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Y›ld›r›m Demirören
Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan›

2014 Dünya Kupas› elemelerinde, bu
akflam saham›zda ilk maç›m›za
ç›k›yoruz. ‹ste¤imiz, beklentimiz, hede-
fimiz belli; kazanmak.
Estonya, futbolda h›zla geliflen ve ulus-
lararas› arenada deneyimini her geçen
gün art›ran bir ülke. FIFA’ya 1994
y›l›nda üye olmas›na karfl›n, son Avrupa
Futbol fiampiyonas› elemelerinde grup
ikincili¤ini alarak büyük bir baflar›ya
imza att› ve hat›rlanaca¤› gibi baraj
maçlar›nda ‹rlanda Cumhuriyeti’ne elen-
di. 2010 Dünya Kupas› elemelerinde de
ayn› grupta yer ald›¤›m›z Estonya’n›n
futbolda gösterdi¤i bu geliflmeyi sayg› ve
takdirle izliyoruz. 

Hollanda ile dört gün önce oynad›¤›m›z
ilk grup maç›nda beklemedi¤imiz bir
yenilgi ald›k. Ama o maç art›k geride
kald›.  Hedefimize giden yoldaki zorlu
Estonya engelini aflmak için teknik
kadromuz, oyuncular›m›z, tribünü
dolduran taraftarlar›m›z›n kat›l›m ve
katk›lar›yla ne denli güçlü, ne denli
büyük bir tak›m oldu¤umuzu göstermek
için  bu akflam Fenerbahçe fiükrü
Saraco¤lu Stad›’nday›z.
‹nan›yoruz, istiyoruz, kazanaca¤›z.
Estonyal› dostlar›m›za hofl geldiniz
diyor, Fair Play’in en önemli de¤erimiz
oldu¤unu hat›rlat›yor, sizlere futbol key-
fiyle dolu iyi seyirler diliyorum.

‹nan›yoruz,
istiyoruz,
kazanaca¤›z

We believe in, we want to and we will win 
Tonight, we will play the first game in
our home in 2014 FIFA World Cup
Qualifications. Our desire, expectation
and aim is certain: To win.
Estonia is rapidly developing in foot-
ball, increasing their experience in the
international arena each day. Despite,
being a member of FIFA only in 1994,
they had finished their EURO 2012
Qualifying Group in second place and
had been eliminated by Republic of
Ireland in the play-off round as you
remember. As a fellow opponent from
the same group of 2010 FIFA World
Cup Qualifications, we follow Estonia’s
development in football with great
respect and admiration.
Four days ago, in our first qualifying

group game against Netherlands, we
took an unexpected lose. But; this
match goes behind now.
This match is in the past now. Tonight
we are in Fenerbahçe fiükrü Saraço¤lu
Stadium, our technical staff, players
and our supporters filling in the stands
will prove how strong and great our
team is and we will overcome Estonia,
a difficult obstacle to triumph on our
way to the main target.
We believe in, we want to and we will
win!
I want to say welcome to our friends
from Estonia and remind that Fair-Play
is our most important value. I am wish-
ing you all an enjoyable game with
football passion.
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Abdullah Avc›
Milli Tak›mlar Teknik Direktörü

2012 y›l›n›n ülkemizde, evimizdeki ilk resmi maç›-
m›zda siz de¤erli futbolseverlerle birlikte olmaktan
ben ve ekibim büyük memnuniyet duyuyoruz.
4 gün önce oynad›¤›m›z Hollanda maç› ile birlikte
2014 y›l›nda Brezilya’da yap›lacak Dünya Kupa-
s›’na kat›lma yolculu¤umuz da bafllam›fl oldu. 
A Millî Tak›m olarak tek hedefimiz; Hollanda, Es-
tonya, Romanya, Macaristan ve Andorra’n›n bulun-
du¤u gruptan lider ç›karak, Brezilya’da ay-y›ld›z›-
m›z› bulundurmak. Bu hedefe tepeden t›rna¤a bü-
tün ekibimiz ve futbolcular›m›z can› gönülden
inanm›fl durumda. 
Göreve bafllad›¤›m›z Kas›m ay›ndan bu yana yapt›-
¤›m›z tüm çal›flmalar ve haz›rl›klar›m›z da bu he-
def do¤rultusunda gerçekleflti. Tüm rakiplerimiz
son derece bilimsel metotlarla ve her tak›m›n ken-
dine özgü yap›s› içerisinde incelendi.
Bu süre zarf›nda oynad›¤›m›z 7 haz›rl›k maç› ve de
özellikle May›s ay›ndaki uzun kamp›m›z, oyun fel-
sefemizin kadromuzdaki oyuncu grubu taraf›ndan
benimsenmesi aç›s›ndan son derece k›ymetli oldu.

“K›rm›z›-beyaz formalarla bekliyoruz”

2014 Dünya Kupas› ile birlikte her önemli turnuva-
ya ara vermeden kat›lan bir A Millî Tak›m olufltur-
maya kararl›y›z ve haz›r›z.
Büyük bir coflku ile hat›rlanan 2002 Dünya Kupa-
s›’ndan sonra bu dev organizasyonu sadece uzak-
tan takip eden 74 milyon Türk vatandafl›m›z›n bu
özlemini 2013’ün sonbahar›nda dindirmeyi amaç-
l›yoruz.
Rakibimiz Estonya, Euro 2012 öncesinde play-off
oynama baflar›s› göstermifl ve bu aç›dan son derece
dikkate al›nmas› gereken bir tak›m. Geçmiflte
önemli futbol baflar›lar›na sahne olmufl olan fiükrü
Saraco¤lu Stad›’n› dolduracak tüm taraftarlardan is-
te¤im; herkesin sadece ve sadece k›rm›z›-beyaz
formalar› ile tribüne gelerek bizlere destek olma-
s›…
Umut ve heyecanla bafllad›¤›m›z bu sürecin sonun-
da, mutlulu¤u ve baflka heyecanlar› yine sizlerle
birlikte paylaflmak dile¤i ile…

Me and my coaching staff are very pleased to wel-
come you, beloved football fans, to our first com-
petitive match at home of the present year. 
Our qualifying campaign for 2014 FIFA World Cup
in Brazil has started with the opening match
against the Netherlands four days ago. 
Our primary and unique target at Turkey senior
national team is waving the Crescent-Star flag of
Turkey in Brazil, by topping the qualifying group
which includes the Netherlands, Hungary,
Romania, Estonia and Andorra. 
All our crew from top to down and our players
have a big faith in this goal.  
We made all our studies and preparations accord-
ing to this target since assuming the post last
November. We have analysed all of our opponents
with scientific methods using dynamics peculiar to
their playing character. 
Seven friendly matches we played in this time-
frame and our long training camp last May were
key in terms of adopting our game philosophy to
the group of players.     

We’ll earn finals berth in Brazil 2014

2014’te Brezilya’da
olacağız

“Wear your red-white shirts”

Starting from 2014 FIFA World Cup, we are
determined to create a senior national team
who is consistently present in the final round
of every major tournament. 
Following the 2002 FIFA World Cup which is
remembered with a big passion, we aim to
give an end to this wait of 74 million Turkish
fans in autumn 2013. 
Our opponents tonight, Estonia had
advanced into the play-off round in EURO
2012 qualifying campaign. In this respect,
they must be respected and never underesti-
mated. 
My single wish from the fans who will turn
up to fiükrü Saraco¤lu Stadium, a venue
which hosted significant achievements, is to
wear only red-white shirts and support us. 
I would like to share the happiness and joy
with you, when our campaign that starts with
hope and excitement comes to an end.
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den geçecek. 
Bu 31 tak›m›n 5’i Afrika’dan, 4’ü Asya’dan, 4’ü Gü-
ney Amerika’dan, 3’ü Kuzey, Orta Amerika ve Kara-
yiplerden gelecek. Afrika d›fl›ndaki di¤er üç k›tan›n
play-off’larda kontenjanlar›n› 1’er tak›m art›rma flans›
bulunuyor. Keza Okyanusya da ancak play-off’ta ka-
zanacak bir tak›m› Brezilya’ya gönderebilecek. Biz
flimdi di¤er k›talar› bir yana b›rak›p, bizi ilgilendiren
Avrupa’ya gözümüzü çevirelim.
Avrupa, 13 finalistle Brezilya’ya en fazla tak›m gön-
derecek k›ta olma özelli¤ini tafl›yor. UEFA’ya üye 53
ülkenin kat›ld›¤› 30 Temmuz 2011’deki kura çekimi
sonucunda gruplar belirlendi. Gruplar›n› ilk s›rada ta-
mamlayacak 9 tak›m›n yan› s›ra en iyi 8 grup ikinci-
sinden dördü de oynayaca¤› play-off turu sonras›nda
Brezilya’n›n yolunu tutacak. Ve 7 Eylül 2012 ile 15
Ekim 2013 tarihleri aras›nda oynanacak eleme maç-
lar› da gelip çatt› iflte.
Belki ilginç bir tesadüf, belki de bir iflaret, bugüne dek
Brezilya’da düzenlenen tek Dünya Kupas› finalleri,

Hedefimiz Brezilya, ileri

‹lki 1930 y›l›nda Uruguay’da düzenlenen
Dünya Kupas›’n›n 20.’si 2014 y›l›nda yine
Lâtin Amerika’da ancak bu kez k›tan›n en bü-
yük ülkesi Brezilya’da organize edilecek.
“Büyük” derken konuyu biraz açmak gereki-
yor çünkü Brezilya’n›n büyüklü¤ü sadece
topraklar›n›n geniflli¤iyle s›n›rl› de¤il. 8 mil-
yon 514 bin 877 kilometrekarelik yüzölçü-
müyle Rusya, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti
ve ABD’nin ard›ndan dünyan›n beflinci büyük
ülkesi olan Brezilya, kupan›n ilk düzenlendi-
¤i güney komflusu Uruguay gibi tam 48 mem-
leketi içine alacak kadar genifl elbette. Lâkin
Brezilya’n›n as›l büyüklü¤ü konumuz olan
futbolla ilgili. Bugüne kadar düzenlenen 19
Dünya Kupas›’na sadece bir kez ev sahipli¤i
yapan ve finalinde oynad›¤› o kupay›, inan›l-
maz bir sürprizle Uruguay’a kapt›ran samba-
c›lar, ilkine 1958’de sahip olduklar› Dünya
Kupas›’n› bugüne dek tam 5 kez kazanarak
rekoru elinde tutuyor. Tabii bugüne dek oy-
nanan 19 Dünya Kupas›’na da kat›labilen tek
tak›m olma unvanlar› da onlar› dünya futbo-
lunda ayr› bir yere koyuyor. 
‹flte o büyük Brezilya, 2014 Dünya Kupas›’na
da tam 64 y›l sonra ev sahipli¤i yapacak.
1978 Arjantin’den 36 y›l sonra ilk kez bir Gü-
ney Amerika ülkesinde düzenlenecek turnu-
vada 32 tak›m mücadele edecek. Ev sahibi
Brezilya’n›n direkt kat›laca¤› turnuvaya ait 31
bilet için FIFA’ya ba¤l› 207 tak›m elemeler-

Tarihimizde iki kez 
kat›labildi¤imiz, 2002’de
üçüncülük madalyas›yla 
taçland›¤›m›z Dünya Kupas›
finallerine bir kez daha 
gidebilmek için ç›kt›k yola.
Hedefimiz 2014’te
Brezilya’da düzenlenecek
finallere kat›lmak. 
Bu hedefe ulaflabilmek için
Hollanda, Macaristan,
Estonya, Romanya ve
Andorra ile mücadele
edece¤iz. Bugünkü 
rakibimiz, fiükrü Saraco¤lu
Stad›’nda a¤›rlayaca¤›m›z
Estonya.

Millî Tak›m›m›z›n da kat›l-
ma hakk›n› elde etti¤i ilk fi-
naller olarak duruyor kay›t-
larda. Gerçi dönemin zor-
luklar›, mesafenin uzakl›-
¤› ve maddi imkâns›zl›k-
lar nedeniyle Millî Ta-
k›m›m›z o kupaya ka-
t›lamam›flt› ama yine
de ortada elde edilen
bir kat›l›m hakk› var-
d›. Umar›z Brezil-
ya’daki ikinci Dünya
Kupas› finallerine de
kat›lmay› baflar›r›z. Dile¤i-
miz grubu ilk s›rada ta-
mamlamak ve baraj maçla-
r›nda korkulu rüya görme-
den Brezilya’n›n yolunu
tutmak. 

Finallere iki 
kez kat›ld›k
Millî Tak›m›m›z, ilk üç Dünya Ku-
pas› finallerine kat›lmad›. fians›m›-
z› ilk olarak 1950’de denedik ve
baflard›k. Suriye ile tek eleme maç›
oynam›fl ve rakibimizi Ankara 19
May›s Stad›’nda 7-0 yenmifltik.
Teknik direktörlü¤ünü Cihat Ar-
man’›n yapt›¤› maç› Erdal Kocaçi-
men, Naci Özkaya, Vedii Tosun-
cuk, Mustafa Ertan, Bülent Eken,
Hüseyin Saygun, Erol Keskin, Lef-
ter Küçükandonyadis, Gündüz K›-
l›ç, Fahrettin Cansever, fiükrü Gü-
lesin on biriyle oynayan Millî Tak›-
m›m›z›n gollerinin alt›nda Fahret-

tin (3), Bülent, Lefter, Erol ve
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Gündüz’ün imzalar› vard›. Ancak
maddi imkans›zl›klar nedeniyle
Brezilya’daki finallere gidemedik.
Hemen ard›ndan 1954’te ‹sviç-
re’de düzenlenen Dünya Kupas›
finalleri için de kat›lma vizesini
ald›k. Biraz çetrefilli oldu ama
baflard›k. ‹spanya ile eflleflmifl ve
deplasmandaki ilk maç› 4-1 kay-
betmifltik. ‹nönü’deki rövanfl› Bur-
han Sargun’un golüyle 1-0 ald›k.
Statü gere¤i tarafs›z sahada oyna-
nan üçüncü maçta Artecha ve
Venancio’nun gollerine Burhan
Sargun ve Suat Mamat’la cevap
verdik. Maç 2-2 berabere bitince
dönemin statüsü gere¤i yap›lan
para at›fl›n› kazand›k ve tarihi-
mizde ilk defa ‹sviçre’deki finalle-
re kat›ld›k. Finallerde Güney Ko-
re’yi 7-0 yensek de Federal Al-
manya’ya iki maçta 4-1 ve 7-2’lik
skorlarla yenilerek elendik. 
Tarih yazmak için ise bu tarihten
itibaren tam 48 y›l bekledik. Kat›-
lamadan geçirdi¤imiz 11 finalin
ard›ndan, Japonya ve Güney Ko-
re’nin ortaklafla ev sahipli¤i yapt›-
¤› 2002 Dünya Kupas›’na gittik.
‹sveç, Slovakya, Makedonya,
Moldova ve Azerbaycan’›n bu-
lundu¤u grubu ‹sveç’in ard›ndan
ikinci s›rada bitirip baraj maçla-
r›nda da Avusturya’y› saf d›fl› b›-
rakarak kat›ld›k Dünya Kupas› fi-
nallerine. Tak›m›m›z Uzakdo-
¤u’ya yollan›rken beklentiler faz-
la büyük de¤ildi ama fienol Gü-
nefl’in yönetimindeki ay-y›ld›zl›
gençler Güney Kore-Japonya ek-

seninde bir tarih yazmay› baflard›.
Rüfltü Reçber, Ömer Çatk›ç, Zafer
Özgültekin, Ümit Davala, Fatih
Akyel, Bülent Korkmaz, Alpay
Özalan, Ümit Özat, Emre Afl›k,
Hakan Ünsal, Ergün Penbe, Ab-
dullah Ercan, Okan Buruk, Tugay
Kerimo¤lu, Emre Belözo¤lu, Mus-
tafa Kemal ‹zzet, Tayfur Havutçu,
Hasan fiafl, Y›ld›ray Bafltürk, Arif
Erdem, Nihat Kahveci, ‹lhan
Mans›z ve Hakan fiükür’den olu-
flan Millî Tak›m›m›z, Brezilya’ya
2-1 yenildikten sonra Kosta Rika
ile 1-1 berabere kal›p Çin’i 3-0
yenerek gruptan ç›kmay› baflard›.
Gollerimizi Brezilya maç›nda Ha-
san fiafl, Kosta Rika maç›nda Em-
re Belözo¤lu, Çin maç›nda ise
Hasan fiafl, Bülent Korkmaz ve
Ümit Davala kaydetmiflti. 
‹kinci turdaki rakip ev sahiplerin-
den Japonya’yd›. Ay-y›ld›zl›lar,
Japonya’y› Ümit Davala’n›n tek
golüyle geçerek çeyrek finale
yükseldi. Yeni rakip Senegal’di ve
Afrika temsilcisi Fransa’y›, ‹sveç’i
yenerek gelmiflti o noktaya. ‹lhan
Mans›z’›n alt›n golüyle 1-0 kaza-
narak yar› finale ç›kan Türkiye,
kupay› kazanacak Brezilya’ya bir
kez daha kaybetti. Bu defa skor 
1-0’d›. Üçüncülük maç›n› Deagu
Stad›’nda ev sahiplerinden Gü-
ney Kore ile oynayan Millî Tak›-
m›m›z, nefes kesen karfl›laflmay›
Hakan fiükür’ün bir, ‹lhan Man-
s›z’›n iki golüyle 3-2 kazanarak
tarihinin en parlak zaferini elde
etti.
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31 Temmuz 1963’te ‹stanbul’da do¤du. Futbola
Vefa’da bafllad›. S›ras›yla Fatih Karagümrük, Ri-
zespor, K.Maraflspor, Bak›rköyspor ve Kas›mpa-
fla’da oynad›ktan sonra futbolu ‹stanbulspor’da b›-
rakt›. 1999-2000 sezonunda 7 maç ‹stanbulspor’u
çal›flt›rd›. 2004-2005 döneminde Galatasaray PAF
tak›m›n›n teknik direktörlü¤ünü üstlendi. 2004’te
bafl›na geçti¤i Türkiye U17 Tak›m›’n› Avrupa fiam-
piyonu ve dünya dördüncüsü yapt›. 2006’da ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyespor’da teknik direktörlük
görevine bafllad›. Tak›m›n› ilk sezonunun sonunda
Süper Lig’e ç›kard›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyes-
por’un bafl›nda 6 y›l görev yapt›ktan sonra 17 Ka-
s›m 2011’de A Millî Tak›m Teknik Direktörlü¤üne
getirildi.

19 Ekim 1973’te
do¤du. 11 yafl›nda
Galatasaray’›n altya-
p›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 Kupa-
s›’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 Koordina-
törlük yapt›. 17 Kas›m 2011’de A Millî Tak›m yar-
d›mc› antrenörlü¤üne getirildi.

Teknik Direktör Abdullah Avc›

Okan Buruk 
Antrenör

2 Nisan 1974’te Stutt-
gart’da do¤du. Futbo-
la 6 yafl›nda bafllad›¤›
Stuttgart Kickers’de 
A tak›ma kadar yük-
seldi ve 21 yafl›nda Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fe-
nerbahçe’de 5 sezon forma giydi. La Liga tak›mla-
r›ndan Real Sociedad’a transfer oldu, ard›ndan da
Espanyol formas›n› giydi. 2004’te Befliktafl’la anla-
fl›p Türkiye’ye döndü. Futbolu 2006’da Gençlerbir-
li¤i’nde b›rakt›. Mart 2009’da Real Sociedad’›n U19
tak›m›nda antrenörlü¤e bafllad›. Almanya’da Hof-
fenheim ve Stuttgart’›n altyap› tak›mlar›nda teknik
direktörlük yapt›ktan sonra A Millî Tak›m yard›mc›
antrenörlü¤üne getirildi.

Tayfun Korkut
Antrenör

9 Mart 1970’te ‹stan-
bul’da do¤du. 19 ya-
fl›nda Galatasaray 3.
Lig tak›m›nda 1 y›l
forma giydi. Bak›r-
köyspor’un 1. Lig’de yer ald›¤› dönemde 4 y›l oy-
nad›. 1994-2004 sezonlar› aras›nda 10 y›l ‹stan-
bulspor’un kalesini korudu. 2003-2005 sezonlar›
aras›nda Kayserispor ve Kayseri Erciyesspor for-
malar›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 kale-
ci antrenörlü¤ü görevini üstlendi. 17 Kas›m 2011
tarihinde de A Millî Tak›m kaleci antrenörlü¤üne
getirildi.

Haluk Güngör 
Kaleci Antrenörü

17 Aral›k 1977’de
Ankara’da do¤du.
Marmara Üniversi-
tesi Beden E¤itimi
Spor Yüksek Oku-
lu’nda antrenörlük ve ö¤retmenlik e¤itimi ald›.
1999-2006 tarihleri aras›nda Galatasaray’da alt-
yap› antrenörü ve A tak›m analisti görevlerini
üstlendi. 2006-2011 y›llar› aras›nda ‹stanbul Bü-
yükflehir 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 dön-
dü¤ü A Millî Tak›m’da analiz antrenörü olarak
çal›fl›yor. 

Analiz Antrenörü
‹brahim Kemal Menderes 



Milli Takım kulüp
havasında

Bekir 
İrtegün 
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Dönemin C Genç Millî
Tak›m›’nda bafllayan 
ay-y›ld›zl› kariyerini 
A Millî Tak›m’a kadar
ulaflt›rmay› baflaran 
oyunculardan birisi o.
Geçti¤imiz sezon 
gösterdi¤i 
performansla 
28 yafl›nda A millî 
formay› giyen 
tecrübeli stoper, 
Abdullah Avc› 
döneminde çok sakin 
ve kulüp havas›n›
yakalayan bir ortama
sahip olduklar›n› 
söyleyip, “Baflar›ya aç
oyuncularla grup birincisi
olarak Dünya Kupas›
finallerine gideriz” diyor.
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formay› giyen 
tecrübeli stoper, 
Abdullah Avc› 
döneminde çok sakin 
ve kulüp havas›n›
yakalayan bir ortama
sahip olduklar›n› 
söyleyip, “Baflar›ya aç
oyuncularla grup birincisi
olarak Dünya Kupas›
finallerine gideriz” diyor.

� Geçti¤imiz sezondaki baflar› ve istikrar›n›n
ard›ndan A Millî Tak›m’a yükselmeyi baflard›n.
Öncelikle Millî Tak›m’a ça¤r›ld›¤›n› ö¤renince
neler hissettin? Burada kal›c› olmak ve geç
buldu¤un ay-y›ld›zl› formay› b›rakmamak için
neler yapman gerekti¤ini düflünüyorsun?
‹nsanlar benim Millî Tak›m kariyerime bakarsa
çok güzel fleyler görebilir. C Genç’ten
bafllayarak A Millî Tak›m’a kadar bütün katego-
rilerde forma giymifltim. A Genç, Ümit ve
Olimpik Millî Tak›mlarda kaptanl›k yapt›m.
Ama ne yaz›k ki A Millî Tak›m’da süreklili¤im
olmad›. Gaziantepspor’da oynarken her sene
çok say›da maça ç›kmama ra¤men belki perfor-
mans›m›n yeterli olmamas›, belki büyük
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tak›mda oynamama-
n›n dezavantaj›yla A
Millî Tak›m sorumlu-
lu¤unu istedi¤im ka-
dar alamad›m. Fener-
bahçe’ye gelirken A
Millî Tak›m kamp›n-
dan dönerek imza at-
t›m ama Fenerbah-
çe’de forma flans› bu-
lamad›¤›m için A Mil-
lî Tak›m’daki konu-
mumu kaybettim.
Ama geçen sezon
gösterdi¤im perfor-
mansla Millî Tak›m’a
gelmeyi hak etti¤imi
düflünüyorum. Hoca-
lar›ma da ne kadar te-
flekkür etsem azd›r.
Bu imkan› bana sa¤-
lad›lar. Ben de yaz
kamp›nda onlar›
mahcup etmedi¤imi
düflünüyorum. Hiçbir
oyuncu formay› kay-
betmek istemez ama
bu devaml›l›¤›n ol-
mas› için kendi tak›-
m›n›zda iyi oynama-
n›z, baflar›l› olman›z
lâz›m. Bunun için de
her zaman çok çal›fl-
man›z gerekiyor. A
Millî Tak›m formas›n›
giymek gerçekten
inan›lmaz bir duygu.
Benim hayalim bura-
da çok uzun süre forma giyebilmek. ‹nflallah olur.
Bunu zaman gösterecek.
�Abdullah Hocan›n gelifliyle birlikte A Millî Ta-
k›m’da yeniden yap›lanma dönemi bafllad›. Sen de
bu yap›lanmadaki yeni isimlerden birisin. Birlikte
uzunca bir kamp dönemi geçirdiniz ve üst üste ha-
z›rl›k maçlar› oynad›n›z. Bize Millî Tak›m’daki at-
mosferi anlatabilir misin? 
Millî Tak›m’a üçüncü geliflimde, ilk iki geliflime
oranla flu fark› gördüm, çok rahatt›k. Daha sakin ve
kulüp havas›ndayd›k. Bu çok önemli çünkü daha
fazla yo¤unlafl›p daha iyi konsantre olunabiliyor.
Millî Tak›m’daki ortamda flöyle bir avantaj var, geç-
miflte birlikte oynayan oyuncular çok fazla. Teknik
direktörlü¤ünü Abdullah Hocan›n yapt›¤› oyuncular
da çok fazla. Bu da önemli bir avantaj. Mesela zor-
lu bir sezonun ard›ndan 16 gün süren bir kamp yap-
t›k ama hiçbirimiz s›k›lmad›k. Çünkü çok güzel bir
kamp dönemi geçti ve bu da direkt maç sonuçlar›na
yans›d›. Bunun da nedeni hocalar›m›z›n bize sa¤la-
d›¤› ortam. 

�Abdullah Hocan›n
oyunculardan bek-
lentileri neler? 
Abdullah Hocan›n
üzerinde en çok dur-
du¤u konu bizim bir
turnuva tak›m› olma-
m›z. Bir turnuvada
vars›n, ondan sonra
iki turnuvada yoksun
fleklindeki bir tablo-
yu istemiyor. Türk
Millî Tak›m›’n›n bu
profili kesinlikle de-
¤ifltirmesi ve her tur-
nuvada var olmas›
gerekti¤ini söylüyor.
Bunu da sa¤layacak
gibi görünüyor. Hem
yaklafl›m› hem oyun-
cu tercihleri hem de
kamp ve maçlarda
sa¤lanan ortamla o
yolda yürüyor. Zaten
ülke futbolu olarak
bize yak›flan da bu-
dur.
�Önümüzdeki 2014
elemelerinde Hol-
landa, Macaristan,
Romanya ve Estonya
ile ayn› grupta yer
al›yoruz. Bu tak›mla-
ra bakt›¤›n zaman
kâ¤›t üzerindeki flan-
s›m›z› nas›l görüyor-
sun? 
Ben art›k kâ¤›t üze-

rinde cümlesine kat›lm›yorum. O eskidendi. Tak›m-
lar aras›ndaki makas giderek daral›yor. Bugün en za-
y›f oldu¤unu düflündü¤ünüz bir tak›mla oynasan›z
bile, küçük tak›mlar da futbolun do¤rular›n› uygula-
yabiliyor. Ama tüm bunlara ra¤men biz kendi futbol
karakterimizi, de¤erlerimizi ve duygular›m›z› sahaya
yans›tabilirsek bu gruptan ç›kabilece¤imizi düflünü-
yorum. Hatta  ikinci olarak de¤il, birinci olarak ç›ka-
bilece¤imizi düflünüyorum. Bu bir hayal de¤il. As-
l›nda ç›kabilece¤imiz kelimesi bile belki yanl›fl, ç›k-
mal›y›z demek gerekir.  En önemli rakibimiz olarak
görünen Hollanda’n›n yeni teknik direktörü Louis
van Gaal sert mizaçl› ve iflleri düzeltebilecek kapa-
sitede bir hoca.  Hollanda’n›n futbol birikimi ve
oyuncu kapasitesi ortada. Baflar›l› olmak isteyecek-
lerdir. Ama bir yandan bizim de baflar›ya ihtiyac›m›z
var. Millî Tak›m›m›zdaki her oyuncu Dünya Kupas›
finallerinde oynamak istiyor. Kariyer hedefleri olan
genç oyunculara sahibiz. Bu çok önemli, çünkü ba-
flar›ya aç oyunculara sahip olmak ciddi bir koz. Bu-
nun avantaj›n› sonuna kadar kullanaca¤›z.



sezonunda bafllayan tribün inflaat›, liglerin tatile gir-
mesiyle h›zland› ve 2000-01 sezonunda Fenerbah-
çe’nin evinde oynad›¤› ilk maç olan ‹stanbulspor
karfl›laflmas›na yetifltirildi. Stat kapasitesi bu maçta
30 bin kifliye yükselmiflti. 
Ayn› sezon içinde di¤er tribünün de y›k›lma ifllemi
bafllad›. Bu sefer sponsor olarak Telsim’le anlafl›ld›.
Buna göre, inflaat May›s ay›na kadar bitirilecek, girifl
ve birinci kattaki ma¤azalar›n kullan›m hakk› 8 y›ll›-
¤›na Telsim’e verilecekti. Bu süre bitiminde ise Fe-
nerbahçe Yönetimi bu binaya tafl›nacakt›. ‹nflaat h›z-
l› bir flekilde tamamlanarak 6 May›s 2001’de Galata-
saray’la oynanan lig maç›na yetifltirildi. Bu karfl›lafl-
mada ‹stanbul seyirci ve hâs›lat rekoru k›r›ld›. 
Yeni projeye göre stad›n tamam›n›n üstü kapat›la-
cak, sütun yerine, tribünleri birlefltiren yerlere 4 adet
kule dikilecek ve çat› bu kuleler üzerine oturtulacak-
t›. Üstünün tamamen kapanmas› ve futbol sahas›n›n
etraf›ndaki koflu pistinin kald›r›lmas› sayesinde akus-
tik düzelecek ve inan›lmaz bir atmosfer sa¤lanacak-
t›. 2002-2003 sezonunun ilk yar›s›nda kale arkala-
r›nda tribünlerin üstü kapat›ld›. Numaral› tribünün
y›k›m› ve yeniden infla edilmesi ertelendi. 2005’te
numaral› tribün süratle y›k›larak yerine 8-9 ay gibi
k›sa sürede yeni tribün inflaat› yap›ld›. Bu yeni tribü-
nün ismi “Fenerium” oldu. Bugün bütün bölümleriy-

le Fenerbahçe taraftar›n›n yan› s›ra
millî maçlar›m›za da hizmet veren Fe-
nerbahçe fiükrü Saraco¤lu Stadyumu
hem sar›-lacivertli kulübün hem de ül-
ke futbolunun gurur kayna¤› say›l›yor. 
Stat, 105’e 68 metrelik çim zemini, ta-
mam› kapal› 50 bin 530 kifli kapasiteli
tribünleri, 90 adet VIP locas›, son de-
rece modern soyunma odalar› ve mü-
kemmel d›fl ayd›nlatmas›yla gece maç-
lar›nda p›r›l p›r›l parl›yor. 
Millî Tak›m›m›z, bu stattaki son maç›-
n› 29 Mart 2011’de Euro 2012 eleme-
lerinde Avusturya ile oynam›fl, Arda
Turan ve Gökhan Gönül’ün golleriyle
2-0 kazanm›flt›. O günden bu yana iç
sahada oynad›¤› 6 maçta baflka statlar›
tercih eden ay-y›ld›zl›lar, 532 gün ara-
dan sonra fiükrü Saraco¤lu’na ç›k›yor. 

Bugün modern Fenerbahçe fiükrü Saraco¤lu Stadyu-
mu’nun tüm ihtiflam›yla yükseldi¤i arazi, geçmiflte
“Papaz›n Çay›r›” ad›yla y›llar boyu futbol karfl›lafl-
malar›na ev sahipli¤i yapm›flt›. 
1908’in Temmuzunda Osmanl› Sultan› II. Abdülha-
mit taraf›ndan y›ll›k 30 alt›n kira karfl›l›¤›nda Union
Club’a kiralanan arazinin çevresi tahta perdeyle çev-
rildi ve bir de lokal infla edildi. Saha 1909’da Fener-
bahçe Kulübü’ne kiraland›. 30 Eylül 1931’de yap›-
lan inflaatla stad›n d›flar›s›yla iliflkisi kesildi ve 13
May›s 1932’de törenle aç›l›fl› yap›ld›. Fenerbah-
çe’nin Kufldili’nde bulunan lokalinin yanmas› sonra-
s›nda, kirac›s› oldu¤u stad› sat›n almaya karar ver-
mesi, modern stadyumun temel tafllar›n› oluflturdu.
fiükrü Saraco¤lu ve Kemal Onan’›n gayretleriyle, 36
bin metrekarelik bu alan ve içinde bulunan bina, 27
May›s 1933’te Fenerbahçe Kulübü’nün mal› oldu. 
‹zleyen tarihlerde, 25’er metrelik iki kapal› tribün
50’fler metreye uzat›ld›. Lokal olarak kullan›lan bi-
nan›n çat›s› yenilendi. Büfe, soyunma odalar› ve
dufllar eklendi. Futbola ‹kinci Dünya Savafl›’ndan
sonra artan ilgi, ‹stanbul’a bir büyük stat daha yap›l-
mas›n› gerektirdi. Bu ba¤lamda bugün Befliktafl ‹nö-
nü Stadyumu ad›ndaki Mithatpafla Stad›’n›n yap›m›-
na baflland›. 
Ayn› dönemde Fenerbahçe de kendi stad›n›n büyü-

tülmesi ihtiyac›n› hissetti. 6 A¤ustos 1948’de temeli
at›lan inflaat 6 ay sürdü ve bitirilen tribünlerin aç›l›-
fl› Vali Lütfü K›rdar taraf›ndan 13 fiubat 1949’da ya-
p›ld›. Yeni Fenerbahçe Stad› 25 bin kifli kapasiteli
modern bir statt› ve ayn› dönemde Türkiye’deki en
yüksek kapasiteli stat olmufltu. ‹kinci büyük stat olan
Mithatpafla’n›n kapasitesi ise 15 bin kifliydi. 
Ancak 1960’l› y›llarda yeniden yenilenerek kapasi-
tesi 60 bin kifliye ç›kart›lmak istenen stad›n inflaat›
ciddi biçimde uzad›. Öyle ki, 1965’te bafllanan in-
flaat ancak 1982 y›l›nda tamamlanabilmiflti. 19 Ey-
lül 1982 tarihinde Altay maç›yla yeniden aç›lan
stat 33 bin kiflilikti. 1995 y›l›nda UEFA’n›n statlar›n
koltukland›r›lmas›n› istemesi üzerine kapasite 28
bine düfltü. 
Stad›n kaderi, Aziz Y›ld›r›m’›n 1998 y›l›nda Fener-
bahçe Baflkanl›¤›’na seçilmesiyle de¤iflti. ‹lk ifl olarak
stad›n isminin Fenerbahçe fiükrü Saraco¤lu olarak
de¤ifltirilmesini sa¤layan Y›ld›r›m, “yeni aç›k” diye
bilinen Kurba¤al›dere taraf›ndaki tribünün y›k›m›yla
inflaat› bafllatt›. Bu tribünün y›k›lmas›ndan sonra yö-
netim, yap›m için sponsor aray›fl›na girdi. Migros’la
yap›lan anlaflmaya göre tribün bu firma taraf›ndan
yapt›r›lacak, yap›lacak binan›n alt kat›nda aç›lacak
ma¤aza Migros taraf›ndan iflletilecek, ancak sat›fllar-
dan belli bir pay da kulübe aktar›lacakt›. 1999-2000

Bugün Türkiye-Estonya
maçına sahne olacak
Fenerbahçe Şükrü
Saracoğlu Stadı, 
hâlihazırda
Türkiye’nin en modern
futbol statlarından
birisi. Bu statta son
maçını 29 Mart
2011’de Avusturya’ya
karşı oynayan 
Millî Takımımız, 
532 gün aradan
sonra Şükrü
Saracoğlu Stadı’nda
müsabakaya çıkıyor. 

Maç›n Hakemi

Marcin Borski 

13 Nisan 1973 do¤umlu
Polonyal› hakem ülkesinin en üst
liginde 1999 y›l›ndan bu yana
görev
yap›yor.
2006’dan bu
yana FIFA
kokart› takan
Borski, 2008
y›l›nda pro-
fesyonel
hakem ola-
bilmek için
borsa analistli¤i mesle¤ini
b›rakt›. 2009 y›l›nda ülkesinin en
iyi hakemi seçildi. UEFA’n›n elit
kategoriye aday hakemleri
aras›nda bulunan Borski,
geçti¤imiz sezon Befliktafl’›n 3-1
kazanarak UEFA Avrupa Ligi
grubundan ç›kmay› baflard›¤›
Stoke City maç›n› yönetmiflti.  

❍Yard›mc› Hakemler
Rafal Rostkowski 
Tomasz Listkiewicz 

❍Dördüncü Hakem
Pawel Gil 

532 gün sonra yine 
Şükrü Saracoğlu Stadı
532 gün sonra yine 
Şükrü Saracoğlu Stadı
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Tolga
Zengin

Trabzonspor

Semih
Kaya

Galatasaray

Hasan Ali
Kald›r›m
Fenerbahçe

Ömer
Toprak

B.Leverkusen

Bekir
‹rtegün

Fenerbahçe

Gökhan
Gönül

Fenerbahçe

Hamit
Alt›ntop

Galatasaray

Eren
Güngör

Kayserispor

Caner
Erkin

Fenerbahçe

Emre
Belözo¤lu
A. Madrid

Mehmet
Topal

Fenerbahçe

Selçuk
‹nan

Galatasaray

Gökhan
Töre

Rubin Kazan

Sercan
Sararer
G. Fürth

Mevlüt
Erdinç

S. Rennais

Nuri
fiahin

Liverpool

Arda
Turan

A. Madrid

Burak
Y›lmaz

Galatasaray

Umut
Bulut

Galatasaray

Tunay
Torun
Stuttgart

Mehmet
Ekici

W. Bremen

Cenk
Gönen
Befliktafl 

Mert
Günok

Fenerbahçe

Tolga Zengin (10.10.1983 - Hopa, 4 maç) 

Cenk Gönen (21.02.1988 - ‹zmir, 2 maç) 

Mert Günok (01.03.1989 - Karabük, 4 maç) 

Gökhan Gönül (04.01.1985 - Samsun, 28 maç, 1 gol) 

Semih Kaya (24.02.1991 - ‹zmir, 5 maç) 

Ömer Toprak (21.07.1989 - Almanya, 8 maç, 2 gol) 

Bekir ‹rtegün (20.04.1984 - Elaz›¤, 4 maç) 

Eren Güngör (02.04.1988 - ‹zmir, 3 maç) 

Hasan Ali Kald›r›m (09.12.1989 - Almanya, 6 maç) 

Caner Erkin (04.10.1988 - Edremit, 16 maç, 1 gol) 

Hamit Alt›ntop (08.12.1982 - Almanya, 75 maç, 8 gol) 

Emre Belözo¤lu (07.09.1980 - ‹stanbul, 86 maç, 8 gol)

Selçuk ‹nan (0.02.1985 - ‹skenderun, 21 maç, 1 gol)

Mehmet Topal ( 03.03.1986 - Malatya, 29 maç) 

Mehmet Ekici (25.03.1990 - Almanya, 7 maç)

Nuri fiahin (05.09.1988 - Almanya, 33 maç, 2 gol) 

Arda Turan (30.01.1987 - Fatih, 58 maç, 13 gol)

Gökhan Töre (20.01.1992 - Almanya, 10 maç) 

Sercan Sararer (27.11.1989 - Almanya, 6 maç) 

Tunay Torun (21.04.1990 - Almanya, 7 maç) 

Umut Bulut (05.03.1983 - Yeflilhisar, 16 maç, 2 gol) 

Mevlüt Erdinç (25.02.1987 - Fransa, 16 maç, 1 gol) 

Burak Y›lmaz (15.07.1985 - Antalya, 20 maç, 6 gol) 
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Ad›  Do¤um Tarihi  Kulübü Millilik ve Gol 
Player Name Date of Birth Club App&Goal

Estonya Millî Tak›m› Kadrosu

Kaleci / Goalkeeper
Artur Kotenko 20.08.1981 FF Jaro 25/0
Sergei Lepmets 05.04.1987 CS Concordia Chiajna 0/0
Sergei Pareiko 31.01.1977 Wisla Krakow 37/0

Savunma / Defender
Alo Barengrub 12.02.1984 Nomme JK Kalju 38/0 
Enar Jaager 18.11.1984 Aalesunds FK 88/0 
Ragnar Klavan 03.10.1985 FC Augsburg 80/2 
Dmitri Kruglov 24.05.1984 FK Rostov 76/1
Igor Morozov 27.05.1989 FC Levadia 12/0
Taavi Rahn 16.05.1981 Tianjin Songjiang 65/0
Tihhon Sisov 11.02.1983 Nomme JK Kalju 35/0 
Taijo Teniste 31.01.1988 Sogndal Fotball 15/0 

Orta Saha / Midfielder
Aleksandr Dmitrijev 18.02.1982 FC Gomel 75/0
Tarmo Kink 06.10.1985 AS Varese 1910 64/5 
Joel Lindpere 05.10.1981 New York Red Bulls 79/5 
Sergei Mosnikov 07.01.1988 Pogon Szczecin 9/0
Sander Puri 07.05.1988 Kuopion Palloseura 43/2 
Ats Purje 03.08.1985 Kuopion Palloseura 36/4
Konstantin Vassiljev 16.08.1984 FK Amkar Perm 53/15
Martin Vunk 21.08.1984 Panachaiki FC 45/1 

Forvet / Forward
Henrik Ojamaa 20.05.1991 Motherwell FC 5/0
Andres Oper 07.11.1977 Nea Salamis Famagusta 125/37
Kaimar Saag 05.08.1988 Vejle Boldklub Kolding 42/3 
Vladimir Voskoboinikov 02.02.1983 FC Dinamo Tbilisi 32/4
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Estonya Futbolu

Estonya, Futbol Federasyonu’nu 1991’de kurdu
ve Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n›n ard›ndan
1994’te FIFA’ya üye oldu. Bir dönem h›zl› bir
yükselifl göstererek 2002 y›l›n›n Aral›k ay›nda
dünya klasman›nda 60. basama¤a kadar ç›ksa-
lar da ard›ndan gerileyerek 112. s›raya kadar
indiler. Fakat son dönemlerde yeniden bir ç›k›fl
içinde olduklar›n› söyleyebiliriz. Euro 2012 ele-
melerinde ‹talya, Slovenya ve S›rbistan gibi
güçlü rakiplerin bulundu¤u eleme gurubunu
ikinci s›rada bitirmeleri, onlar› FIFA dünya klas-
man›nda 56. s›raya ç›kard›. 
1992 y›l›ndan bu yana kendi ligine sahip olan
Estonya’da 21 sezon geride kald› ve bugüne ka-
dar 7 tak›m flampiyonlu¤a ulaflt›. Ligde baflkent
Tallinn tak›mlar›n›n büyük bir üstünlü¤ü göze
çarp›yor. 1992 ve 1992-93 sezonlar›nda FC
Norma Tallinn ligi zirvede tamamlarken 
1993-94 ve 1994-95’te bayra¤› FC Flora Tallinn
devrald›. 1995-96 ve 1996-97’de FC Lantana
Tallinn sahneye ç›karken, 1997-98’de ve daha
sonra tek y›la dönen ligin 1998 sezonunda zir-
ve yine Flora’n›n oldu. 1999’da Tallinn ambar-
gosuna son veren tak›m Levadia Maardu’ydu ve
2000 y›l›nda da bu baflar›y› tekrarlad›. 2001 y›-
l›nda ise ikinci Tallinn dönemi bafllad› ve FC
Flora 3 sezon üst üste flampiyonlu¤u elde etti.
2004 y›l›nda ise FC Levadia ilk kez zirve gören
bir di¤er Tallinn tak›m› oldu. 2005’in flampi-
yonu TVMK da bir baflka Tallinn ekibi ola-
rak dikkat çekti. 2006’dan 2009’a kadar
geçen 4 sezonda Levadia Tallinn flam-
piyon unvan›n› kimselere b›rakmad›.
2010 ve 2011 y›llar›n›n flampiyonu
ise 9. kez Flora oldu. 
2005 y›l›nda Estonya Ligi’ni zirve-
de tamamlayan TVMK’n›n golcü-
sü Tarmo Neemelo, att›¤› 41 gol-
le tüm Avrupa’n›n dikkatini çek-
miflti. O dönemde 23 yafl›nda
olan golcünün en yak›n takipçisi
Trans’›n santrforu Maksim Gruz-
nov sadece 26 gol atabilmiflti.
Neemelo, Türkiye’de Trabzons-
por’un transfer listesine girdi ve ara
transfer döneminde ülkemize gele-
rek Mehmet Ali Y›lmaz Tesisleri’nde
antrenmanlara da ç›kt›. Ancak o dö-
nemde dizindeki sakatl›ktan dolay› Trab-

zonspor, Estonyal›n›n transferinden vazgeçti.
7 Kas›m 1977 do¤umlu golcü Andres Oper ise 1.85 boyunda ve 75 ki-
lo a¤›rl›¤›nda. Estonya’da FC Flora Tallinn formas› alt›ndaki baflar›s›
ona yurtd›fl›na aç›lma imkân› sa¤lad›. 1999 y›l›nda Danimarka tak›m-
lar›ndan Aalborg’a transfer olan Oper, 2003 y›l›nda ise Rusya’da Tor-
pedo Moskova için top koflturmaya bafllad›. 2005 sezonunda Mosko-
va’dan Hollanda’ya transfer olan Oper, 2009’da Çin’in Shanghai
Shenhua tak›m›na transfer oldu. Oper’in Estonya Millî Tak›m›’nda oy-
nad›¤› 125 maçta 37 golü bulunuyor.
Estonya Millî Tak›m›, 2004 Avrupa fiampiyonas› elemelerinde 8.
Grup’ta Bulgaristan, H›rvatistan, Belçika ve Andorra ile eflleflti. Grup-

Tarmo Rüütli
Hollandal› Teknik Direktör

Jelle Goes’in yerine 2007 y›-
l›nda Estonya Millî Tak›-

m›’n›n bafl›na getirilen Tarmo
Rüütli, millî tak›mlarda görev

yapan en istikrarl› teknik
adamlardan biri. 6 y›l› aflk›n

bir süredir Estonya Millî Tak›-
m›’n›n bafl›nda bulunan Rü-

ütli, 11 A¤ustos 1954 do-
¤umlu. Bir orta saha oyuncu-

su olarak futbol kariyeri bo-
yunca Total FC Norma, Par-
nu Kalev, Parnu Kalakombi-

naat, Parnu Kalakombina-
at/MEK, JK Tervis Parnu for-

malar›n› giyip 1994’te faal
futbolculuk hayat›n› noktala-

d›. 1998-99 sezonunda 
Viljandi Tulevik’te, 

1999-2000’de FC Flora Tal-
linn’de görev yaparken, Es-

tonya Millî Tak›m›’n› da ça-
l›flt›rd›. 2001-2002 sezonunu
ilk tak›m› Viljandi Tuljevik’te
geçirdikten sonra 2003-2008

sezonlar›nda Levadia Ta-
linn’in bafl›na geçti.

2007’den bu yana Estonya
Millî Tak›m›’n›n Teknik Di-
rektörlü¤ünü yapan Tarmo
Rüütli, kulüp tak›mlar›nda

görev almay› da sürdürüyor.
2009’da FC Flora Tallinn’in

bafl›nda bulunan 58 yafl›nda-
ki teknik adam, 2010’dan iti-

baren de FC Nomme Uni-
ted’›n teknik direktörlü¤üne

devam ediyor.

TEKN‹K D‹REKTÖR

Yükselen değerYükselen değer

Fut-
bol Federasyo-

nu’nu 1991’de kurup
1994’te FIFA’ya üye olan Es-

tonya, hızlı bir çıkış gerçekleştirip
FIFA dünya sıralamasında 56. ba-

samağa kadar yükseldi. 2012 Avru-
pa Şampiyonası elemelerinde ise bü-
yük bir sürpriz yaparak grubu Sır-
bistan’ın önünde ikinci sırada bitir-
di. Ancak finallere katılma fırsatı-

nı baraj maçlarında İrlanda
Cumhuriyeti’ne yenilerek

yitirdi. 



taki 8 maçta 2 galibiyetini de Andorra karfl›s›nda 
2-0’l›k skorlarla alan Estonya, H›rvatistan ve Bulga-
ristan’la da golsüz berabere kald›. Bu sonuçlarla 8
puan toplayan Estonya, grubu 4. s›rada, s›f›r çeken
Andorra’n›n üstünde tamamlad›. 
2006 Dünya Kupas› elemelerinde 3. Grup’ta Porte-
kiz, Slovakya, Rusya, Litvanya, Liechtenstein ve Lük-
semburg’la mücadele eden Estonya, 12 maçta 5 ga-
libiyet, 2 beraberlik, 5 ma¤lubiyetle 17 puan topla-
y›p 4. s›rada kal›rken, 16 gol att›, 17 gol yedi. Liech-
tenstein’› 2-1 ve 2-0, Lüksemburg’u 4-0 ve 2-0, Lit-
vanya’y› 2-1 yendi. Rusya ile 1-1, Litvanya ile 2-2
berabere kald›. Portekiz’e 4-0 ve 1-0, Rusya’ya 1-0,
Slovakya’ya ise 2-1 ve 1-0’l›k sonuçlarla boyun e¤-
di. 16 golden 7’sine Andres Oper imza atarken Kris-
ten Viikmae ile Ingemar Teever 2’fler gol kaydetti.
Joel Lindpere, Sergei Terehhov, Andrei Stepanov ve
Maksim Smirnov ise 1’er gol att›. Estonlar›n 1 say›s›
ise Lüksemburglu Manou Schauls’un kendi a¤lar›n›
havaland›rmas›yla gerçekleflti. 
2008 Avrupa fiampiyonas› elemelerinde ise Eston-
ya’n›n grubunda ‹ngiltere, H›rvatistan, ‹srail, Rusya,
Makedonya ve Andorra yer al›yordu. Estonlar, ‹ngil-
tere’ye 4-0 ve 3-0, H›rvatistan’a 2-0 ve 1-0, Rusya’ya
her iki maçta da 2-0, ‹srail’e 1-0 ve 4-0, Makedon-
ya’ya da 1-0 yenildi¤i maçlarda tek gol bile atama-
yarak büyük bir hüsran yaflad›. Bu gruptaki iki gali-
biyetini, grubun averaj tak›m› Andorra’y› 2-1 ve 2-0
yenerek elde eden Estonya, ayr›ca Makedonya ile de
1-1 berabere kalarak 7 puan toplad›. 
2010 Dünya Kupas› elemelerinde ise Estonya, Millî
Tak›m›m›zla ayn› grupta yer ald›. Grupta ayr›ca ‹s-
panya, Bosna-Hersek, Belçika ve Ermenistan bulu-
nuyordu. Millî Tak›m›m›z›n 15 puanla üçüncü s›ra-
da tamamlad›¤› grupta Estonya 8 puanla beflinci s›-
ray› elde edebildi. Estonlar, 10 maçl›k periyotta 2
galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi al›rken, kalelerin-
de gördükleri
24 gole 8 golle
cevap verebil-
di. Balt›k ekibi
iki galibiyetini
evinde Erme-
nistan ve Belçi-
ka’y› 1-0’l›k
skorlarla yene-
rek elde eder-
ken, yine evin-
de Millî Tak›-
m›m›zla 0-0,
deplasmanda
da Ermenis-
tan’la 1-1 bera-
bere kald›. En
a¤›r yenilgisine
Bosna Hersek
deplasman›n-
da 7-0’la u¤ra-
yan Estonya,

Boflnaklara evinde de 2-0’la boyun e¤erken, di¤er
yenilgilerini ise Belçika (2-3), ‹spanya (0-3, 0-3) ve
Türkiye’den (2-4) ald›. 
Estonya, 2012 Avrupa fiampiyonas› elemelerinde
‹talya, Slovenya, S›rbistan, Kuzey ‹rlanda ve  Faroe
Adalar› ile birlikte C Grubu’nda yer ald›. Bu grupta
ilk s›ray› ‹talya ald› ve Euro 2012 finallerine direkt
kat›lma hakk›n› elde etti. Estonya ise grupta büyük
bir sürprizi gerçeklefltirmeyi baflard›. ‹lk 7 maçta 7
puan toplad›lar. Bu 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik
ald›lar, 4 kez yenildiler ve att›klar› 7 gole karfl›l›k ka-
lelerinde 11 gol gördüler. Asl›nda gruba çok iyi bafl-
lam›fllard›. Faroe Adalar›’n› 2-1 yendikten sonra gru-
bun favorisi ‹talya’ya 2-1 yenildiler, ard›ndan S›rbis-
tan’› deplasmanda 3-1’lik skorla devirdiler. Grubun
ilk maç›nda Faroe karfl›s›nda 1-0 yenikken uzatma
dakikalar›nda att›klar› iki golle kazanmalar› ilginçti.
‹talya maç›nda ise tam tersini yaflad›lar. ‹lk yar›y› 
1-0 önde kapatarak büyük bir sürprize yaklaflm›fllar-
d› ama ikinci yar›da Cassano ve Bonucci’nin golleri-
ne engel olamad›lar. Vidiç’li, Stankoviç’li, Krasiç’li
S›rbistan karfl›s›nda ise gerçekten de önemli bir ba-
flar› elde ettiler. 60. dakikada yedikleri golle geriye
düfltükleri karfl›laflmay› 3-1 kazanmalar› bütün Avru-
pa’y› flafl›rtt›. Ancak sonra oynad›klar› 4 maçta um-
duklar›n› bulduklar›n› söyleyemeyiz. Evlerinde Slo-
venya’ya 1-0 yenildikleri maçta golü kendi kaleleri-
ne atarak büyük bir flanss›zl›k yaflad›lar.  Ertesi maç-
ta S›rbistan’la 1-1 berabere kald›lar ve bu kez galibi-
yeti kaç›rd›lar. ‹talya’ya deplasmanda 3-0 yenilmele-
ri normaldi ve bu ma¤lubiyete ra¤men grup ikincili-
¤i iddialar›n› kuvvetle sürdürüyorlard›. Ancak
hemen ard›ndan grubun averaj tak›m› Faroe Adala-
r›’na 2-0 yenilmeleri kimsenin bekledi¤i bir sonuç
de¤ildi ve bu ma¤lubiyetle ikincilik flanslar›n› tehli-
keye att›lar. Yine de pes etmediler;  Kuzey ‹rlanda’y›
4-1 ve 2-1, Slovenya’y› da deplasmanda 1-0 yenerek

S›rbistan’› arka-
lar›nda b›rakt›-
lar ve müthifl bir
sürprize imza
att›lar. Lâkin ba-
raj maçlar›nda o
kadar da flansl›
de¤illerdi. Karfl›-
lar›nda ‹rlanda
C u m h u r i y e t i
vard› ve ilk
maçta 
4-0 yenildikleri
rakipleri karfl›-
s›nda rövanflta
ald›klar› 1-1’lik
beraberlik onla-
r› Avrupa fiam-
piyonas› finalle-
rine tafl›mak
için yeterli ol-
mad›.
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Estonya Cumhuriyeti, Kuzey
Avrupa’da bulunan bir Balt›k
Devleti. Bat›s›nda ve kuzeyin-
de Finlandiya Körfezi, do¤u-
sunda Rusya Federasyonu ve
güneyinde Letonya Cumhuri-
yeti ile s›n›rlar› bulunuyor. Sa-
hil fleridi 3 bin 794 kilometre
uzunlu¤unda. Ülke 1 May›s
2004’ten itibaren Avrupa Birli-
¤i’nin üyesi.
Ço¤unlu¤u kireç tafl› ile kapl›
ülkenin yüzde 47’si ormanlar-
dan olufluyor. Estonya do¤al
kaynaklardan yoksun bir ülke
ve ço¤unlu¤u çok küçük öl-
çekte olmak üzere 1.400 göle
sahip. Bu göllerden en büyü¤ü
3 bin 555 kilometrekarelik Pe-
ipsi Gölü. 3 bin 794 kilometre
uzunlu¤undaki sahil fleridinin
büyük ço¤unlu¤u ise batakl›k
niteli¤inde. Ülkede ayr›ca
1.500’e yak›n ada bulunuyor.
Bu adalar›n en büyükleri Sa-
aremaa ve Hiiumaa. Oldukça
düz bir ülke olan Estonya’da
bilinen anlamda bir da¤›n var-
l›¤›ndan söz etmek mümkün
de¤il. Ülkenin en yüksek nok-
tas›, güneydo¤u bölgesinde
bulunan ve yüksekli¤i sadece
318 metre olan Suur Munama-
gi da¤›. 
Estonlar bir Fin-Ural kavmi
olarak bulunduklar› bölgede
yüzy›llardan beri varl›klar›n›

sürdürüyor. Bu topraklar›n
1227 y›l›nda Almanlar›n K›l›ç
Kardeflli¤i ve Danimarkal›lar
taraf›ndan fethedilmesiyle Es-
ton halk› da H›ristiyanl›k dini-
ne geçti. Tarihin büyük bölü-
münü ba¤›ms›z bir devlet ola-
rak yaflayamayan Estonlar, kâh
Danimarka, kâh ‹sveç, kâh Po-
lonya ve kâh Rusya egemenli¤i
alt›nda bir hayat sürdü. Ta ki
Çarl›k Rusyas›n›n Ekim Devri-
mi ile tarihe kar›flmas›na ka-
dar. Estonlar, Rusya’n›n da¤›l-
mas›n› f›rsat bilerek 24 fiubat
1918 tarihinde ba¤›ms›zl›klar›-
n› ilân etti. Ne yaz›k ki bu sü-
reç de çok uzun sürmedi. ‹kin-
ci Dünya Savafl›’n›n bafllama-
s›yla birlikte de¤iflen dünya
dengelerinde Sovyetler Birli-
¤i’nin Balt›k ülkelerini iflgalin-
den Estonya da nasibini ald›!
1940 y›l›n›n Haziran ay›nda
Sovyetler  Birli¤i’nin egemen-
lik alan›na giren Estonya, ikin-
ci ba¤›ms›zl›k için tam 51 y›l
beklemek zorunda kald›. 20
A¤ustos 1991 günü Sovyetler
Birli¤i’nin çöküflü, Estonya için
“fiark› Devrimi” ile birlikte ge-
len ba¤›ms›zl›¤›n ilân› anlam›-
n› tafl›yordu. 20 A¤ustos tarihi,
o günden itibaren Estonya’n›n
ulusal bayram› olarak kabul
edildi. 
Ancak Sovyet askerlerinin ül-

Baltık Kaplanları 
Kuzey Avrupa’da bulunan bir Baltık ülkesinin halkı
olan Estonlar, yüzyıllardan beri Fin-Ural kavmi
olarak bölgede yaşıyor. Çarlık Rusyasının
devrilmesiyle, 24 Şubat 1918’de bağımsızlıklarını
ilân ettiler ama, Haziran 1940’ta Sovyetler Birliği
tarafından işgal edildiler. 20 Ağustos 1991’de
Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle yeniden bağımsız
bir ülke olan Estonya, AB’ye üyelik sürecindeki
performansıyla “Baltık Kaplanı” olarak
adlandırıldı. 

keden çekilmesi 31 A¤ustos
1994 tarihine kadar uzad›. Es-
tonya, Bat› Avrupa ve di¤er
bölgelerdeki ülkelerle iliflkile-
rini ba¤›ms›z olarak yönetme
hakk›n› elde edebilmek için o
tarihe kadar beklemek zorun-
da kald›. 29 Mart 2004 tari-
hinde NATO’ya üye olan Es-
tonlar, 1 May›s 2004’te ise
Avrupa Birli¤i’ne kat›ld›. 
Ülke, ba¤›ms›zl›¤›n› elde et-
tikten sonra 4 y›lda bir parla-
mento seçimi yap›lan anaya-
sal demokrasi ile yönetilmeye
baflland›. Yasama yetkisi par-
lamentoya ait. Riigikogu ad›
verilen Meclis, 101 milletve-
kilinden olufluyor. Milletvekil-
leri dört y›ll›k bir süre için se-
çiliyor. Yerel seçimlerde ise
internetten oy kullanma yön-
temi uygulan›yor. Kanun ko-
yucular parlamento seçimleri
için de ayn› yönteme izin ver-
mifl durumda. 
Bir Avrupa Birli¤i üyesi olarak
Estonya, dünyan›n en büyük
ekonomik bölgelerinden biri
üzerinde yer al›yor. Kas›m
1999’da Dünya Ticaret Örgü-
tü’ne üye olan ülke, Avrupa
Birli¤i ile müzakerelere de bu
dönemde bafllam›flt›. Enerji
üretimi ve da¤›t›m›, telekomü-
nikasyon, demiryollar› ve di-
¤er kamu kurulufllar›n›n özel-
lefltirilmesini h›zla sürdüren
Estonya, 2002 y›l›nda Avrupa
Birli¤i ile yapt›¤› müzakereleri
tamamlad› ve 1 May›s 2004’te
birli¤e üye oldu. Üyelik süre-
cindeki performans›yla “Balt›k
Kaplan›” olarak adland›r›lan
Estonya, birli¤in yeni üyeleri
aras›nda ekonomisi en iyi dü-
zeyde olanlardan biri. Estonya
ekonomisi h›zla geliflen, bir-
çok ‹skandinav menfleli firma-

n›n yat›r›m yapt›¤› bir yap›ya
sahip. Özellikle biliflim tekno-
lojisi alan›nda son derecede
güçlü. Kifli bafl›na düflen 20
bin 600 dolarl›k millî geliri ise
Balt›k ülkeleri aras›nda en
yüksek olan›.
Estonya’n›n yaklafl›k yüzde
70’i etnik Estonlar, kalan› ise
genellikle eski SSCB’den ve
özellikle de Rusya’dan ülkeye
göç etmifl az›nl›klardan oluflu-
yor. Rus kökenli kiflilerin bü-
yük bir k›sm› baflkent Tal-
linn’de ve ülkenin kuzeydo¤u-
sunda yer alan sanayileflmifl
Ida-Virumaa bölgesinde yafl›-
yor. Ayr›ca ülkede az say›da
Fin kökenli de bulunuyor. Ül-
kenin resmi dili, Finceyle ak-
raba bir dil olan Estonca. Rus-
ça da ülke içinde a¤›rl›kl› ola-
rak konuflulan dillerden biri.
Estonya’da yaflayan nüfusun
yüzde 68.7’si Eston, yüzde
25.6’s› Rus, yüzde 2.1’i Uk-
raynal›, yüzde 1.2’si Belarus,
yüzde 0.8’i Fin ve yüzde 1.1’i
di¤er kökenlerden.
Estonyal›lar›n geleneksel dini,
di¤er ‹skandinav ülkelerinde
oldu¤u gibi H›ristiyanl›k dini-
nin Lutheran mezhebi. Nüfu-
sun üçte birinden daha az›
kendilerini inançl› olarak ta-
n›ml›yor. Ülkede yaflayan Rus
az›nl›klar genel olarak H›risti-
yanl›¤›n Do¤u Ortodoksluk
mezhebinden. Ülkede Musevi
cemaati ile az say›da da olsa
Tatar ve Azeri kökenli az›nl›k-
lardan kaynaklanan Müslü-
man bir nüfus da mevcut. Es-
ton geleneklerinde, halen, es-
ki Pagan Dini’nden kalma et-
kiler bulunuyor. Bugün, Es-
tonya halk›n›n yüzde 32’si bir
kiliseye veya dini bir gruba
üye.

Resmi Ad›: Estonya Cumhuriyeti
Ba¤›ms›zl›k Günü: 20 A¤ustos 1991
Yönetim Biçimi: Parlamenter Cumhuriyet
Baflkenti: Tallinn
Dili: Estonca (resmi) yüzde 70, Rusça yüzde 30 
Nüfus: 1 milyon 274 bin kifli
Yüzölçümü: 45 bin 226 kilometrekare 
Kifli Bafl›na Geliri: 20.600 $
Para Birimi: Estonya Kronu 

Estonya’y›
Tan›yal›m



Ünlü fiimal Turnesi’nden sonra, Estonya ile fut-
bol düzleminde tekrar rastlaflmam›z için aradan
tam 72 y›l geçecekti. ‹lk karfl›laflmadan sonra en
az 5-6 futbol nesli, karfl›l›kl› futbollar›m›z› hiç ta-
n›yamam›flt› bile. Fatih Terim yönetiminde, ilk
kez Avrupa fiampiyonas› finallerine kat›lma hak-
k›n› elde eden A Millî Tak›m›m›z, deplasmanda-
ki Azerbaycan (1-0) ve evimizdeki Ukrayna (3-2)
haz›rl›k maçlar›n›n ard›ndan, Euro 96 öncesi
provas›n› Estonya ile sürdürüyordu. Ay-y›ld›zl›
ekibimiz, o maç günü Estonya karfl›s›nda gerçek
gücünü sahaya yans›tamam›flt›. Golü düflünme-
yen, sürekli savunmada kalan rakibimiz karfl›s›n-
da çok atak bir futbol sergilememize karfl›n, ya-
kalad›¤›m›z f›rsatlar› de¤erlendirememifltik. Te-

rim, Estonya kalesini düflürmek için ikinci devre
oyuna Ertu¤rul Sa¤lam’› da sürmüfl, ancak bu fut-
bolcumuz da beklenen gol vuruflunu yapamay›n-
ca tak›mlar sahadan golsüz eflitlikle ayr›lm›flt›.  
Teknik direktörümüz Fatih Terim, maçtan sonra
karfl›laflmaya iliflkin, “Bu bir haz›rl›k maç›. Her
fleyi denedik ama kazanamad›k” diyecekti. Te-
rim, Estonya’n›n iyi kapand›¤›n› ve çok kat› bir
defans yapt›¤›n› vurgulayarak, “Bu karfl›laflmada
elde etti¤imiz sonuç önemli de¤il. Bizim için
önemli olan aksayan yönlerimizi saptamak ve
bunlar› gidermek. Avrupa fiampiyonas› finalleri-
ne kadar daha zaman›m›z var. Eksiklerimizi gör-
dük ve gereken önlemi alaca¤›z” ifadelerini kul-
lanacakt›.

19 Haziran 1924 günü,
Tallinn’in Reval
Stad›’nda sahnelenen
dostluk maç›n› ‹sveçli
Rei Mans yönetti. Ev
sahibi Estonya sahaya,
Lasi-Leivar, Silber, Kaljot,
Rein, Kacorman, Vali,
Pihlak, Elman, Upraus,
Joll tertibiyle ç›karken,
ay-y›ld›zl› ekibimiz de flu
isimlerden olufluyordu:
Hamit Akbay (Selimiye) -
Cafer Ça¤atay (FB), Ali
Gençay (GS) - ‹smet
Ulu¤ (FB), Nihat Bekdik
(GS), Hamit Arslan
(Altay) - Sabih Arca (FB),
Alaeddin Baydar (FB),
Zeki R›za Sporel (FB,
Kaptan), Kâmil Rona
(Muhaf›zgücü), 
Bedri Gürsoy (FB).
Oyunun ilk dakikalar›nda
iki tak›m da karfl›l›kl›
ak›nlarla birbirinin
gücünü tartm›fl, ard›ndan
da 24. dakikada Sabih
Arca ile gol perdesini

açm›flt›k. Estonyal›lar,
golümüze üç dakika
sonra Upraus’la cevap
vermifl ve devre 1-1
berabere kapanm›flt›.
‹kinci yar›da rakibini
iyice çözen ve ataklar›n›
s›klaflt›ran Millî
Tak›m›m›z, 67. dakikada
Bedri Gürsoy’la yeniden
öne geçiyor, devam›n›
da pefl pefle att›¤› iki
golle Zeki R›za Sporel
getiriyordu. O gün 4-1
kazanan Türkiye, Tallinn
sahas›n› bu kuzey ülke-
sine futbolun güzellik-
lerini sunmufl olman›n
mutlulu¤u içinde terk
etmiflti. Ard›ndan
Letonya’y› da Estonyal›
hakem A. Silver’›n
yönetti¤i maçta Zeki
R›za Sporel’in üç harika
golüyle evinde deviren
ekibimiz, Polonya
karfl›s›nda da s›nav
verdikten sonra ülkemize
dönecekti.

Estonya ile bugüne kadar 6 kez karşılaştık ve 3 maçı kazanırken, 
3 maçtan da beraberlikle ayrıldık. Kazandığımız ilk iki maçta rakip
filelere dörder gol bıraktık. Geçtiğimiz yıl oynadığımız son özel
maçta ise rakibimizi 3-0’lık skorla mağlup ettik. Attığımız 12 gole
karşılık kalemizde sadece 4 gol gördük.  

Tarih Maç Skor Statü
19.06.1924 Estonya-Türkiye 1-4 Özel Maç
29.05.1996 Estonya-Türkiye 0-0 Özel Maç 
28.05.2006 Türkiye-Estonya 1-1 Özel Maç 
15.10.2008 Estonya-Türkiye 0-0 Dünya Kupas› 2010 Elemesi 
05.09.2009 Türkiye-Estonya 4-2 Dünya Kupas› 2010 Elemesi 
10.08.2011 Türkiye-Estonya 3-0 Özel Maç

Estonya’ya hiç yenilmedik

A Millî Tak›m’›n Estonya Maçlar›

Ömer Altay 

Stat
Tallinn, Reval 

Hakem
Rei Mans (‹sveç) 

Estonya
Lasi - Leivar, Silber - Kaljot, Rein,
Kacorman - Vali, Pihlak, Elman,

Upraus, Joll 
Türkiye

Hamit Akbay (Selimiye) - Cafer Ça¤atay
(Fenerbahçe), Ali Gençay (Galatasaray)

- ‹smet Ulu¤ (Fenerbahçe), 
Nihat Bekdik (Galatasaray), 

Hamit Arslan (Altay) - Sabih Arca
(Fenerbahçe), Alaeddin Baydar
(Fenerbahçe), Zeki R›za Sporel

(Fenerbahçe, Kaptan), 
Kamil Rona (Muhaf›zgücü), 
Bedri Gürsoy (Fenerbahçe) 

Goller
Sabih Arca (dk. 24), Upraus (dk. 27),

Bedri Gürsoy (dk. 67), 
Zeki R›za Sporel (dk. 72 ve 75)

19 Haziran 1924, Özel Maç

Estonya 1-4 Türkiye

Estonya ile futbol temas›m›z çok uzun y›llar›n
öncesine dayan›yor. ‹lk maç›n› 26 Ekim 1923
günü Romanya ile oynayan, ard›ndan da
1924 y›l›nda Çekoslovakya ve Finlandiya ile
karfl› karfl›ya gelen Millî Tak›m›m›z›n tarihteki
dördüncü rakibi Estonya. Cumhuriyetin ilâ-
n›ndan üç gün önce Romanya maç› ile ulusla-
raras› temas› bafllatan ay-y›ld›zl› ekibimiz, er-
tesi y›l da 1924 Paris Olimpiyatlar› sahnesin-
de boy göstermiflti. Berger Stad›’ndaki Çekos-

lovakya (2-5) karfl›laflmas›n›n ard›ndan, millî-
lerimiz ilk turnesine ç›kt›. Futbol tarihimize
“fiimal Turnesi” olarak geçen bu seyahatimiz-
de, öncü millîlerimiz ‹skandinavya’ya kadar
uzand›.
Çok parlak sonuçlar elde etti¤imiz Kuzey Tur-
nesi’nde ilk durak Finlandiya olmufltu. Helsin-
ki’de Zeki R›za Sporel’in dört gollü solosuyla
sahadan 4-2 galip ayr›ld›ktan sonra, tarihteki
dördüncü maç›m›z› Estonya ile oynad›k. 

Tallinn’de farkl› galibiyet

Stat
Tallin, Kadriogu 

Hakemler
Timo Keltenen, Valeri Jakjan, 

Valeri Vinogradou (Finlandiya)
Estonya

Mart - Marek, Sergei, Meelis - Viktor,
Thoomas, Risto, Marko, Martin -

Anders, Urmas 
Türkiye

Rüfltü Reçber (Fenerbahçe) - 
Bülent Korkmaz (Galatasaray) 

“Tayfun Korkut (Fenerbahçe dk. 46)”,
Rahim Zafer (Gençlerbirli¤i), 

Alpay Özalan (Befliktafl) - Recep Çetin
(Befliktafl), Tolunay Kafkas

(Trabzonspor) “Arif Erdem (Galatasaray
dk. 46)”, O¤uz Çetin (Fenerbahçe,

Kaptan) “Bülent Uygun (Fenerbahçe)”,
Ogün Temizkano¤lu (Trabzonspor),

Erkan Avseren (Vanspor) 
“Faruk Yi¤it (Kocaelispor dk. 46)” -

Hakan fiükür (Galatasaray) 
“Ertu¤rul Sa¤lam (Befliktafl dk. 46)”,

Saffet Sancakl› (Kocaelispor) 
“Hami Mand›ral› (Trabzonspor dk. 65)”

29 May›s 1996, Özel maç 

Estonya 0-0 Türkiye

Euro 96’n›n provas› 

30 31
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Millî Tak›m›m›z, Es-
tonya ile üçüncü ma-
ç›n› Almanya turnesi
çerçevesinde 28 Ma-
y›s 2006’da oynuyor
ve Millerntor Sta-
d›’ndaki bu karfl›lafl-
ma da 1-1 sona eri-
yordu. 2008 Avrupa
fiampiyonas› grup
elemelerine haz›rla-
nan ay-y›ld›zl›lar, Al-
manya’daki üçüncü,
arka arkaya beflinci
maç›ndan da berabe-
re ç›karak ilginç bir
seri tutturuyordu.
Karfl›laflman›n ilk ya-
r›s› orta saha müca-
delesi fleklinde geçer-
ken, tak›m›m›z girdi-
¤i pozisyonlar› kulla-
nam›yor, Gökdeniz

Stat
Hamburg, Millerntor 

Hakemler
Michael Weiner, Matthias Anklam, 

Norbert Grudzinski (Almanya)
Estonya

Mart Poom - Teet Allas, Andrei Stepanov, 
Enar Jaager, Dmitri Kruglov - Martin Reim 
(Tarmo Neemelo dk. 80), Sergei Terehhov 

(Maksim Smirnov dk. 58), Aleksandr Dmitrijev,
Kristen Viikmäe (Vladislav Gussev dk. 80) -  
Joel Lindpere (Vjateslav Zahovaiko dk. 64), 

Ragnar Klavan
Türkiye

Rüfltü Reçber (Fenerbahçe, Kaptan) - 
Mehmet Topuz (Kayserispor), Can Arat

(Fenerbahçe), Gökhan Zan (Befliktafl), Murat Ocak
(Büyükflehir Belediyespor) - Gökdeniz Karadeniz
(Trabzonspor) “Hamit Alt›ntop (Schalke dk. 46)”,
Burak Y›lmaz (Antalyaspor) “Nuri fiahin (Borussia
Dortmund dk. 46)”, Fahri Tatan (Çaykur Rizespor),
‹brahim Ak›n (Befliktafl) “Gökhan Ünal (Kayserispor

dk. 46)” - Halil Alt›ntop (Kaiserslautern) 
“Bilal K›sa (Malatyaspor dk. 73)”, 

Nihat Kahveci (Real Sociedad) 
“Hasan Kabze (Galatasaray dk. 46)”

Goller
Gökhan Ünal (dk. 53), 

Tarmo Neemelo (dk. 86)

28 May›s 2006, Özel maç 

Estonya 1-1 Türkiye

Almanya’da beraberlik 

Karadeniz,  Mehmet
Topuz ve Nihat Kah-
veci’nin gol girimleri
sonuçsuz kal›yordu.
Ay-y›ld›zl›lar, ikinci
yar›ya dört oyuncu
de¤iflikli¤i ile bafllar-
ken, ilk yar›ya göre
daha organize bir
görüntü sergiliyor ve
53. dakikada Hamit
Alt›ntop’un pas›nda
topla buluflan Gök-
han Ünal’›n vuru-
fluyla 1-0 öne geçi-
yordu. Ancak 86.
dakikada Neemelo,
ceza sahas›n›n sa-
¤›ndan yapt›¤› kafa
vurufluyla skora eflit-
li¤i getiriyor ve maç
1-1 beraberlikle biti-
yordu. 
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Estonya ile ilk resmi maç›m›z›, 2010 Dünya
Kupas› elemelerinde 15 Ekim 2008 tarihin-
de Tallinn’deki Le Coq Arena’da oynad›k.
Ancak ay-y›ld›zl› on birimiz golsüz beraber-
li¤i bozam›yor ve Güney Afrika yolunda
çok önemli 2 puandan oluyordu. Asl›nda ta-
k›m›m›z maça istekli bafllam›flt› ama Eston-
ya sadece Voskoboinikov’u ileride tutuyor
ve 10 adamla kapan›yordu. Özellikle 20.
dakikadan sonra Millî Tak›m›m›z oyunu ta-
mamen rakip alana y›km›flt› ama Hakan
Balta’n›n flutu yan direkte patl›yor, Halil Al-
t›ntop karfl› karfl›ya kald›¤› pozisyonda topu
kaleci Londak’a niflanl›yor ve ilk yar› golsüz
sona eriyordu. ‹kinci yar›da Yusuf fiimflek,
Mevlüt Erdinç ve U¤ur Boral hamleleri de
ifle yaramayacak, kalesinde devleflen Eston-
ya’n›n file bekçisi Londak millîlerimize gol
izni vermeyecekti. Estonya gruptaki ilk pu-
an›n› Millî Tak›m›m›zdan al›yor, ay-y›ld›zl›-
lar ise 2010 Dünya Kupas› yolunda ciddi bi-
çimde sekteye u¤ruyordu. 

Stat
Tallinn, Le Coq Arena

Hakemler
Robert Malek, Krysztof Myrmus,

Konrad Sapela (Polonya)
Estonya

Londak - Shishov, Barengrub,
Piiroja, Kruglov - 

Vunk (Puri dk. 77), Dmitrijev,
Klavan, Vassiljev - Oper,

Voskoboinikov (Zenjov dk. 63)
Türkiye

Volkan Demirel (Fenerbahçe) -
Sabri Sar›o¤lu (Galatasaray),

‹brahim Kafl (Getafe), 
Servet Çetin (Galatasaray), 
Hakan Balta (Galatasaray) - 
Ayhan Akman (Galatasaray) 

“Yusuf fiimflek (Bursaspor dk. 60)”,
Mehmet Aurelio (Real Betis), 

Nuri fiahin (Borussia Dourtmund)
“Mevlüt Erdinç (Sochaeux dk. 35)” -

Kaz›m Kaz›m (Fenerbahçe) 
“U¤ur Boral (Fenerbahçe dk. 72)”,

Halil Alt›ntop (Schalke), 
Arda Turan (Galatasaray) 

15 Ekim 2008, 
Dünya Kupas› Eleme Grubu 

Estonya 0-0 Türkiye Tallinn’de çelme 
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Kuzeyli rakibimiz
karfl›s›ndaki ikinci
galibiyetimizi de
tam 85 y›l sonra yi-
ne dört golle elde
ettik. Ancak bu gali-
biyete çok sevine-
bildi¤imiz de söyle-
nemezdi. Çünkü
Millî Tak›m›m›z Es-
tonya’y› yendikten
dört gün sonra Bos-
na-Hersek’e yenile-
cek ve 2010 Dünya
Kupas› final defteri-
ni kapatacakt›. Tür-
kiye-Estonya maç›
Kayseri Kadir Has
Stad›’nda oynand›.
Tribünler t›kl›m t›k-
l›md› ama stad›n
zemini futbol oyna-
maya çok da elve-
riflli de¤ildi. Oyu-
nun hemen bafl›n-
da, Voskoboini-
kov’un att›¤› gol de
Kayseri’de so¤uk

Stat
Kayseri, Kadir Has 

Hakemler
Tommy Skjerven, Svein Inge Wiken, 

Frank Andas (Norveç) 
Türkiye

Volkan Demirel (Fenerbahçe) - Gökhan Gönül
(Fenerbahçe), Gökhan Zan (Galatasaray) 

“(Önder Turac› (Fenerbahçe dk. 36)”, Servet Çetin
(Galatasaray), Hakan Balta (Galatasaray) - 

Kaz›m Kaz›m (Fenerbahçe) 
“Halil Alt›ntop (Schalke dk. 61)”, Hamit Alt›ntop
(Bayern Münih), Emre Belözo¤lu (Fenerbahçe)

“Ceyhun Gülselam (Trabzonspor dk. 78)”, 
Arda Turan (Galatasaray) - 
Tuncay fianl› (Stoke City), 

Sercan Y›ld›r›m (Bursaspor)
Estonya

Pareiko - Klavan, Piiroja, Barengrub, Jaager -
Vassiljev, Kruglov, Dimitrijev (Vunk dk.k 73),

Lindpare - Oper, Voskoboinikov (Zenjov dk. 54)
Goller

Voskoboinikov (dk. 7), Tuncay (dk. 29 ve 72),
Sercan (dk. 37), Vasiljev (dk. 53), Arda (dk. 62) 

5 Eylül 2009, Dünya Kupas› Eleme Grubu 

Türkiye 4-2 Estonya

Umutsuz bir galibiyet

dufl etkisi yapm›flt›.
Ama bu gol Millî
Tak›m›m›z› kendisi-
ne getiriyor, dalga
dalga yüklenen ay-
y›ld›zl›lar 29. daki-
kada Estonya’n›n
direniflini k›r›yordu.
Bu dakikada Tun-
cay fianl›’n›n golü-
nü 37. dakikada
Sercan Y›ld›r›m’›n A
Millî Tak›m forma-
s›yla att›¤› ilk gol ta-
kip ediyor ve ilk ya-
r› 2-1 sona eriyor-
du. ‹kinci yar›da ise
Estonya yeniden
canlanm›fl ve 53’te
Vasiljev’le eflitli¤i
yakalam›flt›. Ancak
Millî Tak›m›m›z ge-
ri dönmekte gecik-
miyor, Arda Turan
ve Tuncay fianl›’n›n
golleriyle sahadan
4-2 galip ayr›l›yor-
du. 

Estonya ile son maç›m›z› 10 A¤ustos 2011 günü
Türk Telekom Arena’da oynad›k. Bu maç›n özelli¤i
TT Arena’da oynanan ilk millî müsabaka olmas›y-
d›. Ay-y›ld›zl›lar o gün sahaya kalede ilk kez görev
yapan Sinan Bolat, savunma dörtlüsünde Gökhan
Gönül, Serdar Kesimal, Servet Çetin, Hakan Balta,
orta üçlüde Selçuk fiahin, Emre Belözo¤lu, Selçuk
‹nan, forvette ise Kâz›m Kâz›m, Burak Y›lmaz, Ar-
da Turan on biriyle ç›kt›. Hiddink’in amac›, top
kullanma becerisi yüksek bir orta sahayla oyuna
hâkim olmak gibi görünüyordu. ‹lk 8 dakikal›k bö-
lümün neredeyse tamam› Estonya yar› sahas›nda
oynand›. Ay-y›ld›zl›lar bu dakikada kazand›klar›
penalt›y› Emre Belözo¤lu ile gole çevirip 1-0 öne
geçti. Golün ard›ndan tak›m›m›z›n daha rahat oy-
namas› beklenirken, Estonya’n›n etkili kontrataklar›
kalemizde tehlikeler oluflturdu. Ancak beklenme-
dik bir anda, Kaz›m Kaz›m’›n 25 metreden sert flu-
tu skoru 2-0’a tafl›d›. Gün Kaz›m’›n günüydü ve
35. dakikada bu kez Selçuk ‹nan’dan ald›¤› pasta
rakibinden çok güzel s›yr›lan genç oyuncu yine
ceza sahas› d›fl›ndan düzgün bir vuruflla ilk yar›n›n
ve maç›n skorunu 3-0 olarak belirledi. 

Özel maç, güzel skor

Stat
Türk Telekom Arena 

Hakemler
Lee Probert, Mike Mullarkey, 
Jacob Dorian Collin (‹ngiltere)

Türkiye
Sinan Bolat (Standart Liege) - 
Gökhan Gönül (Fenerbahçe), 
Serdar Kesimal (Fenerbahçe)

“Gökhan Zan (Galatasaray dk. 83)”,
Servet Çetin (Galatasaray), 
Hakan Balta (Galatasaray) - 
Selçuk fiahin (Fenerbahçe)

“Mehmet Topal (Valencia dk. 71)”, 
Emre Belözo¤lu (Fenerbahçe)

“Mehmet Ekici (Nürnberg dk. 46)”, 
Selçuk ‹nan (Galatasaray) 

“Sabri Sar›o¤lu (Galatasaray dk. 46)” -
Kâz›m Kâz›m (Galatasaray), 

Burak Y›lmaz 
“Semih fientürk (Fenerbahçe dk. 71)”,

Arda Turan (Gökhan Töre dk. 46)  
Estonya

Pareiko - Jaager (Sisov dk. 46), Palatu,
Piiroja, Klavan - Kink (Purje dk. 64),

Vunk, Vassiljev, Kruglov (Puri dk. 46) -
Saag (Teniste dk. 76), 

Ahjupera (Zenjov dk. 64) 
Goller

Emre Belözo¤lu (dk. 8 penalt›dan), 
Kâz›m Kâz›m (dk. 28 ve 35) 

Türkiye 3-0 Estonya

10 A¤ustos 2011, Özel Maç



Tak›mlar O G B M A Y P

Macaristan 1 1 0 0 5 0 3

Hollanda 1 1 0 0 2 0 3

Romanya 1 1 0 0 2 0 3 

Estonya 1 0 0 1 0 2 0

Türkiye 1 0 0 1 0 2 0

Andorra 1 0 0 1 0 5 0 

7 Eylül 2012

Hollanda
2-0 Türkiye

Andorra
0-5 Macaristan

Estonya
0-2 Romanya

26 Mart 2013

Türkiye-
Macaristan

Estonya-
Andorra

Hollanda-
Romanya

10 Eylül 2013

Romanya-Tü
rkiye

Macaristan
-Estonya

Andorra
-Hollanda

11 Eylül 2012
Türkiye-Estonya

Romanya-AndorraMacaristan-Hollanda

16 Ekim 2012Macaristan-TürkiyeRomanya-Hollanda
Andorra-Estonya

15 Ekim 2013
Türkiye-Hollanda
Romanya-EstonyaMacaristan-Andorra

12 Ekim 2012

Türkiye-Romanya

Estonya-Macaristan

Hollanda-Andorra

11 Ekim 2013

Estonya-Türkiye

Andorra-Romanya

Hollanda-Macaristan

22 Mart 2013Andorra-TürkiyeMacaristan-RomanyaHollanda-Estonya

6 Eylül 2013Türkiye-AndorraRomanya-MacaristanEstonya-Hollanda

D Grubu
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