbolculuk
kariyerini noktalad›ktan sonra Romanya Millî Tak›m›’nda yard›mc› antrenör
olarak teknik adaml›¤a ad›m
atan Stelea halen Astra Ploieﬂti’nin teknik direktörlü¤ünü yap›yor.

Iulian Filipescu
1974 do¤umlu oyuncu, 1992-96 sezonlar›
aras›nda Steaua Bükreﬂ’te 112 maçta forma giydikten sonra
1996’da Galatasaray’a transfer oldu.
1999’a kadar sa¤bek
ve stoper oynad›¤› sar›-k›rm›z›l› tak›mda
59 lig maç›na ç›kt› ve 5 gol kaydetti. Bu
dönemde Galatasaray’la üç lig ﬂampiyonlu¤u yaﬂad›. 1999-2003 y›llar› aras›n› ‹spanya’n›n Real Betis tak›m›nda geçirdi ve
La Liga’da126 maça ç›k›p 8 gol kaydetti.
2004-2006 aras›nda ‹sviçre’nin FC Zürih,
2006-2008 aras›nda da Almanya’n›n Duisburg tak›mlar›nda oynad›. Romanya
Millî Tak›m›’n›n formas›n› 52 kez giyip 1
gol att›.
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Adrian Ilie
Ülkemizde hem Galatasaray hem de Beﬂiktaﬂ
formalar›n› giyen 1974
do¤umlu forvet, 1993-96
aras›nda 85 maçta 28 gol
att›¤› Steaua Bükreﬂ’teki performans›yla
Galatasaray’a transfer oldu. Sar›-k›rm›z›l›
tak›mda iki sezonda 30 maça ç›k›p 12
gol att›. 1998-2000 aras›nda Valencia’da
84 maç, 29 gollük baﬂar›l› bir performans
çizdi. 2002-2003 sezonunu geçirdi¤i
Alaves’te 22 maç oynad›, 6 gol att›.
2003-2004’te yeniden Türkiye’ye döndü
ve Beﬂiktaﬂ’ta 13 maç oynad›, 6 gol kaydetti. Ertesi sezon FC Zürih’te forma giyerek futbolu b›rakt›. Romanya ad›na 55
maçta 13 gol atan Adrian Ilie, ülkesinin
2. Lig tak›m› Forex Braﬂov’un sahibi. Kardeﬂi Sabin Ilie ise baﬂar›s›z Fenerbahçe
ve Kocaelispor denemelerinin ard›ndan
gezgin bir oyuncuya dönüﬂüp futbolu
2010 y›l›nda Çin’in Qingdao Hailifeng
tak›m›nda b›rakt›.

Bogdan Stancu
Henüz futbolumuzda bir izi yok ama
halen ülkemizde bir Süper Lig tak›m›nda oynuyor olmas› ondan da
söz etmeyi gerekli
k›l›yor. Haziran
1987 do¤um-

lu forvet, 2005’ten itibaren ülkesinde Argeﬂ Piteﬂti, Dacia Mioveni, Unirea Urziceni ve Steaua
Bükreﬂ formalar›n› giydikten sonra 2011’de Hagi
döneminde Galatasaray
taraf›ndan transfer edildi.
Yar›m sezonda 14 maça
ç›k›p 2 gol att›. Ertesi sezon Orduspor’a kiralan›p
31 maça ç›kan ve 10 gol
atan Stancu, bu sezonun
baﬂ›nda mor-beyazl›lar taraf›ndan bonservisiyle birlikte al›nd›.
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Viorel Moldovan
‹ki sezon forma giydi¤i Fenerbahçe’de 58 maça ç›k›p 33 gol atma baﬂar›s› göstermiﬂ Rumen oyuncu.
1972’nin Temmuz’unda dünyaya gelen Moldovan,
ülkesinde Gloria Bistrita ve Dinamo Bükreﬂ’te oynad›ktan sonra gitti¤i ‹sviçre’de önce Neuchatel ard›ndan da Grasshoppers formalar›n› giydi. Özellikle Grasshoppers’ta 51 maça s›¤d›rd›¤›
44 golle dikkat çekince ‹ngiltere’nin Coventry tak›m› taraf›ndan transfer edildi. Burada 10 maça ç›kt›ktan sonra ara transferde Fenerbahçe
taraf›ndan Süper Lig’e getirildi. Galatasaray’›n ligi domine etti¤i y›llarda ﬂampiyonluk yaﬂamasa da att›¤› gollerle göz doldurdu. Daha sonra Nantes, Al-Wahda, Servette, Politehnica ve Timiﬂoara’da oynay›p
futbolu 2007 y›l›nda Rapid Bükreﬂ’te b›rakt›. Romanya formas›n› 70
maçta giyen Moldovan’›n millî tak›mda 25 golü bulunuyor.

Florin Cernat
Gheorghe Popescu
‹ﬂte Hagi’den sonra Türkiye’de en
fazla iz b›rakan Rumen oyuncu.
1967’de do¤du, 1984-90 aras›nda
formas›n› giydi¤i Universitatea
Craiova’da parlad›. Bu arada bir
sezon da kiral›k olarak Steaua’da
oynad›. 1990-94 aras›nda PSV,
1994-95’te Tottenham ve 199597’de Barcelona formalar›n› giydi.
Giderek yükselen bir grafik
göstermesinde so¤ukkanl›l›¤›n›n,
oyunu müthiﬂ okumas›n›n, ayaklar›n›

ve kafas›n› mükemmel kullanmas›n›n
büyük pay› vard›. 1997’de gelip
2001’e kadar oynad›¤›
Galatasaray’da 3 lig, 2 Türkiye
Kupas›, 1 UEFA Kupas› ve 1 Süper
Kupa ﬂampiyonlu¤u kazand›.
Romanya’da 6 kez y›l›n futbolcusu
seçilirken, millî tak›m formas›n› 115
kez giydi ve 16 gol att›.
Galatasaray’›n ard›ndan Lecce ve
Dinamo Bükreﬂ’te oynay›p futbolu
Hannover 96’da b›rakt›.

Daniel Pancu
Rumen futbolcular aras›nda, lâkab›n›
Türkiye’de alm›ﬂ olan tek isim “Kad›köy
Panteri” Pancu. 1977’nin A¤ustos
ay›nda dünyaya gelen Pancu, 1994’te
Politehnica Iaﬂi’de baﬂlayan kariyerini
Rapid
Bükreﬂ
ve
Cesena’da
sürdürdükten sonra 2002’de Beﬂiktaﬂ’a
transfer oldu. Siyah-beyazl› tak›mda
2006’ya kadar 100 lig maç›na ç›k›p 24
gol att› ama Beﬂiktaﬂ tarihine geçti¤i
maçta golcülü¤ünü de¤il, çok baﬂka bir
özelli¤ini konuﬂturdu. 17 Nisan 2004’te
Kad›köy’deki Fenerbahçe maç›nda 74.
dakikada
oyuna
giren
Pancu,

Cordoba’n›n penalt›ya yol aç›p k›rm›z› kart görmesi
üzerine kaleye geçti. Fenerbahçe Alex’in penalt›s›yla
skoru 3-3’e getirse de Pancu ilerleyen dakikalarda
baﬂka gole izin vermedi. Koray Avc› ile bir gol daha
atan Beﬂiktaﬂ maç› 4-3 kazan›nca Pancu’nun ad› da
"Kad›köy Panteri”ne ç›kt›. Beﬂiktaﬂ’tan sonra bir sezon
da Bursaspor formas›n› giyen Pancu, Rapid Bükreﬂ,
Terek Grozniy, CSKA Sofya, FC Vaslui gezginli¤inin
ard›ndan halen Rapid Bükreﬂ’te oynuyor. Pancu’nun
Romanya Millî Tak›m›’nda da 27 maçta 9 golü
bulunuyor.

Son dönemde ülkemize gelen Rumen oyuncular›n en yeteneklisi, Kardemir Karabüksporlu Cernat. 1980 do¤umlu
tecrübeli oyun kurucu 1998’de Otelul Galati’de profesyonel futbolla tan›ﬂt›. 2000’de gitti¤i Dinamo Bükreﬂ’te 1 sezon oynad›ktan sonra Ukrayna’n›n 1 numaral› markas›
Dinamo Kiev’e geçti. 2007’ye kadar oynad›¤› Dinamo Kiev’de 125 maça ç›kt›, 27 gol att›, 3 lig, 3 kupa ve 1 Süper Kupa ﬂampiyonlu¤u yaﬂad›. H›rvatistan’da Hajduk Split tecrübesi de yaﬂayan
Cernat, 2011’den bu yana Kardemir Karabükspor’da oynuyor ve klas›yla ligimize renk katmay› sürdürüyor.

1 numara Lucescu
Samsunspor’da
Multescu, Boluspor’da da Neagu
tak›mlar›n› birer
gömlek yukar› ç›karm›ﬂ Rumen
teknik adamlard›.
Traian Ionescu ise ülkemizde ﬂampiyonluk yaﬂayan ilk Rumen teknik
direktör oldu. 1923 do¤umlu Ionescu, 1969-70 sezonunda Fenerbahçe’yi 30 maçta 44 puanla ﬂampiyonlu¤a taﬂ›m›ﬂt›. Ama Rumen teknik direktör denildi¤inTürkiye'de
de akla gelen ilk isim hiç ﬂüphesiz Mircea
Lucescu. Ülkesindeki ve ‹talya’daki baﬂar›la- Görev Yapan Rumen
r› bir yana, 2000-2002 döneminde çal›ﬂt›rd›Antrenörler
¤› Galatasaray’la bir lig ﬂampiyonlu¤u, bir
Dumitru Teoderescu
UEFA Süper Kupa kazand›, tak›m›na ﬁampiIlie Datcu
yonlar Ligi’nde çeyrek final oynatt›. 2002-03
Ion
Nunweiller
sezonunda ise Beﬂiktaﬂ’a 100. y›l ﬂampiyonGheorghe
Multescu
lu¤unu yaﬂatt› ve UEFA Kupas›’nda da siyahValeriu
Neagu
beyazl›lara çeyrek final oynatt›. 2004’ten bu
Nicolea Petrescu
yana baﬂ›nda bulundu¤u Shakhtar Donetsk’e
Traian Ionescu
5 lig ﬂampiyonlu¤u, 3 Ukrayna Kupas›, 3 UkMircea
Lucescu
rayna Süper Kupas›, 1 UEFA Kupas› kazand›Gheorghe
Hagi
ran Lucescu, Ukrayna tak›m›na ça¤ atlatt›.

Türkiye’de Oynayan Rumen Futbolcular
Oyuncu
Ion Nunweiller
Emerich Jenei
Ilie Datcu
Ion Motroc
Lica Nunweiller
Octavian Popescu
Viorel Kraus
Ion Barbu
Mircea Sasu
Claudiu Vaiﬂcovici
Gheorghe Nitu
Iordan Eftimie
Iosif Rotariu
Mircea Rednic
Dan Topolinschi
Constantin Luca
Daniel Timofte
Ovidiu Hanganu
Silvian Dobre
Marius Cheregi
Bogdan Stelea
Adrian Vasai
Dumitru Stingaciu
Adrian Ilie
Gheorghe Hagi
Iulian Filipescu
Danut Moisescu
Gheorghe Popescu
Ionel Danciulescu
Marius Coporan
Sabin Ilie
Florin Tene
Ionut Lutu
Mario Strizu
Vasile Oana
Viorel Moldovan
Florin Prunea
Cosmin Bodea
Valeriu Rachita
Ionut Lupescu
Radu Niculescu
Daniel Pancu
Stelian Carabaﬂ
Bogdan Vintila
Cornel Frasineanu
Florin Bratu
Gabriel Tamaﬂ
Giani Kirita

Iulian Miu
Ionel Ganea
Ovidiu Petre
Marius Maldaraﬂanu
Bogdan Stancu
Florin Cernat
Nicolae Dica

Kulüp
Fenerbahçe
Kayserispor
Fenerbahçe
Giresunspor
Altay
Beﬂiktaﬂ
Mersin ‹. Y.
Altay
Beﬂiktaﬂ
Fenerbahçe
Bursaspor
Bursaspor
Zeytinburnuspor
Galatasaray
Bak›rköyspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Bak›rköyspor
Samsunspor
Samsunspor
Samsunspor
Samsunspor
Samsunspor
Samsunspor
Vanspor
Vanspor
Kocaelispor
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Galatasaray
Galatasaray
Altay
Galatasaray
Altay
Altay
Fenerbahçe
Kocaelispor
Karabükspor
Galatasaray
Sakaryaspor
Ankaragücü
Fenerbahçe
Erzurumspor
Sakaryaspor
Ankaragücü
Bursaspor
Galatasaray
Ankaragücü
Beﬂiktaﬂ
Bursaspor
Ankaragücü
Bursaspor
Bursaspor
Galatasaray
Galatasaray
Samsunspor
Gaziantepspor
Ankaragücü
Bursaspor
Bursaspor
Bursaspor
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Galatasaray
Orduspor
Karabükspor
Manisaspor

Sezon
1968-1970
1969-1971
1969-1975
1975-1976
1969-1970
1969-1970
1969-1971
1969-1970
1970-1971
1970-1971
1990-1991
1990-1992
1990-1991
1990-1992
1992-1993
1990-1991
1991–1992
1992–1993
1993-1994
1993-1999
1993
1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1995-1996
1996-2000
1996-1998
2003-2004
1996-2001
1996-1999
1997
1997-2001
1997
1997
1997
1998
1997-1998
1998
1998-1999
1998
1998-2000
1998-1999
1999
1999
2000
2001-2002
2002
2002-2006
2006-2008
2002-2003
2003-2004
2003-2004
2006-2007
2003-2004
2003-2004
2003-2005
2005-2007
2007-2008
2008
2003-2004
2003-2004
2003-2005
2003
2010-2011
2011
2010
2010
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Saraco¤lu’nda kazanma

gelene¤imiz var

Millî Tak›m›m›z, Fenerbahçe Saraco¤lu Stad›’nda oynad›¤› 11 maçtan
8’ini kazan›rken, 1’inde berabere kald›, sadece 1 kez yenildi.
Bu maçlarda 23 gol atan ay-y›ld›zl›lar, kalesinde ise 10 gol gördü.
Müthiﬂ bir çal›ﬂmayla bütün tribünlerinin
üstü kapat›lan ve ülkemizin en modern
statlar›ndan birisi haline getirilen Kad›köy’deki Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu
Stad›, 105’e 68 metrelik çim zemini, tamam› kapal› 50 bin 530 kiﬂi kapasiteli
tribünleri, 90 adet VIP locas›, son derece
modern soyunma odalar› ve mükemmel
d›ﬂ ayd›nlatmas›yla p›r›l p›r›l parl›yor.
Millî Tak›m›m›z, bugün bu görkemli statta 12. kez sahne alacak. Kad›köy’de ilk
maç›n› 10 Kas›m 1993 günü Norveç’le
oynayan ve sahadan 2-1’lik galibiyetle
ayr›lan ay-y›ld›zl›lar, o günden bu yana
oynanan 11 karﬂ›laﬂman›n 8’ini kazan›rken, 2 maçta berabere kald›, 1 kez Ukrayna’ya yenildi. Beraberlikle sonuçlanan maçlardan birisi ‹ngiltere ile oynan›rken, di¤er müsabakadaki rakibimiz ise
bugün karﬂ›m›zda yer alan Romanya’yd›.
ﬁimdi Millî Tak›m›m›z›n Kad›köy’deki
maçlar›na k›saca bir göz atal›m.
Ay-y›ld›zl›lar, daha önce de belirtti¤imiz
gibi Kad›köy’deki ilk maç›na 10 Kas›m
1993 günü Norveç karﬂ›s›nda ç›kt›. Sepp
Piontek yönetiminde 1994 Dünya Kupas› elemelerine baﬂlayan millîler ‹ngiltere,
Hollanda, Norveç, Polonya ve San Marino’nun yer ald›¤› grupta sadece San Marino maçlar›ndan 4 puan ç›kart›p di¤er
maçlar›n› kaybedince, göreve Fatih Terim getirilmiﬂti. Art›k iddias› kalmayan
millîler, Terim yönetiminde, ‹nönü Stad›’nda Polonya’y› 2-1 yenerek baﬂar›l›
bir baﬂlang›ç yapm›ﬂ, gruptaki son maç›na o zamanki ad›yla Fenerbahçe Stad›’nda Norveç karﬂ›s›nda ç›km›ﬂt›. Bu
stattaki ilk millî maç olmas› nedeniyle
kadroyu da hat›rlatmakta fayda var. Hayrettin Demirbaﬂ (Galatasaray) - Bülent
Korkmaz (Galatasaray), Gökhan Keskin
(Beﬂiktaﬂ), Ogün Temizkano¤lu (Trabzonspor) “Emre Aﬂ›k (Fenerbahçe)” Yusuf Tepekule (Galatasaray), Suat Kaya
(Galatasaray) “Mehmet Özdilek (Beﬂik-
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taﬂ)”, Tugay Kerimo¤lu (Galatasaray),
O¤uz Çetin (Fenerbahçe), Abdullah Ercan (Trabzonspor) - Orhan Ç›k›r›kç›
(Trabzonspor), Ertu¤rul Sa¤lam (Samsunspor) diziliﬂindeki ay-y›ld›zl›lar o gün
Norveç’i Ertu¤rul Sa¤lam’›n iki golüyle
2-1 yenerek Kad›köy’ü selamd›.
Aradan 16 ay geçtikten sonra bu stattaki
ikinci maç›na 8 Mart 1995 günü ç›kan
Fatih Terim yönetimindeki millîlerimiz,
1-0 yenik duruma düﬂtü¤ü ‹srail’i Aykut
Kocaman ve son dakikada Suat Kaya’n›n
golleriyle 2-1 yenmeyi baﬂard›.
O tarihten sonra Kad›köy’de 8.5 y›l millî
maç oynanmad›. Millî Tak›m›m›z 11
Ekim 2003 tarihinde ﬁenol Güneﬂ yönetiminde 2004 Avrupa ﬁampiyonas› elemelerindeki en güçlü rakibi ‹ngiltere’nin
karﬂ›s›na Kad›köy’de ç›kt›. Steve Gerrard’l›, John Terry’li, Sol Campbell’l›,
David Beckham’l›, Paul Scholes’lu,
Wayne Rooney’li, Emile Heskey’li ‹ngiltere karﬂ›s›nda Millî Tak›m›m›z mutlaka
kazanmak zorundayd›. Ancak ‹ngilizlerin Beckham’la penalt› kaç›rd›¤› maç
golsüz sona erdi ve Millî Tak›m›m›z grubunu ikinci s›rada bitirerek Letonya ile o
mahut baraj maçlar›n› oynamak zorunda
kald›.
Ay-y›ld›zl›lar, 2006 Dünya Kupas› elemelerinin iç sahadaki iki maç›n› Kad›köy’de oynad›. 9 Ekim 2004’te Kazakistan’› Gökdeniz Karadeniz, Nihat Kahveci ve iki adet Fatih Tekke golüyle 4-0 yenen Ersun Yanal yönetimindeki ay-y›ld›zl›lar, bu stattaki en farkl› galibiyetlerini o karﬂ›laﬂmada elde etti.
Ancak ayn› stattaki tek yenilgimiz de yine 2006 Dünya Kupas› elemelerinde geldi. Millîlerimiz 17 Kas›m 2004 günü Ukrayna’ya Oleg Gusev ve Andriy Shevchenko’dan (2) yedi¤i gollerle 3-0 kaybetti. Bunun üzerine Millî Tak›m›m›z gruptaki Arnavutluk ve Yunanistan maçlar›n›
‹nönü Stad›’nda oynad›. Ancak Yunanis-

Maç›n Hakemi
Howard
Webb
14 Temmuz 1971 Rotherham do¤umlu ‹ngiliz hakem, 1989’da yerel liglerde yard›mc› hakemlik yaparak kariyerine baﬂlad›. 25 yaﬂ›ndan itibaren profesyonel liglerde maça ç›kmaya baﬂlayan Webb, 1998’de hakemli¤e geçiﬂ
yapt›. Ayn› y›l Premier Lig’de yard›mc› hakem olarak görev ald›. Bu ligde
2003’ten itibaren hakem olarak düdük
çalmaya baﬂlad›. 2005’te FIFA kokart›
takt›, s›ras›yla 2006 U21 Avrupa ﬁampiyonas›, 2007 U20 Dünya Kupas›,
Euro 2008, 2009 FIFA Konfederasyon
Kupas›, 2010 Dünya Kupas› ve Euro
2012 finallerinde görev ald›. 2010’da
Bayern Münih-Inter aras›ndaki ﬁampiyonlar Ligi ve ‹spanya-Hollanda aras›ndaki Dünya Kupas› finallerini yönetti.

Yard›mc› Hakemler
Michael Mullarkey
Darren Cann

Dördüncü Hakem
Andre Marriner

tan beraberli¤inin ard›ndan deplasmandaki 6-0’l›k Kazakistan galibiyeti bile Ersun Yanal’›n gidiﬂini önleyemedi. Yerine
gelen Fatih Terim’le grup ikincili¤ini yakalayan Millî Tak›m›m›z, ‹sviçre ile baraj
maç› oynamaya hak kazand›. ‹sviçre’deki ilk maç› 2-0 kaybeden millîler, rövanﬂ
için Kad›köy’ü seçmiﬂti. ﬁükrü Saraco¤lu’nda ‹sviçre’yi Tuncay ﬁanl›’n›n üç,
Necati Ateﬂ’in bir golüyle 4-2 yenen ayy›ld›zl›lar, ne yaz›k ki gol averaj›yla finallere gitme hakk›n› kaç›rd›. Üstelik
maçta yaﬂanan olaylar nedeniyle al›nan
a¤›r cezalar söz konusuydu ve millîler
daha sonraki üç iç saha maç›n› deplasmanda oynamak zorunda kalacakt›.
2010 Dünya Kupas› elemelerinde Millî
Tak›m›m›z Kad›köy’de tek maça ç›kt›. 10
Eylül 2008 günü gruptaki ilk iç saha maç›nda Belçika ile 1-1 berabere kalan millîlerimizin tek golünün alt›nda Emre Be-

lözo¤lu imzas› vard›. Bu puan kayb›n›n
etkisiyle midir bilinmez, millîlerimiz
2010 elemeleri boyunca bir daha Kad›köy’e u¤ramad›.
Aradan iki y›ldan fazla bir zaman geç-

tikten sonra ay-y›ld›zl›lar 11 A¤ustos
2010 günü bugünkü rakibi Romanya
ile ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’nda karﬂ›
karﬂ›ya geldi ve ayr›nt›lar›n› bu kitab›n
ilerleyen sayfalar›nda bulabilece¤iniz

Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’ndaki A Millî Maçlar
Maç
Türkiye-Estonya
Türkiye-Avusturya
Türkiye-Belçika
Türkiye-Romanya
Türkiye-Belçika
Türkiye-‹sviçre
Türkiye-Ukrayna
Türkiye-Kazakistan
Türkiye-‹ngiltere
Türkiye-‹srail
Türkiye-Norveç

Skor
3-0
2-0
3-2
2-0
1-1
4-2
0-3
4-0
0-0
2-1
2-1

Tarih
11.09.2012
29.03.2011
07.09.2010
11.08.2010
10.09.2008
16.11.2005
17.11.2004
09.10.2004
11.10.2003
08.03.1995
10.11.1993

Statü
Dünya Kupas› 2014 Grup Eleme
Euro 2012 Grup Eleme
Euro 2012 Grup Eleme
Özel Maç
Dünya Kupas› 2010 Grup Eleme
Dünya Kupas› 2006 Baraj Maç›
Dünya Kupas› 2006 Grup Eleme
Dünya Kupas› 2006 Grup Eleme
Euro 2004 Grup Eleme
Özel Maç
Dünya Kupas› 1994 Grup Eleme

90 dakika golsüz sona erdi.
Millî Tak›m›m›z, Euro 2012 elemelerinin iç
saha siftah›n› da Kad›köy’de yapt›. 7 Eylül
2010 günü Belçika ile oynanan zorlu maç
millîlerimizin 3-2 üstünlü¤üyle sonuçlan›rken, gollerimizin alt›nda Hamit Alt›ntop,
Semih ﬁentürk ve Arda Turan’›n imzalar›
vard›.
Ay-y›ld›zl› tak›m, gruptaki ikinci iç saha
maç›nda da Avusturya’y› Kad›köy’de Arda
Turan ve Gökhan Gönül’ün golleriyle 2-0
yendi ancak o tarihten sonra ﬁükrü Saraco¤lu’nda yeni bir millî maç için tam 532 gün
geçmesi gerekti.
Ay-y›ld›zl›lar, 2014 Dünya Kupas› elemelerinde gruptaki ilk maç›nda Estonya karﬂ›s›na
Kad›köy’de ç›k›p 90 dakikay› Emre Belözo¤lu, Umut Bulut ve Selçuk ‹nan’›n golleriyle 3-0 galip tamamlad›. ﬁükrü Saraco¤lu
Stad›’ndaki 12. maçta da Kad›köy’deki kazanma gelene¤inin sürmesini diliyoruz.
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Stoper rekabeti
zirve yapt›
Semih Kaya
Henüz 21 yaﬂ›nda
ve büyük sakatl›k
badireleri atlatt›
ama Millî Tak›m’›n
savunma
göbe¤indeki yerini
de adeta
tapulamay›
baﬂard›.
Geçti¤imiz y›llarda
s›k›nt›s› çekilen
stoper konusunda
art›k bolluk
yaﬂand›¤›n› ve bu
rekabetin de Millî
Tak›m’a olumlu
yans›d›¤›n›
söylüyor.

l Abdullah Avc› göreve
gelir gelmez ilk maç›nda
Slovakya’ya karﬂ› sana
ilk on birde ﬂans verdi.
Bu ﬂans› bekliyor muydun, neler hissettin? O
maç senin aç›ndan nas›l
geçmiﬂti?
Böyle bir ﬂans› aç›kças›
bekliyordum, çünkü Galatasaray’da gerçekten
de büyük bir ç›k›ﬂ yakalam›ﬂt›m. Abdullah Hocam›z da sa¤ olsun bana
bu ﬂans› verdi. Millî Tak›m’da oynamak müthiﬂ
gurur verici bir ﬂey. Bir
oyuncunun gelebilece¤i
en yüksek noktadas›n›z.
Bütün Türkiye’nin gözü
sizin üzerinizde. Sonuçta yeni oluﬂan ve genç
oyunculardan kurulu bir
ekiptik. Forma giydi¤im
ilk karﬂ›laﬂma olan Slovakya maç› benim aç›mdan son derece baﬂar›l›
geçti. ‹lk 10 dakika bir
bocalama yaﬂad›m ama
ben so¤ukkanl› bir insan›m ve sonras›n› iyi getirdi¤imi düﬂünüyorum.
l Geçmiﬂte korner toplar›nda ileri ç›kt›¤›nda
topa iyi vuramamak gibi
bir zaaf›n vard›. Bugün
ne durumdas›n? Hollanda maç›nda bir kafa vuruﬂu denemen vard› ama
gol olmad›.
Bir stoperin maç içinde
böyle pozisyonlarla çok
s›k karﬂ›laﬂmas› mümkün
de¤il zaten. Kornerlerde
öne ç›k›yorsunuz ve belki bir kez kafa vurabiliyorsunuz. Bursa’da oynad›¤›m›z Slovakya maç›nda gol atamad›m ama
att›rd›m. Kornerden gelen topa yapt›¤›m kafa
vuruﬂunu Ömer abi
(Toprak) tamamlayarak
gol atm›ﬂt›. Yavaﬂ yavaﬂ
bu konuda da toparlan-
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d›¤›m› düﬂünüyorum ama hiç bir futbolcu tam anlam›yla “Ben oldum” diyemez, dememeli.
l Millî Tak›m’daki
stoper rekabetini
nas›l de¤erlendiriyorsun?
Egemen abi, Bekir
abi, Ömer abi ve
benim d›ﬂ›mda son
kadroda yer alan
Eren Güngör var.
Hollanda ve Estonya maçlar›n›n kadrosunda yer almayan ama Genç Millî Tak›mlardan itibaren yükselip gelen Serdar Kesimal
ve Serdar Aziz var.
ﬁu anda oynamasa
da Gökhan Zan gibi büyük bir tecrübe var. Üç-dört y›l
öncesine
kadar
Türkiye’de ciddi
bir stoper zaaf› vard› çünkü kulüp tak›mlar›n›n savunma göbeklerinde
a¤›rl›kl› olarak yabanc› oyuncular oynuyordu. Ama zamanla o bölgede ﬂans bulan Türk oyuncular›n baﬂar› sa¤lamas›, bizim de önümüzü açt›. Bugün altyap›larda oynayan
genç oyuncular da bizlere bakarak,
“Onlar baﬂar›yorsa biz neden baﬂarmayal›m?” diye motive oluyor. Bugün çok
say›da kaliteli stoperin bulunmas›, rekabeti ve dolay›s›yla kaliteyi de zirveye ç›kar›yor.
l Millî Tak›m’da en uyumlu oldu¤un
partner kim?
Ben bütün maçlarda Ömer abiyle oynad›m. Ömer abi Alman e¤itimi ve disiplini alm›ﬂ, Bayer Leverkusen gibi Bundesliga’n›n önemli tak›mlar›ndan birinde
oynayan, de¤erli bir oyuncu. Son derece
so¤ukkanl›. Zaten bir stoperde olmas› gerekenler sürat, kuvvet, so¤ukkanl›l›k ve
ayaklar›n iyi olmas›. Ömer abi bu özelliklerin tümüne sahip bir oyuncu.
l Abdullah Avc› döneminde ilk resmi
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maç›m›z› 2014 elemelerinde Hollanda
karﬂ›s›nda oynad›k ve 2-0 yenildik. Bu
maç›n ard›ndan herkes bir ﬂeyler söyledi. Saha içindeki bir oyuncu olarak senin
Hollanda maç›yla ilgili görüﬂlerin nedir?
Ben o maçta hiç de kötü oynamad›¤›m›z› düﬂünüyorum. Hollanda kesinlikle
bizden korktu. Son 10-15 dakikada yere
yatan oyuncular› aya¤a kalkmad›. Hollanda dünya çap›nda bir tak›m, her turnuvaya direkt kat›labilen bir ekip. Onlara karﬂ› iyi bir performans gösterdik,
hepsinden önemlisi hiç bir zaman kaybetmeyi düﬂünmedik. Yedi¤imiz ikinci
golde maç bitmiﬂti ve riske girdik. Bu,
kalecinin son anda korner topuna gitmesi gibi bir ﬂeydi ve bask› kurmuﬂken kaybetti¤imiz bir topta golü yedik. Ama bu
yenilgi bizim kötü oynad›¤›m›z anlam›na gelmiyor. Hatta daha da ileri giderek
ﬂunu söyleyebilirim; Hollanda karﬂ›s›nda oynad›¤›m›z futbol, Dünya Kupas› fi-

nallerine grup birincisi olarak kat›lma
hedefimize olan inanc›m›z› daha da art›rd›. Bu Hollanda’y› yenebilece¤imize
daha fazla inan›yoruz. Bir de biz genç
bir tak›m›z ve ço¤u oyuncu birbirini
Genç Millî Tak›mlardan itibaren tan›yor.
Bu da tak›m içindeki arkadaﬂl›k ba¤lar›n› güçlendiriyor. Oyuncular birbirlerinin
aç›¤›n› kapatmak için daha fazla gayret
gösteriyor. Ben bu anlay›ﬂ›n ilerleyen
maçlarda ortaya çok daha iyi Millî Tak›m ç›karaca¤›ndan kuﬂku duymuyorum. Bir yandan tak›m›n baﬂ›nda genç
ve yerli bir teknik adam›n bulunmas› da
ayr› bir avantaj. Hepimiz hocayla direkt
temas kurabiliyor, anlatmak istedi¤imizi
anlatabiliyoruz. Ya da onun anlatt›klar›n› bir arac›ya gerek kalmadan anlayabiliyoruz. Mesele sadece birbirini sözle
anlamak da de¤il. Abdullah Hoca oyuncular›n duygular›n› da gözlerinden ya da
tav›rlar›ndan kolayl›kla anlayabiliyor.

Victor Piturca

Romanya Futbolu

Teknik Direktör

Üçüncü kez
görevde

Maziyi
ar›yorlar
Romanya futbolu özellikle 80’lerde müthiş bir
jenerasyon yakaladı, Steaua-Dinamo
rekabetiyle büyüdü, Georghe Hagi
önderliğinde Dünya Kupası ve Avrupa
Şampiyonası finallerinde çeyrek finaller
gördü. Rumenler şimdi o günlerin çok
uzağında. 2010 Dünya Kupası’na da Euro
2012 finallerine de katılamadılar. Victor
Piturca yönetiminde 2014 Dünya Kupası
elemelerinde kendilerini bulmaya çalışıyorlar.

Tarihimizde A Millî Tak›m düzeyinde
23 maç yapt›¤›m›z Romanya Millî Tak›m›’yla 24. kez karﬂ› karﬂ›ya gelece¤iz. En çok karﬂ›laﬂt›¤›m›z ülke olan
Romanya’yla Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu Stad›’nda oynanacak karﬂ›laﬂma
öncesi rakibimizin futbol tarihine millî tak›mlar düzeyinde bakmak istedik.
‹lk resmi millî maç›n› 8 Haziran
1922’de oynayan Romanya, o karﬂ›laﬂmada Yugoslavya’y› Belgrad’da
2-1 ma¤lup etmeyi baﬂarm›ﬂt›. 1930,
1934, 1938 Dünya Kupalar›’n›n hepsine kat›lma baﬂar›s› gösteren dört tak›mdan birisi olan Romanya, bu baﬂar›n›n ard›ndan uzun bir süre uluslararas› turnuvalardan uzak kalm›ﬂt›.
Romanya tarihinde 7 kez kat›ld›¤›
Dünya Kupas›’nda en büyük baﬂar›s›na 1994’te ABD’de düzenlenen turnuvada çeyrek final oynayarak ulaﬂt›.
UEFA Avrupa ﬁampiyonas›’na 4 kez
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kat›lma baﬂar›s› gösteren Rumenler,
bir kez gruplardan ç›kt› ve çeyrek final
oynad›.
Romanya Millî Tak›m›, ilk üç Dünya
Kupas›’na kat›lsa da bu turnuvalarda
pek bir varl›k gösteremedi. Uruguay,
Çekoslovakya ve Küba’ya elenerek üç
turnuvaya da erken veda etti. Bu kat›l›m baﬂar›s›n›n ard›ndan Romanya futbolu 1970’lere kadar büyük bir turnuva yüzü göremedi. 1970 Dünya Kupas›’n›n ölüm grubunda Brezilya, son
ﬂampiyon ‹ngiltere ve Çekoslovakya
ile eﬂleﬂen Romanya, Çekoslovakya’y›
ma¤lup etmesine ra¤men ‹ngiltere ve
Brezilya’ya kaybederek gruptan elendi.
Romanya’n›n bundan sonraki büyük
turnuva baﬂar›s› 1984 Avrupa ﬁampiyonas›’na kat›lmas›yd›. Yine zorlu bir
grup çeken Romanya’n›n bu kez rakipleri ‹spanya, Federal Almanya ve

Portekiz’di. Teknik direktör ise
yak›ndan tan›d›¤›m›z bir isim
olan Mircea Lucescu. ‹lk maçta
‹spanya ile 1-1 berabere kalan
Romanya, Federal Almanya’ya
Völler’in golleriyle 2-1 ma¤lup
oldu. Grubun kilit maç›nda son
dakikalarda Portekizli Nene’nin
golüne engel olamad›lar ve
elendiler.
‹talya’da düzenlenen 1990
Dünya Kupas›, Rumen futbolundaki geliﬂmenin ikinci büyük
emaresiydi. ‹lki ise 1988-89
ﬁampiyon Kulüpler Kupas›’nda
final oynayan Steaua Bükreﬂ’ti.
Steaua o y›l Galatasaray’› yar› finalde elemiﬂ ve finalde Gullit,
Van Basten, Rijkaard’l› Milan’a
4-0 kaybetmiﬂti. Fakat o tak›m›n
y›ld›zlar›ndan Hagi, Balint ve
Dumitrescu Avrupa devlerinin

radar›na tak›lm›ﬂt›. 1990 Dünya
Kupas›’na sa¤lam bir tak›mla gelen Romanya, ilk maç›nda Sovyetler Birli¤i’ni Lacatuﬂ’un golleriyle ma¤lup etmiﬂ, ikinci maçta
turnuvan›n büyük sürprizi Kamerun’a Roger Milla’n›n golleriyle ma¤lup olmuﬂtu. Son maçta ise Arjantin’le berabere kalarak gruptan ç›kma baﬂar›s› gösterdiler.
‹kinci turda rakipleri ‹rlanda’yd›
ama berabere biten maç›n sonunda penalt› at›ﬂlar›nda Timofte’nin kaç›rd›¤› vuruﬂ Rumenleri
eve erken döndürüyordu.
Romanya bir sonraki Dünya Kupas›’nda tarihinin en baﬂar›l›
performans›n› gösterdi. Hagi’nin
y›ld›zlaﬂt›¤› turnuvada Kolombiya ve ABD’yi deviren Romanya,
‹sviçre’ye ma¤lup olmas›na ra¤-

8 May›s 1956 do¤umlu teknik adam, Romanya Millî Tak›m›'n›n baﬂ›na üçüncü kez
getirildi. Futbolculuk kariyerine 1974-75
sezonunda Dinamo Slatina'da baﬂlayan Piturca, Universitatea Craiova, Pandurii,
Drobeta-Turnu Severin, Olt Scorniceﬂti tak›mlar›nda
oynad›ktan
sonra 19831989 aras›nda
formas›n› giydi¤i Steaua
Bükreﬂ'te parlad›. O dönemin en iyi tak›m› olan Steaua'da 174
maçta 137 gol
atarak gerçek
bir patlama
yapt›.
1989'da, yani
33 yaﬂ›nda
transfer oldu¤u Fransa'n›n Lens tak›m›nda ise 28 maçta
sadece 4 gol bulabildi ve futbolu da bu tak›mda b›rakt›.
Teknik direktörlük kariyerine 1991'de Steaua Bükreﬂ'te yard›mc› antrenör olarak
baﬂlad›, sezonu teknik direktör olarak tamamlad›. 1994-95 sezonunda Universitatea Craiova'y› çal›ﬂt›rd›, 1996'da Romanya
U21 Millî Tak›m›'n›n baﬂ›na geçti ve bu
görevi 1998'e kadar sürdürdü. 1998-99'da
Romanya Millî Tak›m›'ndaki ilk tecrübesini
yaﬂad›. 16 maçl›k periyodu 9 galibiyet, 6
beraberlik, 1 yenilgi gibi oldukça baﬂar›l›
bir karneyle tamamlay›p Steaua Bükreﬂ'in
baﬂ›na geçti. 2004'te yeniden Romanya
Millî Tak›m›'nda görev ald› ve 2009'a kadar sürdürdü¤ü bu görevde ç›kt›¤› 46 maç›
27 galibiyet, 7 beraberlik, 12 yenilgilik bilançoyla tamamlad›. 2010'da k›sa süreli
olarak Steaua Bükreﬂ ve Universitatea Craiova'da çal›ﬂan Piturca, 14 Temmuz
2011'den bu yana Romanya Millî Tak›m›'ndaki üçüncü dönemini yaﬂ›yor.
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men grubu lider bitirdi. ‹kinci turda rakip Arjantin’di. Maradona’n›n doping
testinden uyuﬂturucu ç›kmas› sonucu
morali bozulan Arjantin’i Dumitrescu
(2) ve Hagi’nin golleriyle 3-2 ma¤lup
etmeyi baﬂar›p tarihlerinde ilk kez çeyrek finale yükseldiler. Çeyrek finalde
rakip ‹sveç’ti. Euro
92’nin ev sahibi,
Brolin, Ravelli ve
Kenneth
Andersson’lu kadrosuyla
büyük bir ç›k›ﬂ yakalam›ﬂt›. Normal
süresi 1-1, uzatmalar› 2-2 biten maç
penalt›lara
kald›.
Ravelli kurtard›¤›
penalt›larla ‹sveç’i
yar› finale taﬂ›rken, Romanya’n›n hayalleri bir kez daha suya düﬂüyordu.
1996 Avrupa ﬁampiyonas›’na kat›lma
baﬂar›s› gösteren Romanya, tarihinin
en kötü turnuva performans›na da imza att›. Grupta Fransa, Bulgaristan ve
‹spanya’ya kaybeden Rumenler, sadece 1 gol atarak, s›f›r puanla turnuvaya
veda etti.
1998 Dünya Kupas›’nda ise Romanya
bir önceki Dünya Kupas›’na yak›n bir
performansa imza atmay› baﬂard›. ‹lk
maçta Kolombiya’y› ma¤lup eden Rumenler, ikinci maçta ‹ngiltere’yi devirdi. Son maçta ise Tunus’la 1-1 berabere kald›lar. ‹kinci turda rakip H›rvatistan’d›. Davor Suker’in ilk yar›n›n uzatma dakikalar›nda att›¤› penalt› golü
H›rvatlar› çeyrek finale taﬂ›rken Rumenler bir kez daha evlerine dönüyordu.
Romanya, Gheorghe Hagi’nin son
uluslararas›
turnuvas›nda,
Euro
2000’de Portekiz, ‹ngiltere ve Almanya
ile ayn› gruba düﬂmüﬂtü. ‹lk maçta Almanya ile berabere kald›lar. ‹kinci
maçta Portekiz’e son dakikada yedikleri golle ma¤lup oldular. Son maçta
rakip ‹ngiltere’ydi. Is›nma s›ras›nda sa-
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katlanan David Seaman’›n yerine kaleye Nigel Martyn geçti. ‹lk yar› 2-1 ‹ngiltere’nin üstünlü¤üyle biterken Romanya’ya galibiyet gerekiyordu. ‹kinci
yar› ‹ngiliz kalesini abluka alt›na alan
Romanya önce skoru eﬂitledi, ard›ndan
89. dakikada galibiyete Ganea’n›n penalt›s›yla ulaﬂt›.
Çeyrek finalde rakip, final oynayacak
‹talya’yd›. Hagi, 35. dakikada direkten
dönen ﬂutunun ard›ndan baﬂlayan ‹talya kontrata¤›n› sert biçimde durdurunca k›rm›z› kartla oyundan at›ld›, maç›
‹talya 2-0 kazand›.
Romanya’n›n bir sonraki büyük turnuvas› Euro 2008’di. Yine ölüm grubuna
düﬂen Romanya’n›n rakipleri Hollanda, ‹talya ve Fransa’yd›. ‹lk maçta Fransa’yla 0-0 berabere kald›lar. ‹kinci
maçta ‹talya ile 1-1 berabere kal›rlarken Mutu son dakikalarda penalt› kaç›r›yordu. Son grup maç›nda Romanya’n›n Hollanda karﬂ›s›nda galibiyete
ihtiyac› vard› ama 2-0 ma¤lup olarak
turnuvaya veda ettiler.
2010 Dünya Kupas› elemelerinde S›rbistan, Fransa, Avusturya, Litvanya ve
Faroe Adalar›’ndan oluﬂan grupta onlardan beklenen ilk iki için S›rbistan ve

Fransa ile çekiﬂmeleriydi ama
bu iki rakibin
22 ve 21’er puanla ilk iki s›ray›
paylaﬂt›¤› grubu
12 puanla beﬂinci s›rada bitirip sadece Faroe Adalar›’n› geçebildiler.
Euro 2012 elemelerinde Fransa, Bosna-Hersek, Belarus, Arnavutluk
ve
Lüksemburg’la
eﬂleyen Romanya bir büyük hayal k›r›kl›¤› daha yaﬂad›. 10’ar
maç sonunda
Fransa’n›n 21
puanla birinci,
Bosna-Hersek’in 19 puanla ikinci s›rada tamamlad›¤› grubu 14
puanla üçüncü olarak bitirebildiler. 10
maçta sadece 3 galibiyet alabilirken, 5
kez berabere kal›p, 2 kez de yenildiler.
13 gol at›p, 9 gol yediler. Asl›nda iﬂlerini bitiren, 5 beraberlikle kaybettikleri
10 puan oldu. ‹ki yenilgilerini Fransa
ve Bosna-Hersek deplasmanlar›nda ald›lar, üç galibiyetlerinden ikisine Lüksemburg karﬂ›s›nda, birine de evlerinde Bosna-Hersek önünde ulaﬂt›lar. Fakat Arnavutluk ve Belarus’la hem içeride hem d›ﬂar›da, Fransa ile de evlerinde berabere kalmalar›, onlar› iddiadan
uzak tuttu. Elemelerde oynad›¤› 5
maçta 5 gol atan Adrian Mutu en golcü oyuncular›yd›. Di¤er gollerini ise
Ciprian Marica (3), Gabriel Torje (2) ve
Srgian Luchin’le buldular.
Son olarak Romanya’n›n en fazla millî
olan ve en çok gol atan oyuncular›na
bakabiliriz. En fazla millî olan oyuncu,
134 maçla Dorinel Munteanu, en golcü oyuncu ise 35 golle Gheorghe Hagi. Romanya en farkl› galibiyetini
1973’te Finlandiya karﬂ›s›nda 9-0’la
al›rken, en farkl› ma¤lubiyetine 1948
y›l›nda Macaristan karﬂ›s›nda ayn›
skorla u¤ram›ﬂt›.
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Kökleri tarihe dayanan
iliﬂkilerimiz var
Ülkemiz ve Romanya aras›nda kökleri tarihe dayanan
çok boyutlu iliﬂkiler bulunmaktad›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u döneminde Eflak, Bo¤dan ve Erdel eyaletlerinden
oluﬂan bu ülkeyle Cumhuriyetimizin ilân›ndan sonra da
yak›n iliﬂkiler geliﬂtirmiﬂ bulunuyoruz. ‹kili iliﬂkilerimizde özellikle Romanya’n›n 1989’de demokrasiye geçiﬂinden bu yana siyasi, ekonomik, kültürel alanlarda büyük mesafe kat edilmiﬂ, halktan halka temaslar›m›z yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. 2004’te NATO, 2007’de Avrupa Birli¤i’ne
üye olan Romanya’yla iliﬂkilerimiz 2011 y›l›nda Stratejik Ortakl›k seviyesine yükselmiﬂtir. Romanya’yla ticaret
hacmimiz 2011 y›l›nda 7 milyon dolar› aﬂm›ﬂ, 2012 y›l›n›n ilk yar›s›nda 2.1 milyon euro seviyesine ulaﬂm›ﬂt›r.
Romanya’da yaklaﬂ›k 80 bin Türk ve Tatar soydaﬂ›m›z,
15 bin vatandaﬂ›m›z toplumla uyum içinde yaﬂamakta,
6 bin civar›nda Türk ﬂirketi baﬂar›yla faaliyet göstermektedir.
Türk ve Rumen halklar› aras›ndaki temaslarda futbolun
kuﬂkusuz anlaml› bir yeri bulunmaktad›r. Futbol ülkemizde oldu¤u gibi Romanya’da de kitleleri peﬂinden sürükleyen en popüler spor dal›d›r. 1960’l› y›llardan bu
yana Rumen futbolcular yetenekleriyle Türk futboluna
önemli katk›larda bulunmuﬂ ve halk›m›z nezdinde be¤eni kazanm›ﬂlard›r. Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Viorel

Moldovan, Georghe Hagi,
Georghe Popescu, Adrian
Ilie ve Daniel Gabriel
Pancu Türk futbolunda iz
b›rakan ve kulüplerimizin
yurtiçinde ve d›ﬂ›nda elde
ettikleri büyük baﬂar›larda
önemli pay› olan bu futbolculara birer örnektir.
Ortak tutkumuz olan futT.C. Bükreş Büyükelçisi
bolun geçmiﬂte oldu¤u giAmbassador of to
bi günümüzde de Türk ve
Republic
Rumen halklar› aras›nda
of
Turkey
to
Romania
bir dostluk köprüsü olmaya devam edece¤ini düﬂünüyorum. Millî tak›mlar›m›z aras›ndaki centilmence rekabeti ise bu dostlu¤a heyecan katan bir unsur olarak
de¤erlendiriyorum. Bu düﬂüncelerle, 12 Ekim 2012 tarihinde ﬁükrü Saraco¤lu Stadyumu’nda gerçekleﬂtirilecek Türkiye-Romanya müsabakas›nda ay-y›ld›zl› tak›m›m›za en içten duygularla baﬂar›lar diliyorum. Türkiye ve
Romanya Millî Tak›mlar›n›n 2014’te Brezilya’da tekrar
bir araya gelmelerini temenni ediyorum.
Sayg›lar›mla...

Ömür Şölendil

We have historical relationships
Turkey and Romania has multifaceted and deep rooted
relations stemming from their long common history. The
two countries have developed friendly relations
immediately after the proclamation of the Turkish
Republic and become important regional partners. With
Romania’s transition to the democracy in 1989, these
relations have even improved in political, economic and
cultural fields and close people to people contacts have
been re-established. Today excellent relations between
Turkey and Romania continue to further develop in every
sphere. In 2011 Turkey and Romania have become
strategic partners. The same year trade volume between
the two countries exceeded 7 billion US Dollars and it has
already reached 2.1 billion Euros in the first half of the
year 2012. There are 6000 active Turkish companies
currently operating in Romania and the number of Turkish
citizens is around 15 000. The existence of a large Turkish
and Tatar minority in Romania is also an important
cultural denominator of the Turkish-Romanian relations.
Football has a significant share in people-to-people ties
between two nations. Like in Turkey, it is the most popular
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sport in Romania. Since 1960s, talented football players
have been contributing to the successes of the Turkish
football clubs and they have become incredibly popular
among Turkish people thanks to their incredible skills in
the green field. Datcu Nunweiler, Ilie Datcu, Viorel
Moldovan, Georghe Hagi, Georghe Popescu, Adrian Ilie
and Daniel Gabriel Pancu are the examples of such
Romanian players who left a huge mark in the history of
the Turkish football.
I firmly believe that football, the common passion and
national pastime of the Turks and Romanians, will
continue to be a bridge of friendship between two
countries in the future and I perceive the competition
between our national football teams as an exciting
element of this friendship. With this in mind, I would like
to take this opportunity to wish success to the Turkish
National Football Team for the match on 12 October 2012
in ﬁükrü Saraco¤lu Stadium, in ‹stanbul. I also hope to see
both Turkish and Romanian National Teams at the 2012
World Cup Finals to be held in Brazil.
Best regards...

Hasan Ali Kald›r›m
(Fenerbahçe)

Caner Erkin
(Fenerbahçe)

Hakan Balta
(Galatasaray)

Sercan Sararer
(G. Fürth)

Arda Turan
(Atletico Madrid)

Mevlüt Erdinç
(S. Rennais)

Cenk Gönen
(Befliktafl)

Ömer Toprak
(B. Leverkusen)

Emre Belözo¤lu
(Atletico Madrid)

Egemen Korkmaz
(Fenerbahçe)

Volkan Demirel
(Fenerbahçe)

Mehmet Ekici
(Werder Bremen)

Umut Bulut
(Galatasaray)

Mehmet Topal
(Fenerbahçe)

Mert Günok
(Fenerbahçe)

Semih Kaya
(Galatasaray)

Bekir ‹rtegün
(Fenerbahçe)

Selçuk ‹nan
(Galatasaray)

Nuri fiahin
(Liverpool)

Burak Y›lmaz
(Galatasaray)

Hamit Alt›ntop
(Galatasaray)

Gökhan Gönül
(Fenerbahçe)
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Volkan Demirel
Cenk Gönen
Mert Günok
Gökhan Gönül
Ömer Toprak
Bekir ‹rtegün

(27.10.1981 - ‹stanbul, 55 maç)
(21.02.1988 - ‹zmir, 2 maç)
(01.03.1989 - Karabük, 4 maç)
(04.01.1985 - Samsun, 29 maç, 1 gol)
(21.07.1989 - Almanya, 9 maç, 2 gol)
(20.04.1984 - Elaz›¤, 4 maç)

Egemen Korkmaz
Semih Kaya
Hakan Balta
Hasan Ali Kald›r›m
Caner Erkin
Hamit Alt›ntop

(03.11.1982 - Bal›kesir, 8 maç)
(24.02.1991 - ‹zmir, 6 maç)
(23.03.1983 - Almanya,34 maç, 2 gol)
(09.12.1989 - Almanya, 7 maç)
(04.10.1988 - Bal›kesir, 16 maç, 1 gol)
(08.12.1982 - Almanya, 75 maç, 8 gol)

Emre Çolak
(Galatasaray)
Ayd›n Y›lmaz
Emre Çolak
Mehmet Topal
Emre Belözo¤lu
Selçuk ‹nan
Nuri fiahin

Ayd›n Y›lmaz
(Galatasaray)
(29.01.1988 - ‹stanbul)
(20.05.1991 - ‹stanbul)
(03.03.1986 - Malatya, 30 maç)
(07.09.1980 - ‹stanbul, 87 maç, 9 gol)
(10.02.1985 - ‹skenderun, 22 maç, 2 gol)
(05.09.1988 - Almanya, 34 maç, 2 gol)

Tunay Torun
(Stuttgart)
Mehmet Ekici
Arda Turan
Sercan Sararer
Tunay Torun
Umut Bulut
Burak Y›lmaz
Mevlüt Erdinç

(25.03.1990 - Almanya, 7 maç)
(30.01.1987 - ‹stanbul, 59 maç, 13 gol)
(27.11.1989 - Almanya, 7 maç)
(21.04.1990 - Almanya, 8 maç)
(15.03.1983 - Kayseri, 17 maç, 3 gol)
(15.07.1985 - Antalya, 21 maç, 6 gol)
(25.02.1987 - Fransa, 16 maç, 1 gol)
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Romanya Millî Tak›m› Kadrosu
Ad›
Player Name

Do¤um Tarihi
Date of Birth

Kulübü
Club

Millilik ve Gol
App&Goal

09.02.1986
01.02.1987
03.05.1980

Steaua Bükreﬂ
Manchester City
Petrolul Ploieﬂti

13/0
14/0
0/0

04.03.1986
09.11.1983
25.02.1989
29.10.1988
12.12.1980
14.11.1989
07.09.1986
26.05.1981
11.05.1986

Dinamo Bükreﬂ
West Bromwich Albion
Astra Ploieﬂti
Steaua Bükreﬂ
Spezia Calcio
Steaua Bükreﬂ
Dinamo Bükreﬂ
Shakhtar Donetsk
Steaua Bükreﬂ

5/1
58/3
9/1
7/0
46/5
12/0
2/0
84/1
5/0

22.11.1989
24.07.1988
09.11.1984
19.02.1983
24.04.1985
24.04.1981
18.02.1987
08.07.1990
18.05.1989

Granada
Steaua Bükreﬂ
Steaua Bükreﬂ
FC Rostov
Steaua Bükreﬂ
PAOK
Steaua Bükreﬂ
Pandurii Targu Jiu
Steaua Bükreﬂ

21/7
0/0
6/0
48/2
14/0
21/1
24/4
3/1
5/1

08.01.1979
28.06.1987
02.10.1985
29.09.1990

Ajaccio
Orduspor
Schalke 04
Petrolul Ploieﬂti

73/34
15/2
57/17
5/2

Kaleci / Goalkeeper
Ciprian Anton Tataruﬂanu
Costel Fane Pantilimon
Mircea Alexandru Bornescu

Savunma / Defender
Srgian Luchin
Gabriel Sebastian Tamaﬂ
Marius Valerica Gaman
Florin Gardoﬂ
Nicolai Dorin Goian
Vlad Iulian Chiricheﬂ
Dragoﬂ Grigore
Razvan Rat-Dinca
Iasmin Latovlevici

Orta Saha / Midfielder
Gabriel Andrei Torje
Adrian Popa
Doru Mihai Pintilii
Razvan Cociﬂ
Alexandru Bourceanu
Costin Lazar
Cristian Tanase
Alexandru Maxim
Alexandru Mihaita Chipciu

Forvet / Forward
Adrian Mutu
Bogdan Sorin Stancu
Ciprian Andrei Marica
Gheorghe Teodor Grozav
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Romanya’y›
Tan›yal›m

Eski dostlardan biri
Bir dönem Eflak, Boğdan ve
Erdel Beylikleri olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nun
bir parçası olan, 1944’te
Kızıl Ordu tarafından işgal
edilen, 1947’de Halk
Cumhuriyeti’ne dönüşen,
1967’den itibaren
Çavuşesku’nun dikta rejimi
altına giren Romanya,
2007’den bu yana Avrupa
Birliği üyesi bir ülke ve kişi
başına düşen gelir 12 bin
doları aşmış durumda.
238.391 kilometrekarelik
yüzölçümüyle AB’nin
7. büyük ülkesi olan
Romanya, 21 milyonu aşan
nüfusuyla da AB klasmanında
9. sırada yer alıyor.

Romanya, Orta Avrupa’n›n güney do¤usunda, Balkan Yar›madas›’n›n kuzeyinde bulunan bir ülke. Ülke kuzeyde
ve kuzeydo¤uda Ukrayna, kuzeydo¤uda Moldova, kuzeybat›da Macaristan,
güneybat›da S›rbistan, güneyde Bulgaristan ile komﬂu. Ayr›ca ülkenin do¤uda Karadeniz’e k›y›s› bulunuyor.
Avrupa Birli¤i üyesi olan ülke, birlik
ülkeleri içinde 7. büyük yüzölçümü, 9.
büyük nüfusa sahip. Ülkenin baﬂkenti
ve en büyük kenti konumundaki Bükreﬂ, 2.2 milyon nüfusu ile Avrupa Birli¤i’nin en büyük 6. kenti unvan›n› taﬂ›yor. Erdel bölgesinin büyük kentlerin-
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den Sibiu ise 2007 Avrupa Kültür Baﬂkenti seçilmiﬂti.

Tarih
Romanya, Avrupa’daki en eski insan
fosillerinin keﬂfedildi¤i ülkedir. 2002
y›l›nda Romanya’n›n bat›s›ndaki bir
ma¤arada keﬂfedilen bu fosillerin 42
bin y›l öncesine ait oldu¤u tahmin
edilmektedir. Romanya topraklar›nda
kurulan ilk devlet, Traklar›n kurdu¤u
Daçya Krall›¤›’d›r. Bu devlet 101-107
y›llar› aras›nda Roma ‹mparatoru Trajan’›n ordular› taraf›ndan iﬂgal edilerek

Roma ‹mparatorlu¤u’nun bir eyaleti
haline gelir. Roma ‹mparatorlu¤u’nun
çökmesinden sonra bu topraklar Gotlar, Hunlar, Avarlar ve Slavlar›n istilas›na u¤rar. 9 ve 11. yüzy›llar aras›nda
Romanya topraklar›, Birinci Bulgar
Devleti’nin bir parças› haline gelir. Bu
dönemi Macar, Peçenek, Kuman ve
Tatar istilalar› izler.
Rumenler ilk defa 14. yüzy›lda kendilerine ait devletler kurmay› baﬂar›r. Bu
devletler 1310 y›l›nda I. Basarab taraf›ndan kurulmuﬂ Eflak Beyli¤i ve 1352
y›l›nda Dragoﬂ taraf›ndan kurulmuﬂ
Bo¤dan Beyli¤idir. Günümüzdeki Ro-

manya’n›n bir parças› olan Erdel ise 10 ve
16. yüzy›llar aras›nda Macaristan Krall›¤›’n›n
bir parças›d›r. 15. ve 16. yüzy›llarda bu üç
ülke de Osmanl› Devleti’nin egemenli¤ine
girer. Osmanl› döneminde Eflak ve Bo¤dan
tampon devletler olur. Osmanl›lara vergi verir, savaﬂlarda asker yard›m› yaparlar. Beyliklerin voyvodalar› Rumen soylular› aras›ndan
Osmanl› padiﬂah› taraf›ndan tayin edilir. Ayr›ca bu beylikler ‹stanbul’un yiyecek ihtiyac›n› karﬂ›lamakta önemli bir rol oynar. Ancak
Osmanl›lar, Romanya’y› hiç bir zaman tamam›yla ilhak etmez. Bükreﬂ ve Yaﬂ gibi büyük
Romanya ﬂehirlerinde s›k s›k Osmanl› vatandaﬂlar›na rastland›ysa da oranlar› azd›r. Bu

ﬂehirler hiç bir zaman Sofya, Belgrad, Selanik
veya Üsküp gibi Osmanl› karakteri kazanmaz.
18. yüzy›la kadar Eflak ve Bo¤dan’›n voyvodalar› Rumenler aras›ndan seçilir. 18. yüzy›lda ise
bu sistemden vazgeçilerek, voyvodalar Fenerli
Rumlar aras›ndan atanmaya baﬂlan›r. Bu durum
1826 y›l›nda Yunanistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›na kadar devam eder.
Osmanl›lar 1806-1812 Osmanl›-Rus Savaﬂ›’n›
kaybedince, 1821 y›l›nda Rusya’yla Bükreﬂ
Antlaﬂmas›’n› imzalayarak Besarabya’y› Rusya’ya b›rakmak zorunda kal›r. Besarabya, Bo¤dan’›n Prut nehrinin do¤usunda kalan k›sm›d›r.
Bu anlaﬂma Bo¤dan’› ikiye bölmüﬂ olur.
93 Harbi’nde Osmanl›lar›n Ruslar karﬂ›s›nda ald›klar› yenilgiden sonra 1878 y›l›nda yap›lan
Berlin Antlaﬂmas›’yla Eflak ve Bo¤dan, Osmanl› Devleti’nden ba¤›ms›zl›klar›n› kazan›r ve Romanya ad› alt›nda birleﬂir. Ancak Rusya 1821
y›l›nda ele geçirdi¤i Besarabya’y› geri vermez.
Bu bölge daha sonra SSCB’nin Moldova Sovyet
Sosyalist Cumhuriyeti haline gelir.
1881 y›l›nda Romanya
Krall›¤›
ilân edilir. Alman
Hohenzollern Hanedan›’ndan
Prens Karl Eitel
Friedrich Zephyrinus Ludwig, Romanya Kral› olarak I. Carol ad›n›
al›r. Romanya
I. Dünya Savaﬂ›’na ‹tilaf Devletleri’nin yan›nda
kat›l›r ve kârl› ç›-

Resmi Ad›
Romanya
Ba¤›ms›zl›k Günü
9 May›s 1877
Baﬂkent
Bükreﬂ
Dil
Rumence
Yönetim
Yar› Baﬂkanl›k
Sistemi
Yüzölçümü
238 bin 391
kilometrekare
Nüfus
21 milyon
848 bin 504
Kiﬂi Baﬂ›na Gelir
12 bin 600 $
Para Birimi
Ley
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maya girmiﬂtir. Bu kentler
Yaﬂ, Kaloﬂvar, Temeﬂvar,
Köstence ve Craiova’d›r.
Ülkenin ayr›ca nüfusu
200 bini geçen beﬂ, 100
bini geçen 13 kenti bulunmaktad›r.

Ekonomi ve turizm

kar. Ancak II. Dünya Savaﬂ›’nda Almanya’n›n yan›nda yer
alarak faﬂizme yönelir. 1944 y›l›nda K›z›l Ordu, Romanya’y› iﬂgal eder. 1947 y›l›nda komünist Romanya Halk
Cumhuriyeti ilân edilir. 1967 y›l›nda Nikolay Çavuﬂesku iktidar› ele geçirir ve Romanya’n›n devlet baﬂkan› olur. 1989
y›l›nda Romanya Devrimi’yle Çavuﬂesku iktidar› son bulur.
Çavuﬂesku ve kar›s› alelacele düzmece bir mahkemede yarg›lan›p hemen kurﬂuna dizilir. Böylece Romanya Bat› tipi
demokrasiye geçer. 2004 y›l›nda NATO’ya, 1 Ocak 2007
tarihinde de Avrupa Birli¤i’ne kat›l›r.

Co¤rafya
238.391 kilometrekarelik bir alana yay›lan Romanya, Avrupa’n›n en geniﬂ yüzölçümüne sahip 12, dünyan›n ise 83. ülkesidir. Ülke topraklar› dünyan›n binde 16’s›n› oluﬂturur.
Bulgaristan ve S›rbistan ile olan s›n›r›n›n büyük k›sm› Tuna
Nehri ile çizilen Romanya’n›n, Tuna’n›n bir kolu olan Prut
Nehri ile de Ukrayna’n›n güneyi ile olan s›n›r› ve Moldova’n›n tamam› ile s›n›r› çizilir. Tuna Nehri’nin Karadeniz’e
döküldü¤ü deltan›n büyük k›sm› Romanya’dan geçmekle
beraber ülkenin güneyi, güneybat›s›, bat›s› ve kuzeydo¤usu
bu nehir ve kollar› ile çevrilidir.
Ayr›ca Tuna Nehri’nin kolu olan Tisza, Romanya’n›n Ukrayna ile olan s›n›r›n›n bir k›sm›n› çizip Macaristan topraklar›na girmektedir. K›sacas› Tuna Nehri ülke topraklar› için
paha biçilemez bir öneme sahiptir.
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Ülke topraklar› güney ve do¤uda kalan yerler hariç Avrupa’n›n en da¤l›k alanlar›ndan biridir. Da¤lar, ülkenin kuzeyi ile bat›s› aras›nda bir yay çizerek uzan›r. En önemli da¤lar Karpat Da¤lar› olmakla birlikte, ülkede yüksekli¤i 2 bin
metreyi geçen k›rktan fazla da¤ bulunmaktad›r.

Romanya, Avrupa k›tas›nda en fazla petrole sahip
ülkelerden bir tanesidir.
Sömürgesi olmayan, fakat
kendi topraklar›nda petrolü bulunan pek az ülke
vard›r. Romanya 5 adet
aç›k kullan›lan petrol havzas›na sahiptir. Bu havzalar Alplerin güneyinde, Bükreﬂ’in
kuzeyinde Tirgoviﬂto, Buzau, Proieﬂti, Braﬂov ilçelerinde
mevcuttur.
Romanya’n›n do¤al ve tarihi güzellikleri her y›l ülkeye milyonlarca turist çekmekte ve bu turistler de ülke ekonomisine büyük katk› sa¤lamaktad›r. 2006 y›l›nda gayrisafi yurtiçi
has›lan›n yüzde 4.8’i ve toplam kâr›n yüzde 5.8’i turizmle
elde edilmiﬂtir.
Ticaret, turizmi takiben geliﬂmiﬂ ikinci büyük sektördür. Turizm, ülkenin en dinamik ve h›zl› büyüyen sektörüdür. Dünya Gezi ve Turizm Konseyi’ne göre Romanya turizm alan›nda en h›zl› büyüyen dördüncü ülkedir. Sektörün 2007-2016

y›llar› aras›nda y›ll›k yüzde 8 büyümesi beklenmektedir. 2002 y›l›nda ülkeye 4.8 milyon turist gelmiﬂ, bu say› 2004’te 6.6
milyon olmuﬂtur. Kay›tlara
göre 2006’da ülkeye 20
milyonun üzerinde uluslararas› turist gelerek en az
bir gün geçirmiﬂtir. Turizm
2005 y›l›nda ülke ekonomisine yaklaﬂ›k 400 milyon euro gelir getirmiﬂtir.

Kültür
Romanya’n›n, Orta ve Do¤u Avrupa aras›nda bir geçiﬂ noktas›nda bulunmas› kültürüne de yans›m›ﬂt›r. Ülkede
hem Balkan hem Avrupa hem de komﬂu ülkelerin kültürlerinin bir karmaﬂas› vard›r. Romanya kültürü, erken dönemlerde Slav kavimlerden, özellikle S›rp ve Ukrayna kültürlerinden, sonraki dönemlerde Türk ve Müslüman kültüründen, 1990’l› y›llara kadar da tekrar Slav kültüründen etkilenmiﬂtir. Ülke kültürü son y›llarda özellikle Avrupa Birli¤i’ne üyelik sürecinde Bat› kültüründen oldukça etkilenmiﬂtir. Ülkenin çeﬂitli yerlerinde Rumen kültürüne ba¤l› de¤iﬂik
alt kültürler bulunmaktad›r. Ülkenin kuzeybat›s›nda Macar
kültürü, güneye do¤ru Bulgar kültürü, güney bat›da ise S›rp
kültürü ülke kültürünü oldukça etkilemiﬂtir.

Nüfus
2011 nüfus say›m› sonuçlar›na göre ülke nüfusu 21 milyon
848 bin 504 kiﬂidir. Bu nüfusun yüzde 90’›n› Rumenler
oluﬂturur. Macarlar yüzde 6.6 ile nüfus içinde ikinci büyük
›rkt›r. Bugün ülkede 250 bin civar›nda Roman yaﬂamaktad›r. Geri kalan nüfus içerisinde en önemlileri, Ukraynal›lar,
Almanlar, Lipovanlar, Türkler, Tatarlar, S›rplar, Slovaklar,
Bulgarlar, Çerkezler, H›rvatlar, Yunanlar, Ruslar, ‹braniler,
Çekler, Lehler ve ‹talyanlard›r.
Romanya laik bir devlettir ve resmi bir dini yoktur. 2002 say›mlar›na göre ülkenin yüzde 86.7’si Ortodoks’tur. Bunu
yüzde 4.7 ile Katoliklik, yüzde 3.7 ile Protestanl›k ve yüzde
1.5 ile Pentekostall›k izler. ‹slam, Romanya’da tarihi bir din
olmas›na ra¤men sadece Dobruca’da yaﬂayan yaklaﬂ›k 70
bin Türk ve Tatar aras›nda yayg›nd›r.
Bükreﬂ, Romanya’n›n baﬂkenti ve en büyük ﬂehridir. Nüfusu 1.9 milyon kiﬂidir. Bu nüfusa metropolitan alan da eklenince say› 2.2 milyona ç›kmaktad›r.
Romanya’n›n en büyük beﬂ kenti, ﬂehir içindeki nüfuslar›na
göre Avrupa Birli¤i’nin en büyük ﬂehirleri listesinde s›rala-

39

Millî Tak›m’›n ilk göza¤r›s›

Türkiye-Romanya A Millî Maçlar›

Millî Takımımızın
tarihteki ilk rakibi
Romanya, aynı
zamanda bugüne
kadar en çok maç
yaptığımız takım
unvanını da taşıyor.
26 Ekim 1923 günü,
yani Cumhuriyetin
ilânından üç gün önce
İstanbul’da oynanan
ve 2-2 biten maçla
başlayan rekabette
23 maç geride kaldı.
4 kez yendiğimiz
Rumenlere 12 kez
yenildik, attığımız 23
gole karşılık 46 gol
yedik.
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Millî Tak›m›m›z›n bugün karﬂ› karﬂ›ya gelece¤i Romanya, Türk futbolu için oldukça
anlaml› bir rakip. Birincisi, Romanya’n›n,
Millî Tak›m›m›z›n tarihinde ilk maç›n› oynad›¤› rakip olmas›. ‹kincisi ise Millî Tak›m›m›z›n bugüne dek en çok maç yapt›¤›
ekip olmas›.
Evet, ilk uluslararas› temas›n› 26 Ekim 1923
günü ‹stanbul’daki Taksim Stad›’nda gerçekleﬂtiren ay-y›ld›zl› tak›m›m›z›n karﬂ›s›nda o gün Romanya Millî Tak›m› bulunuyordu. Ayn› tak›mla bugüne dek tam 23 kez
karﬂ› karﬂ›ya geldik ve Romanya, en fazla A
millî maç yapt›¤›m›z rakip olarak kay›tlara

geçti.
Ancak 23 Romanya maç›m›zda çok da baﬂar›l› oldu¤umuzu söylemek mümkün de¤il. 15’i özel, 4’ü Dünya Kupas› elemeleri,
2’ﬂer tanesi de Avrupa ﬁampiyonas› elemeleri ve Balkan Kupas› maçlar› olmak üzere
rakip oldu¤umuz Rumenleri sadece 4 kez
ma¤lup edebildik. 7 maç berabere biterken, Rumenler 12 kez sahadan üstünlükle
ayr›ld›. Att›¤›m›z 23 gole karﬂ›l›k kalemizde
46 gol gördük. 4 galibiyetimizin 2’sini resmi, 2’sini de özel maçlarda elde ettik. ﬁimdi Romanya ile oynad›¤›m›z maçlara daha
yak›ndan bakal›m.

Ömer Altay

Tarih

Maç

Skor

Organizasyon

26.10.1923
01.05.1925
07.05.1926
15.04.1928
02.11.1958
26.04.1959
14.05.1961
08.10.1961
09.10.1963
02.05.1965
23.10.1965
19.03.1975
12.10.1975
23.03.1977
22.03.1978
29.01.1983
09.03.1983
03.04.1985
13.11.1985
04.03.1987
15.02.1995
22.08.2007
11.08.2010

Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya
Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya
Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya
Türkiye -Romanya
Romanya-Türkiye
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya
Türkiye-Romanya
Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
Türkiye-Romanya

2-2
1-2
1-3
4-2
3-0
2-0
0-1
4-0
0-0
3-0
2-1
1-1
2-2
4-0
1-1
1-1
3-1
3-0
1-3
1-3
1-1
2-0
2-0

Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Avrupa ﬁampiyonas› grup eleme
Avrupa ﬁampiyonas› grup eleme
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Dünya Kupas› grup eleme
Dünya Kupas› grup eleme
Özel Maç
Özel Maç
Balkan Kupas›
Balkan Kupas›
Özel Maç
Özel Maç
Dünya Kupas› grup eleme
Dünya Kupas› grup eleme
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç

‹lk maç berabere
Takvimlerin gösterdi¤i 26 Ekim 1923
tarihi, Türk futbolu ad›na dönüm
noktalar›ndan birisiydi. Çünkü Millî
Tak›m›m›z o gün ilk maç›na ç›k›yordu. Ankara’da Cumhuriyetin ilân›na
daha 3 gün vard› ama ‹stanbul’da
ﬂimdiden bir bayram havas› yaﬂan›yordu. Ö¤leden
sonra saatler tam
3’ü 25 geçerken
tarihi
Taksim
Stadyumu’nda
Çekoslovak hakem Cratky düdü¤ü a¤z›na götürdü ve Millî Tak›m›m›z›n bazen
sevinçlerin doru¤una t›rmand›¤›, bazen hüzünlere, gözyaﬂlar›na buland›¤› nice 90 dakikalarla yüklü büyük
yolculu¤u resmen baﬂlam›ﬂ oldu. ‹lk
Millî Tak›m›m›z›n kalesinde Nedim
var, en geride iki bekimiz kaptan Hasan Kamil Sporel ve Cafer Ça¤atay...
Önlerinde ‹smet Ulu¤, Nihat Bekdik.
Yamaçlar›nda Baron Feyzi, Emin ile
Alaeddin Baydar... For hatt›m›z ateﬂ
gibi; Zeki R›za Sporel, Sabih Arca ve
Bedri Gürsoy...

Rakip Rumenler de hafife al›nmayacak, okkal› bir rakip. Nitekim 25’te
Ganze’yle ilk golü kalemizde görüyoruz. 7 dakika sonra, bir ceza vuruﬂunda meﬂin yuvarla¤›n arkas›na geçen Zeki R›za Sporel müthiﬂ bir ﬂutla
Taksim Stad›’na doluﬂan futbol düﬂkünlerimizi havalara
z›plat›yor: Gooolll...
Devre
aras›na
1-1 giriyoruz.
‹kinci yar›n›n baﬂlar›nda geliﬂtirdi¤imiz bir hücumda Zeki R›za, millîlerimizi öne geçiren bir gol daha at›yor
ve ‹stanbul’un göbe¤i Taksim’de sevinç f›rt›nalar› estiriyor. Bu sevincimiz ancak bir çeyrek saat kadar sürüyor. Triç I’in vuruﬂunda bu kez golü
kalemizde görüyoruz. Bu, müsabakan›n da son golü oluyor ve tarihi
baﬂlang›çta say› tabelas›nda ﬂu sonuç okunuyor:
Türkiye: 2 - Romanya: 2.

Deplasmanda kazand›k

Bu maç›n Romanya’daki rövanﬂ› için
aradan yaklaﬂ›k 1.5 y›l geçmesi gerekti.
1 May›s 1925’teki maç›n adresi bu kez
Bükreﬂ’teki ﬁehir Stad› oldu. Millî
Tak›m›m›z ilk maçtan bu yana aradan
geçen sürece 7 maç daha s›¤d›rm›ﬂt›.
Ay-y›ld›zl›lar›n tarihindeki 9. s›nav›,
kay›tlara 5. galibiyet olarak geçecekti.
Üstelik kaptan›m›z Zeki R›za Sporel bu

maça sakat sakat ç›km›ﬂt›. 62’de Zeki
R›za’n›n golüne Romanya 10 dakika
sonra Brauchler’le cevap veriyor,
galibiyet golümüz ise 85. dakikada
Leblebi Mehmet’ten geliyordu. ‹ngiliz
hakem Rolton’un beﬂ dakika sonra
öttürdü¤ü bitiﬂ düdü¤ü, Balkanlar’daki
ilk deplasman galibiyetimizi resmen
tescil ediyordu.

Türkiye

2-2

Romanya

26 Ekim 1923, Özel Maç
‹stanbul, Taksim Stad›
Hakem: A. Cratky
(Çekoslovakya)
Türkiye: Nedim Kaleci
(Alt›nordu) - Hasan Kamil Sporel
(Fenerbahçe, Kaptan),
Cafer Ça¤atay (Fenerbahçe) ‹smet Ulu¤ (Fenerbahçe),
Nihat Bekdik (Galatasaray),
Feyzi Baron (Alt›nordu)
“‹brahim Kelle dk. 32
(Alt›nordu)” - Emin (Alt›nordu),
Alaeddin Baydar (Fenerbahçe),
Zeki R›za Sporel (Fenerbahçe),
Sabih Arca (Fenerbahçe),
Bedri Gürsoy (Fenerbahçe)
Romanya: Pavlini - Vetasyano
(Kaptan), Protopopescu - Triç II,
Florian, Teklo - Norican, Triç I,
Ganze, Klein, Dobiç
Goller: Ganze (dk. 25),
Zeki R›za Sporel (dk. 32 ve 50),
Triç I (dk. 67)

Romanya

1-2

Türkiye

1 May›s 1925, Özel Maç
Bükreﬂ, ﬁehir Stad›
Hakem: A. Rolton (‹ngiltere)
Romanya: Storoescu - Popoviçi,
Deleanu - Geller, Toth, Cseh Kohler, Brauchler, Chifor,
Bonciacot, Cipcigan
Türkiye: Hamit Akbay
(Muhaf›zgücü) - Kadri Göktulga
(Fenerbahçe), Ali Gençay
(Galatasaray) - Kemal R›fat
Kalpakç›o¤lu (Galatasaray), Hamit
Arslan (Altay), Sadi Çoban (Hilal)
“Mithat Ertu¤ (Galatasaray)” Mehmet Leblebi (Galatasaray),
Alaeddin Baydar (Fenerbahçe),
Zeki R›za Sporel (Fenerbahçe,
Kaptan), Sabih Arca (Fenerbahçe),
Bedri Gürsoy (Fenerbahçe)
Goller: Zeki R›za Sporel (dk. 62),
Brauchler (dk. 72),
Mehmet Leblebi (dk. 85)
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A¤latan maç
Rumenlerle temas› sevmiﬂ olmal›yd›k ki, Millî Tak›m›m›z 12. maç›na da ayn› rakip karﬂ›s›nda ç›kt›. Ancak bu defa hüzünle tan›ﬂma
zaman›yd›. ‹ngiliz Allen’in yönetti¤i, tak›m
kaptanl›¤›m›z› Nihat’›n yapt›¤› bu maçta Millî Tak›m›m›z 3-1 gibi a¤›r bir neticeyle ma¤lup oldu. 54, 59 ve 63. dakikalarda yedi¤imiz 3 gole ancak 71. dakikada Muhlis’in tek
say›s›yla karﬂ›l›k verebilmiﬂtik. 80. dakikada
kazand›¤›m›z bir penalt›y› ise Nihat auta atm›ﬂt›. Bu hadise maç› izleyen binlerce vatandaﬂ› a¤lat›yor, kadroda yer almayan ve seyirciler aras›nda bulunan Zeki, Alaeddin ve
Kadri de kendilerini sahada görmek istediklerini hayk›ran halk›n feryatlar› aras›nda gözyaﬂlar› döküyordu.

Türkiye

30 y›l sonra yeniden
1-3

Romanya

7 May›s 1926, Özel Maç
‹stanbul, Taksim Stad›
Hakem: W. H. Allen (‹ngiltere)
Türkiye: Ulvi Yenal (Galatasaray) “Hüsamettin Böke (Vefa)” Mehmet Nazif Gerçin (Galatasaray), Hayri Rag›p Candemir (Vefa) Kemal R›fat Kalpakç›o¤lu (Galatasaray), Nihat Bekdik (Galatasaray,
Kaptan), Vahyi Oktay (Karﬂ›yaka) - Mehmet Leblebi (Galatasaray),
Zeki Günel (Beykoz), Sabih Arca (Fenerbahçe), Muhlis Peyko¤lu
(Galatasaray), Bedri Gürsoy (Fenerbahçe)
Romanya: Ritter - A. Steiner, Hoksary - R. Steiner, Vogl, Cseh Tanzer, Tesler, Wetser, Matek, Semler
Goller: Semler (dk. 54 ve 63), Matek (dk. 59),
Muhlis Peyko¤lu (dk. 71)

Yine ma¤lubiyet
Romanya

1928’in 15 May›s’›nda rakibimiz yine
Rumenlerdi. Temeﬂvar’daki maç hiç
de bekledi¤imiz gibi geçmiyor ve tak›m›m›z sahadan 4-2’lik yenilgiyle
ayr›l›yordu. Asl›nda bu maç›n amac›
1928 Amsterdam Olimpiyatlar›’na haz›rl›kt›. Millî Futbol Tak›m›m›z, ana
kafileden ayr› olarak haz›rlan›p Olimpiyatlara kat›lm›ﬂt›. Sporcular›m›z bu
yüzden iki ayr› kafile halinde Olimpiyatlarda boy gösterirken, ﬁeref Bey
futbolcular›m›z›n baﬂ›nda uzun haz›rl›k kamp›n› yürütmüﬂtü. Futbol tak›-
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m›m›z Prag’da, di¤er sporcular›m›z da
Budapeﬂte’de kampa al›nm›ﬂt›. Tüm
iyi niyetli planlamalara karﬂ›n Çekoslovakya kamp› futbolcular›m›za yarardan öte zarar yüklemiﬂti. Futbolcular›m›z› burada ﬂehir ﬂehir, kasaba kasaba dolaﬂt›r›p bir dolu maç yapt›rd›lar.
Bulgaristan maç›n›n ard›ndan Romanya haz›rl›k karﬂ›laﬂmas› da Prag kamp›
önce araya s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ gibi duruyordu. ‹deal bir kadroyla ç›kmad›¤›m›z
bu maçta Rumenlere ma¤lup olmaktan kurtulam›yorduk.

4-2

Türkiye

15 Nisan 1928, Özel Maç
Temeﬂvar, Temeﬂvar Stad›
Hakem: M. Slawick (Fransa)
Romanya: Kiss - A. Steiner,
Hoksary - Tesler, Vogl,
R. Steiner - Tanzer, Sepi,
Wetzer, Guga, Barbu
Türkiye: Ulvi Yenal
(Galatasaray) Kadri Göktulga (Fenerbahçe),
Burhan Atak (Galatasaray) Cevat Seyit (Fenerbahçe),
Nihat Bekdik (Galatasaray,
Kaptan), ‹smet Ulu¤
(Fenerbahçe) Mehmet Leblebi (Galatasaray),
Alaeddin Baydar (Fenerbahçe),
Kemal Faruki (Galatasaray),
Lâtif Yal›nl› (Galatasaray),
Muslih Peyko¤lu (Galatasaray)
Goller: Kemal Faruki (dk. 18),
Wetzer (dk. 40),
‹smet Ulu¤ (dk. 55 kendi
kalesine), Sepi (dk. 68),
Burhan Atak (dk.74 penalt›dan),
Barbu (dk.83)

Rumenlerle 6 y›la 4 maç s›¤d›ran Millî Tak›m›m›z, beﬂinci randevu için tam 30 y›l
bekledi. Araya II. Dünya Savaﬂ›’n›n da girmesiyle oluﬂan bu uzun bekleyiﬂin ard›ndan Millî Tak›m›m›z 2 Kas›m 1958 tarihinde 71. s›nav›na Romanya karﬂ›s›nda
ç›kt›. Bu maç›n di¤erlerinden fark› Avrupa
ﬁampiyonas› elemelerine dâhil olmas›yd›.
Bükreﬂ’in 23 A¤ustos Stad›’nda oynanan
karﬂ›laﬂman›n büyük bölümü denk kuvvetlerin mücadelesi ﬂeklinde geçse de Rumenler ikinci yar›da bulduklar› gollerle
3-0’l›k farka ulaﬂt›. Millîlerimiz Can Bartu
ve Lefter Küçükandonyadis’in üretti¤i pozisyonlarla gole yaklaﬂm›ﬂ ancak sonuç
alamam›ﬂ, Romanya ise Oaida ve Iyolevski ile 2-0 öne geçmeyi baﬂarm›ﬂt›. 83. dakikada Turgay ﬁeren sakatlan›nca kaleye
Can Bartu geçiyor, Rumenler 85. dakikada Ahmet Berman’›n kendi kalemize gönderdi¤i topla maç› 3-0 kazan›yordu.

Romanya

3-0

Türkiye

2 Kas›m 1958
Avrupa Kupas› Eleme Maç›
Bükreﬂ, 23 A¤ustos Stad›
Hakemler: G. Dienst, Andres,
Kunzle (‹sviçre)
Romanya: Toma - Papa, Macri Virile, Consar, Nunweiller - Oaida,
Contantin, Iyolevski, Eftimie, Tataru,
Türkiye: Turgay ﬁeren (Galatasaray,
Kaptan) - ‹smail Kurt (Galatasaray),
Basri Dirimlili (Fenerbahçe) Mustafa Ertan (Muhaf›zgücü),
Naci Erdem (Fenerbahçe),
Ahmet Berman (Beﬂiktaﬂ) Hilmi Kiremitçi (Vefa),
Can Bartu (Fenerbahçe),
Metin Oktay (Galatasaray),
Kadri Aytaç (Karagümrük),
Lefter Küçükandonyadis (Fenerbahçe)
Goller: Oaida (dk. 63),
Iyolevski (dk. 83),
Ahmet Berman
(dk. 85 kendi kalesine)
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Rövanﬂta yendik ama…
Bu maç›n rövanﬂ› 26 Nisan 1959
günü ‹stanbul ‹nönü Stad›’nda
oynand›. Bükreﬂ’teki 3-0’l›k yenilginin alt›ndan kalkmak zor
görünüyordu ama ay-y›ld›zl›
oyuncular›m›z ayn› görüﬂte de¤ildi. Henüz 13. dakikada kazand›¤›m›z penalt›y› Lefter, kaleci Popa’ya ra¤men ustaca bir vuruﬂla a¤lara yolluyor ve ümitleri-

mizi art›r›yordu. Kalecimiz Özcan Arkoç’un baﬂar›l› kurtar›ﬂlar›
ilk yar›y› 1-0 önde tamamlamam›z› sa¤lam›ﬂt›. 54. dakikada
Lefter güzel bir gol daha kaydediyor ve durumu 2-0 yap›yordu.
Sonras›nda oyuncular›m›z›n çabas› baﬂka gol getirmiyor ve tak›m›m›z 1 gol fark›yla elenmekten
kurtulam›yordu.

Türkiye

2-0

Romanya

26 Nisan 1959
Avrupa Kupas› Eleme Maç›
‹stanbul, ‹nönü Stad›
Hakemler: Nadelkovski, Ivanovski,
Mihailov (Yugoslavya)
Türkiye: Özcan Arkoç (Fenerbahçe) ‹smail Kurt (Galatasaray),
Basri Dirimlili (Fenerbahçe) Mustafa Ertan (Muhaf›zgücü),
Naci Erdem (Fenerbahçe),
Ahmet Berman (Beﬂiktaﬂ) Hilmi Kiremitçi (Vefa),
Can Bartu (Fenerbahçe),
Suat Mamat (Galatasaray),
Lefter Küçükandonyadis (Fenerbahçe,
Kaptan), Kadri Aytaç (Karagümrük)
Romanya: Popa - Zavoda, Karikas Nunweiller, Jeney, Alexandrescu Angel Vasile, Alexandru, Oaida,
Soame, Toma
Goller: Lefter Küçükandonyadis
(dk. 13 penalt›dan ve 54)

Türkiye

0-1

Romanya

14 May›s 1961, Özel Maç
Ankara, 19 May›s Stad›
Hakemler: Dimitar Rumencev,
Stean Kostantin,
Atanas Tavrer (Bulgaristan)
Türkiye: Turgay ﬁeren (Galatasaray,
Kaptan) - Ahmet Berman
(Galatasaray), ‹smail Kurt
(Fenerbahçe) - Suat Mamat
(Galatasaray), Naci Erdem
(Fenerbahçe) “Ahmet Aç›kgöz
(Feriköy)”, Mustafa Yürür
(Galatasaray) - Hilmi Kiremitçi
(Fenerbahçe) “Tar›k Kutver
(Karagümrük)”, ﬁeref Has
(Fenerbahçe), Ayd›n Yelken
(Karagümrük), Mustafa Ertan
(Beﬂiktaﬂ), Zeynel Soyuer
(Gençlerbirli¤i)
Romanya: Voynescu - Greavu, Macri
- Ene, Matroc, Bone - Haﬂoti (Oaida),
Constantin, Gridea, Seradai, Taturu
Gol: Gridea (dk. 72)
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De¤iﬂim sanc›s›
Bu iki zorunlu maç bize Rumenlerle dostlu¤umuzu yeniden
hat›rlatm›ﬂ gibiydi. Temaslar yeniden s›klaﬂ›yor, Millî Tak›m›m›z
tarihindeki 78. maç› yine Rumenlerle oynuyordu. Özel maç›n adresi
bu defa Baﬂkent Ankara’yd›. 19 May›s Stad›’ndaki karﬂ›laﬂma, Dünya
Kupas› elemelerinde Oslo’da Norveç’le oynayaca¤›m›z maça
yönelik bir provayd›. Ay-y›ld›zl› kadro bu maçta ciddi bir de¤iﬂim
geçiriyor, ancak bu de¤iﬂim sanc›lar› da yak›ndan hissediliyordu.
Özellikle kondisyon zaaf› son bölümde baﬂ gösteriyor, Rumenler 72.
dakikada Gridea’n›n golüyle maç› 1-0 kazan›yordu.
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Sarst›k ama y›kamad›k

En a¤›r yenilgi
Ankara’daki 1-0’l›k yenilginin
rövanﬂ› niteli¤indeki özel maç
8 Ekim 1961 günü Bükreﬂ’in 23
A¤ustos Stad›’nda sahne ald›.
Rumenlerin baﬂtan sona üstün
oynad›¤› müsabakada kalecimiz Necmi Mutlu belki de futbol kariyerinin en baﬂar›l› performanslar›ndan birisini sergiliyor, ancak yine de 4-0’l›k fark›
önleyemiyordu. “Acaba Necmi
olmasayd› maç kaç kaç biterdi?” sorusunun s›kça akla geldi¤i 90 dakikada Rumenler, Seredai’nin üç, Constantin’in bir golüyle farka gidiyordu.

Romanya

4-0

Türkiye

8 Ekim 1961, Özel Maç
Bükreﬂ, 23 A¤ustos Stad›
Hakemler: Righi, Zaberdela,
Dragostiri (Çekoslovakya)
Romanya: Voinescu - Greavu,
Ivan (Macri) - Jenei, Nunweiller
III, Nunweiller IV - Pircalab,
Constantin, Ene, Seredai, Tataru
(Hasoti dk. 64)
Türkiye: Necmi Mutlu (Beﬂiktaﬂ) Ahmet Berman (Galatasaray),
Basri Dirimlili (Fenerbahçe) ‹smet Yurtsü (Feriköy),
Osman Göktan (Fenerbahçe)
“Süreyya Özkefe (Beﬂiktaﬂ)”,
Mustafa Yürür (Galatasaray) Hilmi Kiremitçi (Fenerbahçe)
“Bahri Alt›ntabak (Galatasaray)”,
Naci Erdem (Fenerbahçe, Kaptan),
Ogün Alt›parmak (Karﬂ›yaka),
Can Bartu (Fenerbahçe)
“Kadri Aytaç (Fenerbahçe)”,
Lefter Küçükandonyadis
(Fenerbahçe)
Goller: Seredai (dk. 21, 55 ve 75),
Constantin (dk. 76)
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Rumenlerle 9. maç›m›z› 9 Ekim 1963 günü Ankara 19 May›s Stad›’nda oynad›k.
Rumenlerin Datcu ve Nunweiller gibi daha sonra Fenerbahçe formas›n› giyecek
oyuncular›n da yer aldı¤› kadrosu karﬂ›s›nda Millî Tak›m›m›z özellikle 50. maç›na ç›kan Lefter’in müthiﬂ performans›yla
üstün bir futbol ortaya koyuyor ancak gol
atmay› bir türlü baﬂaram›yordu. Bu maç›n özetini Halit K›vanç’›n kaleminden
okuyal›m:
“Bu bir gösteri maç› ya da maçta bir gösteri de¤ildi. Bu, bir Türk futbolcusunun
alt›n madalyay› hak ediﬂinin canl› tablosuydu. Ve Lefter, ay-y›ld›zl› formay› 50.
defa ﬂerefle taﬂ›d›¤›n›, ç›kard›¤› mükemmel oyun, gösterdi¤i klas futbolla ispat etti. Tak›m›m›z, hele forvetimiz maalesef
pek iyi oyun tutturamam›ﬂt›. Fakat Lefter,
yine de forvetin, hatta tak›m›n en iyilerindendi.”

Türkiye

0-0

Romanya

9 Ekim 1963, Özel Maç
Ankara, 19 May›s Stad›
Hakemler: Jan Rogas, Kontratos,
Kuçomihal (Yunanistan Federasyonu)
Türkiye: Turgay ﬁeren (Galatasaray,
Kaptan) - Candemir Berkman
(Galatasaray), Yalç›n Saner
(‹stanbulspor) “Süreyya Özkefe
(Beﬂiktaﬂ)” - Suat Mamat (Beﬂiktaﬂ),
Sebahattin Kuruo¤lu (Beﬂiktaﬂ),
ﬁeref Has (Fenerbahçe) Tar›k Kutver (Galatasaray),
Birol Pekel (Fenerbahçe),
Metin Oktay (Galatasaray)
“Nedim Do¤an (Fenerbahçe)”, Lefter
Küçükandonyadis (Fenerbahçe)
“ﬁenol Birol (Fenerbahçe)”,
U¤ur Köken (Galatasaray)
Romanya: Datcu - Popa, Ivan - Petru,
I. Nunweiller, Kotska - Constantin,
Dridea (Manolika dk. 82), Tirkovniko
(L. Nunweiller dk. 60), Haydu,
Krinicau
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Gücümüz yetmedi
Y›llardan 1965, May›s’›n 2’si. Yine
Bükreﬂ’te, yine 23 Eylül Stad›’nday›z.
Rumenlerle Dünya Kupas› eleme maç›n›n ilk aya¤›n› oynuyoruz. Bir avuç
Türk, yabanc› bir sahada Millî Tak›m›m›z›n garip müdafaa oyununu ve
yedi¤i golleri üzüntüyle seyrediyor.
Daha ilk dakikada Georgescu kafa ile
Y›lmaz’›n korudu¤u kaleye topu b›rak›yor. ‹kinci devre tak›m›m›z bir k›ﬂ

Romanya

3-0

2 May›s 1965, Dünya
Kupas› Eleme Maç›
Bükreﬂ, 23 A¤ustos Stad›
Hakemler: Schiller,
Haberfellner,
Babuçek (Avusturya)
Romanya: Haldu - Popa,
Greau - Gegely,
Halmegeanu, Dancoe Pircalap, Mateianu,
Ionescu, Georgescu,
Crainiceanu
Türkiye: Y›lmaz Urul
(‹stanbulspor) ﬁükrü Birand
(Fenerbahçe),
Numan Okumuﬂ (Altay) Mustafa Yürür
(Galatasaray),
Naci Erdem
(Galatasaray), ﬁeref Has
(Fenerbahçe) Y›lmaz Gökdel
(Galatasaray),
Ayhan Elmastaﬂo¤lu
(Galatasaray),
Metin Oktay
(Galatasaray, Kaptan),
Nevzat Güzel›rmak
(Göztepe),
Yaﬂar Mumcuo¤lu (PTT)
Goller: Georgescu
(dk. 1), Mateianu (dk. 73
penalt›dan),
Crainiceanu (dk. 74)
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güneﬂi gibi sahadan kaybolunca Mateianu ve Crainiceanu’dan iki gol daha yiyoruz. Skor 3-0. Bu maç›n yorumunu yapan Necmi Tanyolaç özetle
ﬂunlar› yaz›yor: “Her ﬂey 10 dakika
içinde bitti bizim için… Pekâlâ ayn›
oyunu baﬂa baﬂ götürüyor, Rumenlere karﬂ› kendi sahalar›nda beraberli¤i
koval›yorduk. Hem de henüz 45. saniyede yedi¤imiz gole ra¤men ve pa-

Nihayet galibiyet

ni¤e u¤ramadan. Ve 18 dakikal›k f›rt›na bütün ümitlerimizi bitiriverdi.
Oyunun baﬂ›ndan beri sakin sakin
yoluna devam eden bizim tekne, sallanmaya baﬂlam›ﬂt›. Art›k saha her taraf› ile rakiplerimizindi. Ve biz f›rt›nay› haber veren ak›nlara karﬂ› koyacak güçte de¤ildik. Rumenler fizik üstünlükleri ile maç› kendi yönlerine
çevirip bir anda farka gittiler.”

Türkiye

1965’in ikinci Romanya maç›n› 23 Ekim günü Ankara 19 May›s Stad›’nda oynad›k. Bu maç, Bükreﬂ’te
kaybetti¤imiz 3-0’›n rövanﬂ›yd›. Millî Tak›m›m›z, 9
Ekim günü Dünya Kupas› elemelerinde Çekoslovakya
ile karﬂ›laﬂm›ﬂ ve 6-0’l›k bir bozguna u¤ram›ﬂt›. Do¤rusu Romanya maç›ndan ümitli olanlar›n say›s› çok
da fazla de¤ildi.Ancak ay-y›ld›zl› on birimiz için 23
Ekim 1965 farkl› bir gün olacakt›. Tak›m›m›z çok canl› ve ﬂuurlu bir oyunla Çek bozgununu unutturdu…
Her ﬂey kaptan ﬁeref’in 13. dakikada Yaﬂar’dan al›p
Fevzi’ye verdi¤i topla baﬂlad›. O top gitti, gitti, Fevzi’ye gelen güzel bir pas oldu. Santrforumuz topu biraz sürdü ve öne ç›kan kalecinin üzerinden aﬂ›rtarak
golü att›. Bu gol, Rumen tak›m›n›n kalesine alt› y›ld›r
att›¤›m›z ilk gol olarak kay›tlara geçiyordu. ‹kinci yar›n›n ikinci dakikas› henüz dolmuﬂtu ki, soldan kazand›¤›m›z tac› Yaﬂar, Nedim’e uzatt›. Nedim ald›,
h›zla dald› ve rakiplerini geçtikten sonra çok sert bir
ﬂut ç›kard›: 2-0. 55’te Georgescu’nun golü ise maç›n
skorunu 2-1 olarak belirledi.

Türkiye

2-1

Romanya

23 Ekim 1965, Dünya Kupas› Eleme Maç›
Ankara, 19 May›s Stad›
Hakemler: Ramiz Pregio, Jorji Godari,
Agim Lika (Arnavutluk Federasyonu)
Türkiye: Nihat Akbay (Beykoz) ﬁükrü Birand (Fenerbahçe), Tuncay Becedek
(‹zmirspor), Onursal Uraz (Hacettepe),
Fehmi Sa¤›no¤lu (Beﬂiktaﬂ) - Sebahattin Kuruo¤lu
(Göztepe), ﬁeref Has (Fenerbahçe, Kaptan) Ogün Alt›parmak (Fenerbahçe),
Nedim Do¤an (Fenerbahçe), Fevzi Zemzem
(Göztepe), Yaﬂar Mumcuo¤lu (Fenerbahçe)
Romanya: Andrei - Popa, Greau - Vasile, Motroc,
Donceo - Pircalap, Dimitriu, Ionescu, Georgescu,
Codreanu
Goller: Fevzi Zemzem (dk. 13),
Nedim Do¤an (dk. 48), Georgescu (dk. 55)
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Romanya

2-2

Türkiye

20 Ekim1975, Özel Maç
Bükreﬂ, 23 A¤ustos Stad›
Hakemler: Marian Huston, Dobroslav,
Edvard Norek (Polonya)
Romanya: Moraru - Angelini, Sandu,
Satmeranu, Hainal - Dinu, Dimitru,
Georgesci - Pazekas, Dobrin, Iordanescu
Türkiye: Yasin Özdenak (Galatasaray,
Kaptan) - Sebahattin Erbo¤a
(Fenerbahçe), Fatih Terim (Galatasaray),
‹smail Arca (Eskiﬂehirspor),
Alpaslan Eratl› (Fenerbahçe) Engin Verel (Fenerbahçe),
Mehmet Özgül (Galatasaray)
“Mehmet Türkkan (Fuji Mehmet)
(Göztepe)”, Necati Özça¤layan
(Trabzonspor) - Ali Kemal Denizci
(Trabzonspor), Gökmen Özdenak
(Galatasaray), Cemil Turan (Fenerbahçe)
Goller: Gökmen Özdenak (dk. 13),
Iordanescu (dk. 23),
Cemil Turan (dk. 80), Dinu (dk. 90)
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10 y›l sonra
beraberlik
Türkiye

1-1

Romanya

19 Mart 1975, Özel Maç
‹stanbul, ‹nönü Stad›
Hakemler: Werner Spiegel, Karl Staynebrayher,
Yohan Svoboda (Avusturya)
Türkiye: Yasin Özdenak (Galatasaray)
“Sabri Dino (Beﬂiktaﬂ)” - Alpaslan Eratl› (Fenerbahçe),
‹smail Arca (Eskiﬂehirspor), Ziya ﬁengül (Fenerbahçe,
Kaptan) “Tuncay Temeller (Galatasaray)”
Zekeriya Alp (Beﬂiktaﬂ) - Yenal Kaç›ra (Eskiﬂehirspor),
Raﬂit Karasu (Adana Demirspor) - Ali Kemal Denizci
(Trabzonspor), Cemil Turan (Fenerbahçe),
Mehmet O¤uz (Galatasaray) “Sinan Alayo¤lu
(Beﬂiktaﬂ)” “Çetin Erdo¤an (Boluspor)”,
Metin Kurt (Galatasaray)
Romanya: Necula - Cheran, Sames, Anghelini,
Dimitru - Sandu, Dinu, Iordanescu - Troi (Crisan),
Kun, Lucescu (Greguscu)
Goller: Cemil Turan (dk. 3), Lucescu (dk. 7)

Bükreﬂ’te
gol düellosu
12 Ekim 1975’te oynanan Romanya maç›, ‹rlanda karﬂ›laﬂmas›n›n provas›yd›. Bükreﬂ’teki
maça son derece tempolu bir giriﬂ yapt›k. 13. dakika dolarken
Gökmen, Cemil’den ald›¤› topa
sol aç›k yerinden enfes bir vuruﬂla Rumen kalecisini avlay›verdi: 1-0. 23. dakikada ceza
yay›n›n az gerisinde bir faul at›ﬂ› kazand› Rumenler. Baraja ra¤men Dimitru’nun ﬂutu Yasin’e
kadar gitti ve kalecimizin ellerinden döndü. Yetiﬂen Iordanes-

cu dokunuverdi: 1-1.
80. dakikada Necati nefis bir pasla Cemil’i ata¤a kald›rd›. Cemil
iki rakip oyuncu aras›ndan f›rl›yor ve üzerine çekti¤i kaleciyi atlatarak boﬂ kaleye plaseledi¤i
topla tak›m›m›z› galibiyete götüren golü at›yordu: 2-1. Maç›n bitimi çoktan geldi¤i halde Polonyal› hakem kesilen oyunu dikkate
alarak müsabakay› sürdürüyordu.
90+3’te Rumenlerin att›¤› faul
tekrarlan›yor, Dinu kafayla beraberlik golünü kaydediyordu: 2-2.

Balkan Kupas›’nda
hezimet
Romanya

4-0

Türkiye

23 Mart 1977, Balkan Kupas›
Bükreﬂ, Steaua Stad›
Hakemler: Panayoti Koliropolis, Stefanos Ramos,
Nikos Ekis (Yunanistan)
Romanya: Iordache - Cheran, Sames, Satmareanu,
Vigu - Boloni, Lordanescu, Dimitru - Troi,
Dudu Georgescu, Zamfir
Türkiye: ﬁenol Güneﬂ (Trabzonspor) Turgay Semercio¤lu (Trabzonspor), Erol Togay
(Altay), Fatih Terim (Galatasaray), Alpaslan Eratl›
(Fenerbahçe) - Necati Özça¤layan (Trabzonspor),
Kemal Batmaz (Bursaspor) “Sedat Özden
(Bursaspor)”, ‹sa Ertürk (Adanaspor)
“Bekir Barç›n (Trabzonspor)” - Ali Kemal Denizci
(Trabzonspor), Necmi Perekli (Trabzonspor),
Cemil Turan (Fenerbahçe, Kaptan)
Goller: Georgescu (dk.23), Dimitru (dk.63),
Vigu (dk.76), Iordanescu (dk.83)

Elimizden kaç›rd›k
Türkiye

1-1

Romanya

22 Mart 1978, Balkan Kupas›
‹stanbul, ‹nönü Stad›
Hakem: Toma Monoylovski (Yugoslavya)
Türkiye: Rasim Kara (Beﬂiktaﬂ) - Turgay Semercio¤lu
(Trabzonspor) “Ali Çoban (Beﬂiktaﬂ)”, Coﬂkun Demirbakan
(Fenerbahçe), Necati Özça¤layan (Trabzonspor), Erdo¤an
Ar›ca (Galatasaray) - Engin Verel (Fenerbahçe), Sedat Özden
(Bursaspor) Volkan Yay›m (Zonguldakspor) - Ali Kemal
Denizci (Trabzonspor), Cemil Turan (Fenerbahçe, Kaptan),
Önder Mustafao¤lu (Fenerbahçe)
Romanya: Raducanu - Cheran, Satmereanu, Stefanescu, Vigu
- Romila, Boloni, Bobrin - Balaci, Georgescu, Zamfir (Hajnal)
Goller: Sedat Özden (dk. 14), Georgescu (dk. 80)
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Yine bir Balkan Kupas›
maç›. Bu kez tarih 22
Mart 1978. Yer, ‹stanbul ‹nönü Stad›. Aﬂ›r›
sa¤anak nedeniyle zemin adeta göle dönmüﬂ
durumda. Ama oyuncular›m›z sahada inan›lmaz bir mücadele veriyor. Maç›n baﬂ›nda üst
üste gol tehlikelerini savuﬂturan ay-y›ld›zl›lar,
gol için rakip kaleye
yükleniyor. 14. dakikada Volkan’dan baﬂlayan
ata¤›m›z Rumen defans›n› kar›ﬂt›r›yor. Önder
topu çamurdan söküp
Cemil’i görüyor. Cemil’in ﬂutu Satmerea-

nu’nun s›rt›na çarp›p
havalan›yor… Sedat nefis bir vole çak›yor ve
top a¤lar›n y›rt›k bir yerinden geçip gidiyor: 1-0.
Dakikalar ilerliyor ve
art›k “maç› kazand›k”
diyoruz. Ancak 80. dakikada Coﬂkun’un kafas›ndan seken topu, ünlü
golcü Georgescu ileri
ç›kan Rasim’in üstünden aﬂ›rt›p o ya¤murda
herkese so¤uk duﬂ yapt›r›yor: 1-1.
81’de Cemil’in kaleciyi
de geçen ﬂutu kale çizgisi üzerinde su birikintisine tak›l›yor ve bir galibiyet kaç›yor.

Yine beraberlik
Türkiye

1-1

Romanya

29 Ocak 1983, Özel Maç
‹stanbul, Ali Sami Yen Stad›
Hakem: N. Tachtadjiev (Bulgaristan)
Türkiye: Eser Özalt›ndere (Galatasaray) - Erdo¤an Ar›ca
(Fenerbahçe), Fatih Terim (Galatasaray, Kaptan),
Bilal Yaﬂar (Ankaragücü), Hakan Kutucuo¤lu (Altay) R›za Çal›mbay (Beﬂiktaﬂ), Arif Kocab›y›k (Fenerbahçe)
“ﬁenol Çorlu (Sakaryaspor)”, Hüseyin Çak›ro¤lu
(Gaziantepspor), Eren Talu (Adana Demirspor)
“Metin Tekin (Beﬂiktaﬂ)”-Hasan ﬁengün (Samsunspor),
Selçuk Yula (Fenerbahçe)
Romanya: Moraru - Redniç, Andone, Iorgulescu,
Munteanu - Augustin, Boloni, Klein - Iodache (Balint),
Gabor, Coraﬂ (Nica)
Goller: Gabor (dk. 10), Selçuk Yula (dk. 33 penalt›dan)

Aradan neredeyse 5 y›ll›k
bir süre geçtikten sonra
Rumenlerle özel maçta
karﬂ› karﬂ›ya geldik. 29
Ocak 1983 günü Ali Sami
Yen Stad›’nda oynanan
özel maç 1-1 sona erdi.
Oyunun ilk beﬂ dakikas›ndan sonra Rumenler maça
a¤›rl›klar›n› koyar gibi oldu. 10. dakikaya girildi¤i
s›rada da tak›m›m›z yenik
duruma düﬂtü. Takriben
kalemize 20 metre mesafede kazan›lan frikik at›ﬂ›n› ustaca kullanan Gabor,
Eser’in sa¤›ndan topu a¤lara göndermekte güçlük

çekmeyince durum 1-0
oldu. Beraberlik için bast›rmaya baﬂlayan tak›m›m›z arad›¤› golü 33. dakikada buldu. Selçuk hareketlendi¤i s›rada Coraﬂ
sol aya¤›n› futbolcumuzun önüne do¤ru uzat›nca Bulgar hakem penalt›
noktas›na do¤ru koﬂtu.
At›ﬂ› yapan Selçuk da hafif bir vuruﬂla beraberli¤i
sa¤layan golü att›. ‹kinci
yar›da daha cesur bir futbol oynayan ay-y›ld›zl›lar
Hakan ve Bilal’le iki f›rsat› harcay›nca maç da 1-1
sona erdi.

Üç gollü ma¤lubiyet
Romanya

40 gün önce Ali Sami Yen Stad›’nda
oynanan dostluk maç›n›n iade-i ziyareti Tirgu Mureﬂ’te gerçekleﬂti.
Takvimlerin 9 Mart 1983’ü iﬂaret etti¤i gün, Rumenlere 3-1 yenilmekten
kurtulamad›k. Ad› dostluk maç› olan
karﬂ›laﬂmada dostluk geri planda
kalm›ﬂ, sertlik ön plana ç›km›ﬂt›. Daha 7. dakikada Iordau sert bir ﬂut ç›kard›, Eser’den dönen topu Balaci
a¤lar›m›za yollad›: 1-0. 19. dakikada
Iordau’yu makasa alana Bilal ve Fatih’in yol açt›¤› penalt›y› Balaci bir
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kez daha filelerimize gönderdi: 2-0.
Ancak iki farkl› geriye düﬂüﬂ tak›m›m›z› kamç›lam›ﬂt›. 36. dakikada
Eren’in düﬂürülüﬂüyle kazan›lan faul
at›ﬂ›n› Fatih Terim kullan›yor, boﬂta
kalan Raﬂit Çetiner de tek golümüzü
Rumen a¤lar›na yolluyordu: 2-1.
‹kinci yar›da sertlik dozaj› iyice art›yor, Camataru ile direkten dönen
Rumenler, 67’de Selçuk’un k›rm›z›
kart görmesiyle rahatl›yor ve 87’de
Boloni’nin golü skoru 3-1 olarak belirliyordu.

3-1

Türkiye

9 Mart 1983, Özel Maç
Tirgu Mureﬂ, ﬁehir Stad›
Hakemler: Stumpf, Azente,
Nesu (Demokratik Almanya)
Romanya: Moraru (Lung) - Redniç,
Andone, Iorgulescu, Ungeranu
(Munteanu) - Boloni, Balaci, Klein Balint (Ticleanu), Iordau (Gabor),
Camataru (Coraﬂ)
Türkiye: Eser Özalt›ndere
(Galatasaray) - Erdo¤an Ar›ca
(Fenerbahçe), Bilal Yaﬂar
(Ankaragücü), Fatih Terim
(Galatasaray, Kaptan),
Hakan Kutucuo¤lu (Altay) Metin Tekin (Beﬂiktaﬂ),
Raﬂit Çetiner (Galatasaray),
Hüseyin Çak›ro¤lu (Gazintepspor),
Eren Talu (Adana Demirspor) Hasan ﬁengün (Samsunspor),
Selçuk Yula (Fenerbahçe)
Goller: Balaci (dk. 7 ve 19
penalt›dan), Raﬂit Çetiner (dk. 36),
Boloni (dk. 87)
K›rm›z› Kart: Selçuk Yula (dk. 67)
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Romanya

3-0

Türkiye

3 Nisan 1985
Dünya Kupas› Eleme Maç›
Craiova, Santral Stad›
Hakem: Ben Yizak (‹srail)
Romanya: Lung - Negrila, Iorgulescu,
Stefanescu, Ungureanu - Redniç, Mateu
(Lacatus), Irilescu, Hagi - Coras (Balaci),
Camataru
Türkiye: Arif Peçenek (Ankaragücü) Müjdat Yetkiner (Fenerbahçe),
Kemal Serdar (Trabzonspor),
Abdülkerim Durmaz (Fenerbahçe),
Semih Yuvakuran (Galatasaray) - Metin Tekin
(Beﬂiktaﬂ), Yusuf Alt›ntaﬂ (Galatasaray),
Hüseyin Çak›ro¤lu (Fenerbahçe),
ﬁenol Ustaömer (Trabzonspor)
“Hasan ﬁengün (Trabzonspor)” R›dvan Dilmen (Sar›yer), Selçuk Yula
(Fenerbahçe, Kaptan)
“‹skender Günen (Trabzonspor)”
Goller: Hagi (dk. 20), Camataru (dk. 25 ve 42)
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Türkiye

1-3

Romanya

13 Kas›m 1985, Dünya Kupas› Eleme Maç›
‹zmir, Atatürk Stad›
Hakemler: Wolker Roth, Wilfried Heitmann,
Werner Föckler (Federal Almanya)
Türkiye: Okan Gedikali (Gençlerbirli¤i) ‹smail Demiriz (Galatasaray), Müjdat Yetkiner
(Fenerbahçe), Yusuf Alt›ntaﬂ (Galatasaray),
Erdo¤an Ar›ca (Fenerbahçe, Kaptan) Metin Tekin (Beﬂiktaﬂ), R›za Çal›mbay (Beﬂiktaﬂ),
Ünal Karaman (Gaziantepspor) - ﬁenol Çorlu
(Fenerbahçe) “‹smail Kartal (Fenerbahçe)”,
Tanju Çolak (Samsunspor),
Selçuk Yula (Fenerbahçe)
Romanya: Lung - Iovan, Stefanescu, Iorgulescu,
Barbulescu - Redniç, Boloni, Klein - Coras,
Piturca (Camataru), Hagi
Goller: Iorgulescu (dk. 15), Coras (dk. 27),
Boloni (dk. 52), Metin Tekin (dk. 78)

Evde de yokuz
Bu maç›n rövanﬂ› 13 Kas›m
1985 günü ‹zmir Atatürk
Stad›’nda oynand›, ama att›¤›m›z tek gol d›ﬂ›nda sonuç
pek de fazla de¤iﬂmedi. Romanya karﬂ›s›nda ilk dakikalardan itibaren maç›n
rengi belli olmuﬂtu. 15. dakikada Hagi soldan ceza
at›ﬂ› kulland›. Okan’›n zor
tokatlad›¤› topa Ünal müdahale edemedi. Kale içine
doldurulan top savunmam›z› geçti, dire¤e de¤ince Iorgulescu’ya dokunmak kald›:

Üçe abone olduk

1-0. 27. dakikada Redniç
sa¤dan aut çizgisine kadar
indi, yapt›¤› ortay› Coras kalemize göndermekte zorlanmad›: 2-0. 52. dakikada Romanya ceza alan› d›ﬂ›nda
bir frikik kazand›… Hagi
yuvarlad›, Boloni müthiﬂ
vurdu… Top Okan’›n sa¤›ndan a¤lara tak›ld›: 3-0.
78. dakikada Selçuk korneri
Erdo¤an’a pas olarak kulland›… Erdo¤an kald›rd›,
kale sahas›nda Metin Tekin
kafay› vurdu: 3-1.

Türkiye

1-3

Romanya

4 Mart 1987, Özel Maç
Ankara, 19 May›s Stad›
Hakemler: Duﬂan Çoliç, Zolravka Çokiç, Stevan Radoviç (Yugoslavya)
Türkiye: ﬁenol Güneﬂ (Trabzonspor, Kaptan) - Turgay Semercio¤lu (Trabzonspor)
“Müjdat Yetkiner (Fenerbahçe)”, Ali Çoban (Sar›yer), Yusuf Alt›ntaﬂ (Galatasaray),
Semih Yuvakuran (Galatasaray) - ‹smail Demiriz (Galatasaray), Erhan Önal (Galatasaray)
“Hasan Vezir (Trabzonspor)” Savaﬂ Demiral (Samsunspor), ‹skender Günen (Trabzonspor)
- Tanju Çolak (Samsunspor), Kayhan Kaynak (Fenerbahçe) “R›dvan Dilmen (Sar›yer)”
Romanya: Lung (Moraru) - Iovan, Bumbescu (Barbulescu), Belodedici, Ungureanu Stacia, Boloni, Klein - Lacatus, Camataru (Piturca), Hagi (Mateut)
Goller: Belodedici (dk. 44), Boloni (dk. 62), Ali Çoban (dk. 72 kendi kalesine),
Tanju Çolak (dk. 89 penalt›dan)
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Rumenlerle oynad›¤› son üç maç›
üçer gol yiyerek
kaybeden Millî Tak›m›m›z, üç gollü
bir yenilgiye de 4
Mart 1987’de Ankara 19 May›s Stad›’ndaki özel maçta u¤rad›. ‹lk yar›da
daha dengeli, daha
dirençli bir futbol
oynayan tak›m›m›z, 44. dakikada
yedi¤i golle sars›ld›. Soldan Lacatus
bir korner at›ﬂ› kulland›. Defans›m›zda bir anl›k duraklama oldu. Belodedici geriden geldi,
vurdu ve topu filelere b›rakt›. ‹kinci
yar›n›n ilk dakikalar›nda yine oyundayd›k. Yine mücadele ediyor, pozisyon ve gol ar›yor,
ﬂut at›yorduk. Beraberli¤i bekledi¤imiz bir anda, 62.
dakikada Boloni 30
metreden çok sert
vurdu: 2-0. Yavaﬂ
yavaﬂ oyun disiplininden uzaklaﬂmaya baﬂlad›k. Nitekim 72. dakikada
sa¤dan Iovan ortalad›, Ali Çoban ters
vurdu ve skor 3-0
oldu… 89. dakikada Belodedici ceza
alan›
içerisinde
Tanju’yu düﬂürünce penalt› kazand›k. Tanju’nun penalt› golü sadece
bir teselliydi: 3-1.
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Romanya

Son anda yakalad›k

On
y›ll›k bir aradan sonra
Romanya ile 21. maç›m›z› 15 ﬁubat 1995 günü ‹zmir Atatürk Stad›’nda
oynad›k. Rumenler bu maça Hagi, Petrescu,
Belodedici, Lupescu, Popescu, Raducioiu, Dumitrescu ve Moldovan gibi uluslararas› çaptaki
oyuncular›n› getirmemiﬂti. Ancak alternatif kadrolar›
da ateﬂ gibi ç›kt›. ‹lk 45 dakika golsüz geçiliyor, Rumenler 63. dakikada Sabau ile golü buluyordu. Vladoiu’nun
savunma boﬂlu¤una kafa ile b›rakt›¤› topla buluﬂan Sabau’nun çok sert vuruﬂuna kalecimiz Engin’in yapacak pek
bir ﬂeyi yoktu. 74. dakikada Alpay’a faul yapan Lacatus,
daha önce de sar› kart› oldu¤u için k›rm›z› kartla oyun
d›ﬂ› kal›nca Millî Tak›m›m›z›n beraberlik umutlar› art›yordu. 75’te 30 metre mesafeden kazand›¤›m›z serbest at›ﬂta topun arkas›na geçen Hami’nin bazukas› yan direkten geri geliyor, 88’de ise Hami’nin kulland›¤› köﬂe at›ﬂ›na çok iyi
yükselen Saffet Sancakl› skoru
dengeliyordu: 1-1.

58

Türkiye

2-0

Türkiye

22 A¤ustos 2007, Özel Maç
Bükreﬂ, Lia Manoliu Stad›
Hakemler: Markus Merk,
Matthias Anklam,
Holger Henschel (Almanya)
Romanya: Lobont - Marin, Goian,
Chivu (Kaptan) (Niculescu),
Razvan Rat - Petre (Nicolita), Radoi
(Munteanu), Dica (Cristea), Codrea
(Lazar) - Mutu, Marica
Türkiye: Serdar Kulbilge
(Fenerbahçe) - Sabri Sar›o¤lu
(Galatasaray) “Gökdeniz Karadeniz
(Trabzonspor dk. 81)”, Gökhan Zan
(Beﬂiktaﬂ), ‹brahim Toraman
(Beﬂiktaﬂ), ‹brahim Üzülmez
(Beﬂiktaﬂ) “Volkan Yaman
(Galatasaray dk. 66)” Mehmet Topuz (Kayserispor)
“Hüseyin Çimﬂir (Trabzonspor dk. 72)”,
Hamit Alt›ntop (Bayern Münih),
Emre Belözo¤lu (Newcastle United,
Kaptan) “Nihat Kahveci (Villarreal
dk. 41)”, Arda Turan (Galatasaray)
“Tümer Metin (Fenerbahçe dk. 46)” Tuncay ﬁanl› (Middlesbrough),
Gökhan Ünal (Kayserispor)
“Halil Alt›ntop (Schalke 04 dk. 72)”
Goller: Dica (dk.62), Mutu (dk. 70)

1-1

Romanya

15 ﬁubat 1995, Özel Maç - ‹zmir, Atatürk Stad›
Hakemler: Miçko Mitev, Yordan Yordanov,
Valentin Bojkov (Bulgaristan)
Türkiye: Engin ‹peko¤lu (Fenerbahçe) “ﬁanver
Göymen (Altay)” - Recep Çetin (Beﬂiktaﬂ), Bülent
Korkmaz (Galatasaray), Alpay Özalan (Beﬂiktaﬂ),
Abdullah Ercan (Trabzonspor) “Saffet Akyüz
(‹stanbulspor)” - Suat Kaya (Galatasaray), O¤uz Çetin
(Fenerbahçe, Kaptan) “Emre Aﬂ›k (Fenerbahçe)”,
Tolunay Kafkas (Trabzonspor) - Arif Erdem
(Galatasaray) “Saffet Sancakl› (Galatasaray)”,
Hakan ﬁükür (Galatasaray) “Hami Mand›ral›
(Trabzonspor)”, Aykut Kocaman (Fenerbahçe)
“Mutlu Topçu (Beﬂiktaﬂ)”
Romanya: Preda - Mihali, Papura, Matei - Galca,
Niculescu (Stinga), Sabau (Zegrean), Panduru
(Dobos), Tilvan - Lacatus, Vadoiu (Craioveanu)
Goller: Sabau (dk. 63), Saffet Sancakl› (dk. 88)
K›rm›z› Kart: Lacatus (dk. 74)

Biz dire¤e, onlar fileye

Romanya ile 22 A¤ustos 2007 günü Bükreﬂ’in Lia
Manoliu Stad›’nda karﬂ› karﬂ›ya geldik. Tak›m›m›z›n 6
oyuncu de¤iﬂtirdi¤i maç› Rumenler 2-0 kazand›. Maç
baﬂlar baﬂlamaz ilk tehlikeli atak Millî Tak›m›m›zdan
geldi. Henüz 5. dakikada üst üste çal›mlarla
rakiplerinden s›yr›lan Arda’n›n ceza yay› üzerinden
att›¤› sert ﬂut direkten dönerken Rumenlerin yüre¤i
a¤›zlar›na geliyordu. 27. dakikada gole bir kez daha
yaklaﬂt›k. Hamit’in köﬂe vuruﬂunda Gökhan Ünal’›n kafa
ﬂutunu kaleci Lobont çeliyor, 42. dakikada
kazand›¤›m›z serbest vuruﬂta ise oyuna girer girmez at›ﬂ›
kullanan Nihat’›n plasesi az farkla auta gidiyor, ilk yar›
golsüz sona eriyordu. ‹kinci yar›da ise oyunun ak›ﬂ› tam
anlam›yla de¤iﬂmiﬂti. Rumenler art›k yüklenerek
oynuyordu. 62. dakikada sa¤ taraftan ceza alan›na giren
Marica’n›n pas›yla kale alan› içinde bomboﬂ durumda
buluﬂan Dica, topu boﬂ a¤lara gönderdi. 1-0.
71. dakikada yine Marica’n›n pas›yla ceza alan›nda
buluﬂan oyuncu bu kez Mutu’ydu. Rumen y›ld›z topu
a¤lar›m›za göndererek maç›n skorunu belirliyordu: 2-0.
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Son
maç›
biz
kazand›k
Guus Hiddink yönetiminde ç›kt›¤›m›z Euro
2012 yolculu¤u öncesinde son haz›rl›k
maç›m›z› Romanya
ile oynad›k. Rumenlerin çok adamla kapand›¤› karﬂ›laﬂman›n
ilk yar›s› golsüz sona
erdi. ‹kinci yar›ya daha iyi baﬂlayan ve
56’da Arda Turan’›n
direkte patlayan ﬂutuyla gol sinyallerini
veren millîlerimiz,
79’da kazand›¤› penalt›y› Emre Belözo¤lu ile gole çevirdi:
1-0. 86. dakikada orta sahan›n solunda ald›¤› topla ceza alan›na do¤ru ilerleyen Arda Turan, sa¤ aya¤›yla çok sert vurdu ve
maç›n skorunu 2-0
olarak belirledi.

Türkiye

2-0

Romanya

11 A¤ustos 2010 - Özel Maç - Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu Stad›
Hakemler: Milorad Maziç, Igor Radojcic, Nikola Tomicic (S›rbistan)
Türkiye: Volkan Demirel (Fenerbahçe) - Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Servet Çetin (Galatasaray),
Hakan Balta (Galatasaray), ‹smail Köybaﬂ› (Beﬂiktaﬂ) - Hamit Alt›ntop (Bayern Münih)
“Sercan Y›ld›r›m (Bursaspor dk. 69)”, Mehmet Aurelio (Real Betis) “Selçuk ﬁahin (Fenerbahçe dk. 69)”,
Nuri ﬁahin (Borussia Dortmund) “Kaz›m Kaz›m (Fenerbahçe dk. 46)”, Arda Turan (Galatasaray) “Nihat Kahveci
(Beﬂiktaﬂ dk. 89)” - Emre Belözo¤lu (Fenerbahçe), Mevlüt Erdinç (PSG) “Tuncay ﬁanl› Stoke City dk. 46)”
Romanya: Lobont - Mircea, Tamas, Chivu (Galamaz dk. 62), Rat - Cocis, Radoi, Florescu, Deac (Nicolita dk. 78)
(Tanase dk. 89) - Blasco (Marica dk. 52), Niculae (Stancu dk. 87)
Goller: Emre Belözo¤lu (dk. 82 penalt›), Arda Turan (dk. 86)
Sar› Kartlar: ‹smail Köybaﬂ› (Türkiye), Blasco, Cocis (Romanya)
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