am
aha
T S
TFF’nin Ayl›k Futbol Dergisi

● Temmuz 2011

● Say›: 81

Türkiye Futbol Federasyonu
Adına Sahibi:
Mahmut Özgener
Yayın Yönetmeni:
Zeki Çol
Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Mazlum Uluç
Yazıişleri:
Bağış Erten
İlker Uğur
Barış Tarık Mutlu
Nihat Özten
Türker Tozar
Gürsel Kuru
Aydın Güvenir
Görsel Tasarım:
Hasan Teoman
Fotoğraf Editörü:
Haydar Tanışan
Baskı:
Elma Basım
Halkalı Caddesi
No: 164 B-4 Blok
Sefaköy/İstanbul
Tel: (212) 697 30 30
Faks: (212) 697 70 70
Yazışma Adresi:
Türkiye Futbol
Federasyonu
Medya İletişim
Departmanı
İstinye Mahallesi
Darüşşafaka Caddesi
No: 45 Kat: 2
34460
Sarıyer/İstanbul
Telefon: (212) 362 22 22
Dahili: 22 70 / 22 71
e-mail: tamsaha@tff.org.tr
Web Sitesi:
http://www.tff.org
YEREL SÜRELİ YAYIN
Para ile satılmaz
Bu sayıya foto¤raf katkısı sa¤layan
foto muhabiri dostlar›m›z
Erdal Aﬂ›rmac›,
Fehim Kayacan ve
Süleyman Gültekin’e
teﬂekkür ederiz.

4 TamSaha

Spor Toto Süper Lig
24

Mehmet Topal
31

St. Pauli
50

Gökhan Töre
56

Kondisyon ve
konsantrasyon
sorunu!

Türkiye’de futbol
oynamak çok zor

Baﬂka bir
dünya

Hiddink’in yeni
gözdesi

Milli Tak›m
10

Pierre Van Hooijdonk
18

Kemal Tokak
46

Alt›n de¤erinde
1 puan

Akl› daha fazla
kullanmak
gerek

Kale gibi
stoper

Kemal Özdeﬂ
38

Spor Toto Süper Lig
70

Coﬂkun Özar›
74

Turgut Do¤an ﬁahin
62

En iyi tak›m
bizimki

‹ﬂte altyap›n›n
liderleri

Bir Millî Tak›m
efsanesi

Acemilik
dönemim bitti

Euro 2012 Elemeleri

U19 Milli Tak›m›

Taktiksel diziliﬂler

Kafkasya Futbolu

Karada¤

16

36

42

54

58

60

66

Firesiz
3 tak›m

S›ra
kupaya geldi

Rakamlar›n
dili var

S›ra
Da¤›stanl›larda

Balkanlar›n
yeni y›ld›z›

Yabanc›
say›s›nda
5. s›raday›z

Futbol
cambazlar›
iﬂbaﬂ›nda

Copa Amerika

TamSaha 5

TFF’nin yeni baﬂkan› Ayd›nlar
ürkiye Futbol Federasyonu’nun yeni
dönemdeki baﬂkan› Mehmet Ali
Ayd›nlar oldu. Geçmiﬂ yönetim
kurulunda da üye olarak yer alan Ayd›nlar,
tek aday olarak kat›ld›¤› genel kurulda,
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
39. Baﬂkan› seçildi.
Ankara Sheraton Otel’de gerçekleﬂtirilen
2011 y›l› Ola¤an Genel Kurulu’na 237
delege kat›ld›. Genel Kurul’da ço¤unlu¤un
tutanakla tespitinin ard›ndan Divan Kurulu
oluﬂturuldu. Divan Baﬂkanl›¤›na

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul’u
Ankara Sheraton Otel’de yapıldı. 237 delegenin
katılımıyla yapılan genel kurula tek aday olarak giren
Mehmet Ali Aydınlar, kullanılan 204 oydan geçerli
olan 201’ini alarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun
39. Başkanı oldu. Aydınlar, seçimden sonra yaptığı ilk
açıklamada, “Federasyonda birçok değişikliğe
gideceğiz. Eğer değişime ihtiyaç olmasaydı,
ben burada olmazdım” dedi.

T

Baﬂkan

Baﬂkanvekilleri

Mehmet Ali Ayd›nlar
1956 Malatya
Arapgir do¤umlu.
‹ﬂletme Fakültesi
mezunu.
Ac›badem Sa¤l›k
Grubu Yönetim
Kurulu Baﬂkan›,
Ac›badem
Üniversitesi
Mütevelli Heyeti
Baﬂkan›, TÜS‹AD
ve bir önceki
TFF’nin Yönetim
Kurulu üyesi. Bir
çok özül ödülün
yan› s›ra 2010 Y›l›
Türkiye Büyük
Millet Meclisi
Üstün Hizmet
Ödülü sahibi.

Göksel Gümüﬂda¤

Lutfi Ar›bo¤an

1972 ‹stanbul do¤umlu.
B. Belediyespor Kulübü
Baﬂkan›, Kulüpler Birli¤i
Baﬂkan Vekili.
Gümüﬂda¤ Elektronik
San. Yönetim Kurulu
Baﬂkan Yard›mc›s› ve
TFF eski yöneticisi.

1961 Adana do¤umlu.
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
mezunu. Eski milli
basketbolcu. TFF’nin
eski Genel Sekreteri ve
bir önceki dönemin TFF
Baﬂkan Vekili.

Av. Dr. Levent B›çakc› seçildi.
‹mzalanan önergeyle seçilen
divan›n üyeliklerine Nihat
Özdemir, Metin Keçeli ve
Sevda Karaali getirildi.
Futbol Federasyonu Ola¤an Genel
Kurulu’nda, Baﬂkan Mahmut
Özgener döneminin faaliyet ve
denetim kurulu raporlar›yla
gelir-gider tablosu ibra edildi.
Genel kurul delegeleri, 1 Haziran
2010 ile 31 May›s 2011 tarihlerini
kapsayan faaliyet ve denetim
kurulu raporlar› ile gelir-gider
tablosunun okunmas›n›n ard›ndan,
raporlar› oyçoklu¤u ile kabul etti.

milyon 63 bin 88 TL olarak tahakkuk etti¤i
belirtildi. Buna karﬂ›l›k giderlerin de ayn›
dönemde 206 milyon 478 bin 694 TL olarak
gerçekleﬂti¤i aç›kland›.
Genel Kurul’da TFF Baﬂkan›, Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu’nun 01.06.2010-31.05.2011
dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayr› ayr›
ibra edildi. 01.06.2011-31.05.2012 dönemi
bütçe tasar›s› ile talimat› ve bütçe uygulama
esaslar› görüﬂülerek 245 milyon 213 bin 170
liral›k TFF bütçesi kabul edildi.

Yeni bütçe 245 milyon lira

Özgener helâlleﬂti

Gelir-gider tablosunda,
federasyonun bir y›ll›k gelirler
toplam›n›n, öngörülen 206 milyon
478 bin 694 TL’yi geçerek 213

Baﬂkanl›k görevinden ayr›lan Mahmut Özgener,
Genel Kurul’da yapt›¤› konuﬂmayla futbol
ailesine veda etti. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig
kulüpleri, Mahmut Özgener’e hizmetlerinden

dolay› teﬂekkür plaketi verdi. Özgener
konuﬂmas›nda, görev süresi içinde hep uzun
vadeli projeler üzerinde durduklar›n›
vurgulayarak, futbolun en önemli sorunu olarak
gördü¤ü ﬂiddeti önlemek için yapt›klar›
çal›ﬂmalar› anlatt›. Hakemlere güvenmenin
üzerinde duran Özgener, “Bir insana
güvenmeden ondan adalet bekleyemezsiniz.
Biz hakemlerimize güvendik. Onlar›n
uluslararas› alanda baﬂar›l› olaca¤›na inand›k.
Yeni dönemde bu çal›ﬂmalar›n sürece¤ini
biliyoruz. ‹lerleyen y›llarda çok daha fazla elit
hakemimizin uluslararas› karﬂ›laﬂmalarda görev
alaca¤›na inanc›m›z sonsuz” diye konuﬂtu ve
futbolun önemli sorunlar›ndan birisi olarak da
istikrar eksikli¤inin alt›n› çizdi. Türk futboluna
hizmet etmekten duydu¤u gururu da anlatan
Özgener, “ﬁimdi bu büyük onuru yeni gelen

A. Hüsnü Güreli

M. Kemal Olgaç

Erhan Kam›ﬂl›

M. Cüneyt Tanman

Yunus Egemeno¤lu

Servet Yard›mc›

Mehmet Baykan

M. Akif Üstünda¤

Ergün Tekin

Erdal Atalay

Arif Koﬂar

Hakan Kan›k

1952 ‹stanbul do¤umlu.
‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
mezunu. Yeminli Mali
Müﬂavirlik ve Denetim
ﬁirketleri Yönetim
Kurulu Baﬂkan›.
Türkiye Milli
Paralimpik Komitesi
Baﬂkan Vekili.

1952 ‹stanbul
do¤umlu. Bo¤aziçi
Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i mezunu.
Koç Allianz Sigorta ve
Koç Allianz Hayat
ﬂirketlerinde Genel
Müdürlük yapt›.
Allianz Yönetim
Kurulu üyesi.

1964 Adana do¤umlu.
California State
University ‹ﬂletme
Fakültesi mezunu.
Esas Holding Yönetim
Kurulu üyesi, Medline
Sa¤l›k Grubu Baﬂkan›,
BSK Hastaneleri
Yönetim Kurulu
Baﬂkan›.

1957 Isparta
do¤umlu.
Marmara Üniversitesi
‹ﬂletme Fakültesi
mezunu. Galatasaray
ve A Millî Tak›m’›n
eski futbolcusu,
kaptan›. Galatasaray
Kulübü Sportif
Direktörü.

1962 Ankara
do¤umlu. ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi mezunu.
Egemeno¤lu Hukuk
Firmas›n›n kurucu
orta¤›. Türk Sporu
Hukuk Enstitüsü ve bir
önceki dönemin TFF
Yönetim Kurulu üyesi.

1957 Rize do¤umlu.
Metropolitan
University London
Ekonomi
Bölümü’nden mezun.
Yard›mc› ﬁirketler
Grubu Yönetim
Kurulu Baﬂkan› ve bir
önceki dönemin TFF
Baﬂkan Vekili.

1964 Konya do¤umlu.
‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
mezunu. Türkiye
Amatör
Spor Kulüpleri
Federasyonu Genel
Baﬂkan› ve bir önceki
dönemin TFF Yönetim
Kurulu üyesi.

1963 Malatya
do¤umlu. ‹ktisat
Fakültesi mezunu.
Genç ve A Millî
Voleybol Tak›mlar›’n›n
eski antrenörü.
2005-2011 döneminde
Türkiye Voleybol
Federasyonu
Asbaﬂkan›.

1962 K›r›kkale
do¤umlu.
‹nﬂaat ve turizm
alan›nda ﬂirketleri var.
1994-1998 y›llar›
aras›nda
MKE K›r›kkale
Spor Kulübü
Baﬂkanl›¤›
yapt›.

1945 Trabzon do¤umlu.
Ankara Üniversitesi
T›p Fakültesi Mezunu.
‹stanbul Erenköy
Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon
Hastanesi
Baﬂhekimli¤i’nden
emekli. TFF’nin eski
yöneticisi.

1960 Manisa
do¤umlu. Manisa
Ticaret Borsas›
Baﬂkan›.
Manisaspor’un eski
yöneticisi. Bir önceki
dönemin Türkiye
Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu
Üyesi.

1972 Ankara
do¤umlu. Y›ld›z
Teknik Üniversitesi
mezunu. ‹nﬂaat ve
taahhüt ﬂirketi sahibi.
‹stanbul BﬁB’de 3 y›l
yöneticilik yapt›. Bir
önceki dönemin TFF
Ümit Milli Tak›mlar
Sorumlu üyesi.
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Yönetim Kurulu
Yedek Üyeler

çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›za devretme zaman› geldi.
Hepsinin sonsuz baﬂar›lara ulaﬂmalar›n›, Türk
futbolu ad›na çok büyük mutluluklar yaﬂamalar›n›
diliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Genel
Kurulu üyelerine, futbol hayat›m›n en anlaml› ve
mutlu y›llar›n› yaﬂama ﬂans›n› bana verdikleri için
bir kez daha teﬂekkür ediyorum. Tüm futbol
ailesini huzurlar›n›zda son kez selaml›yorum.
Hakk›n›z› helâl edin” diyerek sözlerini tamamlad›.

Ayd›nlar “Futbolu
sorunlardan ar›nd›raca¤›z”
Türkiye Futbol Federasyonu Baﬂkan Aday› olarak
kürsüye ç›kan Mehmet Ali Ayd›nlar, adayl›¤›n›
aç›klad›¤› andan itibaren tüm kulüplerin büyük
deste¤ini gördü¤ünü söyledi. Ayd›nlar, Genel
Kurul’da yapt›¤› konuﬂmada, uzun süreden beri
Türk futbolunun içinde yer ald›¤›n› belirterek,
“Türk futbolunda yöneticilik de dâhil olmak üzere
çeﬂitli kademelerde görev ald›m.
TFF Baﬂkanl›¤›’na seçilirsem, 3.5 y›ll›k görev

süresi içinde Türk futbolunu sorunlardan
ar›nd›rarak, kurumsal bir kimli¤e kavuﬂturabilmek
için çal›ﬂaca¤›m. Yönetime ve di¤er kurullara
ald›¤›m›z arkadaﬂlar da bu sorumlulu¤u taﬂ›yan ve
yerine getirebilecek kapasitede isimler” dedi. Türk
futbolunun en büyük sorunlar›ndan birini hakem
hatalar› oldu¤una dikkati çeken Ayd›nlar, ”Bu tür
hatalar›n her zaman olabilece¤ini kabul etmekle
birlikte, en aza indirilmesi için çaba harcayaca¤›z.
Güven, adalet ve eﬂitlik ilkeleri do¤rultusunda
görevlerimizi yerine getirece¤iz” diye konuﬂtu.
Ayd›nlar, futboldaki ﬂiddeti bitirmeye kararl›
olduklar›n› vurgulayarak, yasaya uymayan
herkesin ay›rt edilmeksizin cezaland›r›laca¤›n›
söyledi.

Geçerli oylar›n tümünü ald›
Konuﬂmalar›n ard›ndan oy verme iﬂlemine geçildi.
Rey hakk› olan 300 delegeden 204’ünün kat›ld›¤›
oylamada 3 oy boﬂ ç›kt›. Mehmet Ali Ayd›nlar,
geçerli 201 oyun tamam›n› alarak TFF’nin
39. Baﬂkan› oldu. Ayd›nlar’›n bir gün önce
aç›klad›¤› yönetim kurulu listesinde de de¤iﬂikli¤e

Sedat Artuko¤lu
Mehmet Öztürk
As›m Atmaz
Yemen Ekﬂio¤lu
Ali Düﬂmez
Adem Y›lmaz
Aydo¤an Cevahir
Emre Alkin
Cevat Ay
Ahmet Çelebi
Mehmet Hanifi Iﬂ›k
Gökhan Ayayd›n
Ziya Erbaﬂ
Yusuf Kenan Y›lmaz

gidildi ve Önder
Karaduman’›n yerine
Erdal Atalay listede yer
ald›. Trabzonspor Kulübü
ise oylamaya kat›lmad›.
Sonuçlar›n
aç›klanmas›n›n ard›ndan Hamdi Topçu
Baﬂkan s›fat›yla konuﬂan ‹smail Gerçek
Mehmet Ali Ayd›nlar,
Hakk› Koçak
“Federasyonda birçok
Mehmet Ali Kaynar
de¤iﬂikli¤e gidece¤iz.
Kenan Özsaraç
E¤er de¤iﬂime ihtiyaç
Yedek Üyeler
olmasayd›, ben burada
Birol Acar
olmazd›m” dedi.
Kaz›m Çal›ﬂkan
ﬁu an için ilk iﬂ olarak
Mustafa Öcalan
federasyonun rutin
iﬂlerine yöneleceklerinin Tayyip Yaﬂar
Rafet Kalkan
alt›n› çizen Ayd›nlar,
“Yapaca¤›m›z birçok iﬂ
var. Öncelikle yönetici arkadaﬂlar›mla bir araya
gelerek, bir yol haritas› belirleyece¤iz. Çok zorlu
bir göreve geldik. Futbol ailesinin her zaman
yan›nda olaca¤›z. Onlar›n da bizim yan›m›zda
olmalar›n› diliyorum” diye konuﬂtu.

Denetleme Kurulu

Ankaraspor geri döndü
FF Genel Kurulu’nda, daha önce üyeli¤i

Task›ya al›nan Ankaraspor yeniden üyeli¤e

kabul edildi. Bu kararla Baﬂkent kulübü gelecek
sezon Bank Asya Birinci Lig’de mücadele etme
hakk›n› kazand›. TFF Genel Kurulu’nda
gündemde yer alan Ankaraspor’un yeniden
üyeli¤e kabul edilmesiyle ilgili madde,
tart›ﬂmalara neden oldu. Ankara Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› ve Ankaraspor Onursal Baﬂkan›
Melih Gökçek, Mahmut Özgener
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baﬂkanl›¤›ndaki TFF yönetimini suçlayarak,
delegeleri Ankaraspor lehine oy kullanmaya
davet etti. Oylaman›n aç›k m› gizli mi yap›laca¤›
konusu da tart›ﬂmalara yol açt›. Genel kurula
20 dakika ara verilirken, Melih Gökçek, Kulüpler
Birli¤i Baﬂkan› Aziz Y›ld›r›m ve TFF Baﬂkan
Aday› Mehmet Ali Ayd›nlar bir araya gelerek
k›sa bir de¤erlendirme yapt›. Verilen aradan
sonra baﬂlayan Genel Kurul’da söz alan Aziz
Y›ld›r›m, yaﬂat›lan ortamdan dolay› rahats›z

olduklar›n› ifade ederek, “Yaﬂanan tart›ﬂmalar
buran›n birleﬂtirici özelli¤ini ortadan kald›r›yor.
Bugün burada bir beyaz sayfa açal›m ve
Ankaraspor’un ask›ya al›nan üyeli¤inin devam›n›
sa¤layal›m” ça¤r›s›nda bulundu. Y›ld›r›m’›n
konuﬂmas›n›n ard›ndan yap›lan oylamada,
Ankaraspor’un ask›ya al›nan üyeli¤i,
oy çoklu¤uyla kald›r›ld›. Baﬂkent temsilcisi,
bu kararla yeniden Bank Asya 1. Lig’de
mücadele etme hakk›n› elde etti.

Güle güle Mahmut Baﬂkan
Mahmut Özgener, Genel
Kurul’da aday olmayarak TFF
Başkanlığını bıraktı. 3.5 yıllık
görev süresinde yaptıklarını bir
basın toplantısıyla anlatan ve
görevini bırakma nedenlerini
açıklayan Özgener, Türk
futbolunun rahat yönetilmesiyle
ilgili bir reçete sundu.
ürkiye Futbol Federasyonu
Baﬂkanl›¤›n› 19 A¤ustos 2008
tarihinden bu yana sürdüren
Mahmut Özgener, son Genel Kurul
öncesi aday olmad›¤›n› aç›klad›¤›
bas›n toplant›s›nda çarp›c› ifadeler
kulland›. Konuﬂmas›n›n baﬂ›nda Türk
futbol ailesi kavram›na geniﬂ yer
ay›ran ve ön plandaki par›lt›l›
hayatlar›n arkas›nda bu oyunun
kahr›n› çeken tüm emekçilere teﬂekkür
eden Özgener, 3.5 y›ll›k görev
süresinde futbolu “dürüstlük,
profesyonellik, tarafs›zl›k, insaniyet”
gibi de¤erlerden oluﬂan evrensel
kurallarla yönettiklerini anlatt›.
Görev dönemi boyunca, bu kurallar›
hiçe sayanlar› gördüklerinden ﬂikayet
eden Özgener, “Özellikle baz›
yöneticilerimizin kiﬂisel h›rslar›n› öne
ç›kararak görev yapmaya çal›ﬂt›klar›n›
gözlemledik. Bu yöneticilerin say›s›
çok az… Maalesef olduklar›ndan daha
büyük görünüyorlar. Baz› kulüp
yöneticileri ise arkalar›ndaki taraftar deste¤iyle
ne yapt›klar›n› bilemiyor, toplum psikolojisi ve
tehlikeli kalabal›klar› olumsuz etkilemenin
ucunun nerelere uzanabilece¤ini hayal
edemiyor. Arkalar›ndaki büyük ve sessiz
ço¤unlu¤un gösterdi¤i eme¤in önünü
kapat›yorlar. Her sezon sergiledikleri
tiyatrolarla, sessiz ço¤unlu¤un ve futbola
gerçekten emek veren insanlar›n takdir
edilmesini engelliyorlar. Yerli yersiz,
ço¤unlukla kiﬂisel hedefleri için yapm›ﬂ
olduklar› aç›klamalarla, Türk futbolunun
tart›ﬂmas›z en büyük sorunu olan ﬂiddeti sürekli
körüklüyorlar” ifadelerini kulland›.
Öncelikle kulüpçülük ve yöneticilik anlay›ﬂ›n›n
mutlaka de¤iﬂtirilmesi gerekti¤inin alt›n› çizen
Özgener, “Ülke sporunun, ülke futbolunun en
denetimsiz bölümünün yöneticiler oldu¤unu
üzülerek söylemem gerekiyor. Yöneticilerimizin
kendilerini geliﬂtirmek ad›na çaba sarf
ettiklerine ﬂahit olam›yoruz. Ve bu yüzden
sistem do¤ru iﬂlemiyor. Baz› yöneticilerimiz
mikrofonlar›n arkas›na geçince, maalesef
kendilerini durduram›yor. Medyada da ülkenin
en popüler edebiyatç›s› Orhan Pamuk’tan da
yetiﬂtirdi¤imiz en de¤erli sanatç›lardan biri olan
Faz›l Say’dan bile fazla yer buluyorlar”
göndermesini yapt›.
B›rakaca¤›ma dair söylentilerin dolaﬂmaya
baﬂlad›¤› andan itibaren kendisine destek veren

T

Veda yeme¤i
Mahmut Özgener, spor medyas›n›n yay›n
yönetmeni ve müdürleriyle bir veda yeme¤inde
bir araya geldi. TSYD Genel Sekreteri Ahmet
Çak›r, Baﬂkan Özgener’e Türk futboluna olan
hizmetleri ve TSYD’ye katk›lar›ndan dolay›
teﬂekkür plaketi verdi. Özgener, yemekte yapt›¤›
konuﬂmada da “Bazen mücadele koltukta
oturarak de¤il, koltuktan kalkarak da verilir.
Federasyon baﬂkanl›¤›n› b›rakmam futboldan
uzaklaﬂaca¤›m anlam›na gelmez. Ben hiçbir
zaman pes etmedim. Karakterimde pes etmek
yoktur” dedi.
herkese teﬂekkür eden Özgener, “Baﬂta
Baﬂbakan›m›z Recep Tayyip Erdo¤an ve
Spordan Sorumlu Devlet Bakan›m›z Faruk
Özak’›n desteklerini her zaman yan›m›zda
hissettik. Hepsine buradan bir kez daha
teﬂekkür etmek istiyorum” dedi. Yay›nc› kuruluﬂ
Digitürk’e, 3.5 y›l boyunca birlikte çal›ﬂt›¤›
yönetim kurulu üyeleri ve tüm TFF personeline
ayr› ayr› teﬂekkür eden Özgener, bu konuda
ailesine de geniﬂ bir paragraf ay›rd›.
Özgener’in konuﬂmas›n›n en çarp›c› bölümü
ise TFF Baﬂkanl›¤›’n› sonland›rma karar›n›
aç›klad›¤› cümlelerdi. “Bu karar› almam›n
arkas›nda iki temel neden yer al›yor” diyen
Mahmut Özgener, “Bunlardan biri, yaﬂad›¤›m
yer ile görev makam›m aras›ndaki zorunlu
uzakl›k ve bunun aile yaﬂant›ma yapm›ﬂ oldu¤u
olumsuz etkilerdir. Di¤eri ise geçen süre
zarf›nda yaﬂad›klar›mla tespit etti¤im, sistemin
içerisine yerleﬂmiﬂ, kiﬂisel h›rs ve egolar› ile
Türk futbolunu perde arkas›ndan yönetme
hevesine sahip, hegemonya kurma hayali
taﬂ›yan zaaf sahibi kiﬂiliklerdir. Sorunlarla
mücadele, her zaman makamlarda oturarak
yap›lamaz. Bazen bir hamle, kal›c› alg›lar
yaratmaya, önemli baﬂlang›çlar› tetiklemeye
sebebiyet verebilir. Sonuçta, bu makamdan
kendi iste¤i ile ayr›lan bir baﬂkan olarak,
önemli bir ilki hayata geçirdi¤imi
düﬂünüyorum. Umar›m bugün yapt›¤›m bu
veda ve konuﬂma, yeni bir harekete öncü olur

ve bu camia bu sorunla mücadele konusunda
yol almaya karar verir. Bu veda, baz›lar›nca
bir geri ad›m, geri çekilme olarak
alg›lanacakt›r. Ancak ben bu yapt›¤›m›, Türk
futbolu ad›na ileriye at›lm›ﬂ bir ad›m olarak
görüyorum… Umar›m vermek istedi¤imiz
mesajlar do¤ru alg›lan›r. Türk futboluna olan
hizmetim tabii ki sona ermeyecek.
Deneyimlerimle, uzun y›llara dayanan bilgi
birikimimle, yard›m ve katk› isteyen herkesin
bundan sonra da yan›nda olaca¤›m›, buradan
özenle belirtmek isterim. Türk futboluna olumlu
katk› yapacak her at›l›m›, bütün gücümle
destekleyece¤imin de bilinmesini isterim”
ifadelerini kulland›.
Özgener, konuﬂmas›n›n son bölümünde ise bir
futbol yöneticisinin en önemli görevinin
“kendini görünmez k›lmak” oldu¤unu
anlatarak, “Futbol, sadece onun gerçek
sahipleri ile an›l›r, o da futbolcular, teknik
adamlar ve hakemlerdir. Lütfen egolar›n›z›,
kiﬂisel h›rs ve beklentilerinizi bu güzel oyunun
üzerinden çekin. Gerekti¤inde görünmez
olmay› bilin. B›rak›n yaln›zca ama yaln›zca
futbolun kurallar› futbola yön versin” ça¤r›s›nda
bulundu.
Konuﬂmas›n›n ard›ndan çal›ﬂma arkadaﬂlar›
Özgener’i ayakta alk›ﬂlarken, kürsüden inen
Mahmut Özgener, yönetim kurulu üyeleri ve
kurul baﬂkanlar›, federasyon yetkililerinin yan›
s›ra gazetecilerle sar›larak vedalaﬂt›.
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Belçika- Türkiye: 1-1

Belçika’n›n penalt› kaç›rd›¤› maçta elde edilen beraberlik,
Millî Tak›m›m›za Euro 2012 finallerinin
n kap›s›n› aralad›...

Roi Baudouin Stad› - 3 Haziran 2011
Hakemler
Nicola Rizzoli, Andrea Stefani, Renato Faverani (‹talya)
Belçika
Simon Mignolet-Toby Alderweireld, Vincent Kompany,
Nicolas Lombaerts, Jan Vertonghen (Thomas Vermaelen dk. 46)Eden Hazard (Dries Mertens dk. 60), Timmy Simons,
Steven Defour (Jelle Vossen dk. 88), Nacer Chadli-Axel Witsel,
Marvin Ogunjimi
Türkiye
Volkan Demirel-Sabri Sar›o¤lu, Serdar Kesimal, Servet Çetin,
Ça¤lar Birinci-Selçuk ‹nan (Mehmet Topal dk. 79), Selçuk ﬁahin,
Emre Belözo¤lu-Burak Y›lmaz (Mehmet Ekici dk. 76),
Kaz›m Kaz›m, Arda Turan (Semih ﬁentürk dk. 84)
Goller
Ogunjimi (dk. 4), Burak Y›lmaz (dk. 22)
Sar› Kartlar
Defour (Belçika), Kaz›m Kaz›m (Türkiye)

Alt›n de¤erinde
puan

1

Euro 2012 elemelerinde grup
ikinciliği için Belçika ve Avusturya ile
çekişen Millî Takımımız,
3 Haziran’da Brüksel’de oynadığı
maçtan stratejik bir beraberlik
çıkardı. Karşılıklı birer golün atıldığı
maçta Belçika’nın Witsel’le kaçırdığı
penaltı, son düzlüğe girilirken iplerin
Millî Takımımızın elinde kalmasını
sağladı. Grupta oynanan diğer
maçlarda elde edilen tüm sonuçlar
da ekmeğimize yağ sürdü.

Ç

ok de¤il, bundan 8 ay kadar önce
kapkaranl›k bir tünelin içinde bulmuﬂtu
kendisini Millî Tak›m›m›z. 2010 y›l›n›n Ekim
ay›nda art arda u¤ran›lan Almanya ve Azerbaycan
yengileri, Euro 2012 finalleri yolunda u¤ran›lan
a¤›r kazalard›. Gruplarda daha dört maç
oynayarak birincilik hedefine havlu at›lmas›
gerçek bir travmayd› ama daha da kötüsü
Polonya-Ukrayna s›n›r›na kap› aralayacak grup
ikincili¤inin de tehlikeye girmesiydi. Her gün
futbolla yat›p futbolla kalkan 74 milyon nüfuslu
bir ülke için 2010 Dünya Kupas›’n›n ard›ndan
2010 Avrupa ﬁampiyonas› finallerine de
kat›lamamak pek de kabul edilebilir gibi
durmuyordu aç›kças›. Üstelik daha yolun baﬂ›nda
ad›mlar dikkatli at›lm›ﬂ, Millî Tak›m, dünyan›n
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2 Eylül 2011
Türkiye-Kazakistan
Azerbaycan-Belçika
Almanya-Avusturya
6 Eylül 2011
Avusturya-Türkiye
Azerbaycan-Kazakistan

A Grubu Puan Durumu

say›l› teknik adamlar›
aras›nda gösterilen Guus
Tak›mlar
O G
Hiddink’e emanet edilmiﬂ Almanya
7 7
ve Hollandal›dan istenen Belçika
7 3
ilk ﬂey, bizi Euro 2012
Türkiye
6 3
finallerine götürmesi
Avusturya
6 2
olmuﬂtu. Ancak eleme
Azerbaycan
6 1
grubu maçlar›n›n
Kazakistan
6 1
baﬂlamas›n›n üzerinden
1 ay geçmeden ortaya ç›kan tablo, anlatmaya
çal›ﬂt›¤›m›z gibi hiç de iç aç›c› de¤ildi. Mart
ay›n›n sonuna kadar geçen süre, sanc›l›, heyecanl›
ve endiﬂeli bir bekleyiﬂ dönemiydi. Grup ikincili¤i
için çekiﬂece¤imiz rakiplerden biri konumuna
gelen Avusturya’y› 29 Mart günü Kad›köy’de
a¤›rlay›p 2-0 yendi¤imiz maçla birlikte o

kapkaranl›k tünelin
sonunda bir ›ﬂ›k
B M A Y P
0 0 22 3 21 görünüverdi. Art›k yeni
2 2 15 10 11 hedef Belçika’yd›.
1 2 9 7 10 3 Haziran günü Brüksel’in
Roi Baudouin Stad›’nda
1 3 10 10 7
oynanacak maç adeta bir
0 5 5 18 3
grup ikincili¤i finali
0 5 2 15 3
niteli¤ine bürünmüﬂtü.
O güne kadar 6 maç oynayan ve 10 puan
toplayan Belçika’ya karﬂ›, 5 maçta 9 puana ulaﬂan
Türkiye. Millî Tak›m›m›z›n 1 maç eksi¤iyle sadece
1 puan geride bulunmas›, Brüksel’deki maçta
beraberlik marj›n› da bizim kefemize koyuyordu.
‹ﬂte Millî Tak›m›m›z›n Belçika yolculu¤u, ak›llar›n
bir köﬂesine kaydedilen bu “Beraberlik bizim

iﬂimize yarar” düﬂüncesiyle baﬂlad›. Belçika
yolculu¤u diyoruz ama ay-y›ld›zl›lar bu
karﬂ›laﬂmadan önce Hollanda’n›n Tegelen
kasabas›nda kampa girdi.

Beraberlik kabul edilebilir bir sonuç
Teknik Direktör Guus Hiddink’in Tegelen’de
düzenledi¤i ilk bas›n toplant›s›n›n sat›r aralar›nda
da “beraberli¤in bizim iﬂimize yarayaca¤›” fikri
rahatl›kla okunuyordu. Gruptaki duruma
bak›ld›¤›nda beraberli¤in kabul edilebilir bir
sonuç olarak ortaya ç›kt›¤›n› ifade eden Hiddink,
“Belçika’n›n gücünü ve bizim ﬂu anda gruptaki
pozisyonumuzu düﬂündü¤ünüz zaman, hâlâ
baﬂkalar›n›n alaca¤› sonuçlara bakmaz bir

durumda olmam›z, beraberli¤in kötü bir sonuç
olmayaca¤›n› gösteriyor. Ama beraberlik bizim
baﬂlang›ç noktam›z olmayacak. Tabii ki hedefimiz
galibiyet. Göze hoﬂ gelen, atak bir oyun tarz›yla
bu baﬂar›labilir, galibiyet gelebilir. Çünkü geriye
çekilmektense hücumu düﬂünmek hem daha iyi
bir oyun getirir hem de iyi bir puan almam›z›
sa¤lar” diyordu.

Chelsea gölgesi
Aç›k söylemek gerekirse Belçika karﬂ›laﬂmas›
öncesi en az millî maç kadar konuﬂulan ve hatta
bazen onu bile gölgede b›rakan bir konu daha
vard›; Chelsea’nin patronu Roman Abramovich’in
eski göz a¤r›s› Hiddink’e att›¤› çengel. Millî

7 Ekim 2011
Tak›m’›n kamp› bu
Türkiye-Almanya
nedenle özellikle
Belçika-Kazakistan
‹ngiliz medyas›n›n da
Azerbaycan-Avusturya
ak›n›na u¤ram›ﬂt› ve
bas›n toplant›lar›nda
11 Ekim 2011
sadece
Türkiye-Azerbaycan
Belçika-Türkiye maç›
Kazakistan-Avusturya
de¤il, Hiddink’in
Almanya-Belçika
Chelsea’den gelen
teklifi kabul edip
etmeyece¤i de konuﬂuluyordu. Hiddink ise bas›n
toplant›s›nda konuyla ilgili olarak,
“Spekülasyonlar hayat›n içinde oldu¤u gibi
futbolun da bir parças›. Yorum yapmayaca¤›m,
yaparsam kliﬂelere girmiﬂ olurum. Oynanacak
maça konsantre olmak istiyorum. Tamamen
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oyunumuza odaklanm›ﬂ durumunday›m. Baﬂka bir
yaklaﬂ›m›m, bak›ﬂ aç›m yok. E¤er yapt›¤›n›z iﬂe
odaklanmaz, kazanmay› hedeflemez, akl›n›za
baﬂka ﬂeyler getirseniz, bu gelece¤e dair sizin
de¤erinizi büyük ölçüde düﬂürür” aç›klamas›nda
bulunuyordu.

Ernst Happel Stad› - 3 Haziran 2011
Hakemler
Massimo Busacca, Matthias Arnet,
Manuel Navarro (‹sviçre)
Avusturya
Gratzei-Klein, Scharner, Pogatetz, FuchsEkrem Da¤ (Junuzovic dk. 66),
Baumgartlinger, Kulovits, AlabaHarnik (Royer dk. 81), Hoffer (Janko dk. 88)
Almanya
Neuer-Lahm, Friedrich, Hummels, SchmelzerMüller, Khedira (Badstuber dk. 69),
Kroos (Aogo dk. 90), Podolski
(Schürrle dk. 67)-Mesut Özil, Gomez
Goller
Gomez (dk. 44 ve 90),
Friedrich (dk. 50 kendi kalesine)

Oyunculara övgü
Bas›n toplant›s›nda oyuncular›yla ilgili yorumlara
da giren Hollandal› teknik adam, Burak Y›lmaz
için, “Onda sevdi¤im özellik kararl›l›¤›. Modern
ve çal›ﬂkan bir oyuncu. Bugünlerde çok s›k
göremeyece¤iniz bir oyuncu tarz›. Tak›ma güç
veren bir yap›s› var. ‹yi bir profesyonel,
idmanlardan asla ﬂikayet etmeyen, çal›ﬂan bir
futbolcu” ifadelerini kullan›rken, “‹sim
vermeyece¤im ama tak›m›mda Avrupa’n›n en
büyük 6 tak›m› denilen tak›mlarda forma giyecek
kapasitede oyuncular var. Mesut Özil, zaten bir
Türk olarak Real Madrid’e transfer oldu.
Nuri ﬁahin’in Real Madrid’e gidiﬂi çok iyi.
Genç yaﬂ›nda bunu ispat etti. Onun için önemli
bir ad›m olacak. Hamit’in transferi sürpriz olarak
de¤erlendirilebilir, o da pozitif. Her iki
futbolcunun da transferi Real Madrid’e katk›
sa¤lad›. ‹ki tehlikeli ismi kadrolar›na katm›ﬂ
oldular” diyor ve Avrupa’n›n büyük tak›mlar›nda
oynama ﬂans› bulunan oyunculara bu imkan›n
sa¤lanmas› gerekti¤i tavsiyesinde bulunuyordu.

Kazakistan - Azerbaycan: 2-1
Astana Arena - 3 Haziran 2011
Hakemler
Euan Norris, James Bee,
Alasdair Ross (‹skoçya)
Kazakistan
Nesterenko-Logvinenko (Rozhkov dk. 65),
Mukhtarov, Nurdauletov, SchmidtgalSmakov, Geteriyev, Khairullin (Kirov dk. 82),
Konysbayev-Gridin, Ostapenko
(Khizhnichenko dk. 79)
Azerbaycan
Agayev-Melikov, Rashad F. Sadygov,
Medvedev, Levin-Aliyev (Murad Huseynov
dk. 89), Rashad A. Sadygov, Abushev,
Ismayilov-Cevad Huseynov (Nadirov d. 61),
Javadov
Goller
Gridin (dk. 57 ve 68), Nadirov (dk. 63)

Hamit ﬂanss›zl›¤›
Millî Tak›m’›n Real Madrid’e transfer olan iki
oyuncusu vard› ancak bu iki oyuncu da Belçika
maç›nda oynayamayacakt›. Borussia Dortmund’un
Bundesliga’y› ﬂampiyonlukla tamamlamas›na
büyük katk› sa¤lad›ktan sonra Real Madrid’e imza
atan Nuri ﬁahin, sakatl›¤› nedeniyle zaten kadroya
al›nmam›ﬂt›. Bayern
Münih’ten Real
Madrid’e geçen Hamit
Alt›ntop ise kampa
sakat olarak kat›lm›ﬂ ve
hep bir iyileﬂme
ümidiyle beklenmiﬂti.
Ancak 30 May›s günü
doktorlar›n karar›
kesinleﬂti; Hamit’in
Belçika maç›nda
oynayabilmesi t›bben
mümkün de¤ildi. Bu
rapor üzerine Hamit de
kadrodan ç›kart›lmak
zorunda kal›nd›.

Belçika’da da üç
önemli eksik
Ancak Belçika
cephesinde de
sakatl›klar can
s›k›yordu. Maç
öncesinde bir bas›n
toplant›s› düzenleyen
Teknik Direktör
Georges Leekens, puan
kayb›n›n kendilerini
çok kötü bir duruma
düﬂürece¤ini
vurgularken, sözlerine
Türkçe “Hoﬂ geldiniz
arkadaﬂlar” diye
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Maç, ﬂoke eden bir golle baﬂlad›.
Oyuna h›zl› giren, sa¤ kanattan
Hazard, sol kanattan da Chadli ile
ataklar geliﬂtiren Belçika, henüz
4. dakikada öne geçmeyi baﬂard›.
Bu dakikada Volkan Demirel’in
uzaklaﬂt›rmak istedi¤i top Ça¤lar’a
geliyor, genç oyuncunun kontrol
ettikten sonra ›skalad›¤› top dönüp
kalemize giriyordu. Bu pozisyonda
Ça¤lar’dan topu kapan Hazard,
Defour’u görmüﬂ, bu oyuncunun
ortas›nda ise Ogunjimi alt› pastan
yapt›¤› vuruﬂla a¤lar›m›z›
havaland›rm›ﬂt›: 1-0.
Bu golün Millî Tak›m›m›z›
kendisine getirmesi beklenebilirdi
ama iﬂler hiç de beklendi¤i gibi
gitmiyordu. ‹ki Selçuk ve Emre
Belözo¤lu’ndan kurulu orta
saham›z, kendilerinden beklenen
topa sahip olma ve oyunu
yönlendirme görevini bu bölümde
yerine getiremiyordu. Top sürekli
Belçikal›lar›n aya¤›ndayd› ve
kalemiz ciddi tehlikeler yaﬂ›yordu.
Çünkü maç öncesi düﬂünülen
sistemimiz saha içinde iﬂlemiyordu.
Üçlü orta sahada Selçuk ﬁahin
neredeyse üçüncü bir stoper gibi
savunman›n aras›na girerken, iki
bek öne ç›karak orta sahay›
ço¤altma fonksiyonunu yerine
getiremiyor, bu durumda Belçika
oyunu istedi¤i gibi yönlendiriyordu.
8. dakikada Hazard’›n pas›yla
soldan ceza alan›na giren
Ogunjimi’nin yerden sert ﬂutunu
Volkan’›n önlemesi, 15. dakikada
ise soldan gelen korner at›ﬂ›nda
Vertonghen’in vuruﬂunu Selçuk
ﬁahin’in son anda kornere çelmesi,
fark›n aç›lmas›n› önleyen
hareketlerdi.

Avusturya - Almanya: 1-2

Bunu öyle bir dönemde yapt›k ki,
daha önce yapmam›z imkans›zd›.
Çok önceden yapabilseydik, ﬂu
andakinden daha iyi olabilirdik”
de¤erlendirmesinde bulunuyordu.

Y›ld›z fark›

ﬁoke eden gol
baﬂl›yor ve “Türkiye’nin bir
maç eksi¤i var. Yenersek
avantajl› pozisyona
geçiyoruz. Aksi takdirde
çok kötü bir duruma
düﬂebiliriz. Son
antrenmanda
Lukaku
sakatland›.
Böylesine
önemli bir
mücadelede,
Fellaini ve
Dembele’den
sonra bu
futbolcudan
da yoksun
kald›k”
bilgisini
veriyordu.
Hiddink’in
çok iyi bir

dostu oldu¤unu belirten Leekens, sahaya
kazanmak için ç›kacaklar›n›, bu nedenle futbolda
dostlu¤un olmayaca¤›n› da sözlerine ekliyordu.

3 Haziran günü geldi¤inde Millî
Tak›m›m›z› kötü bir sürpriz daha
bekliyordu. Sa¤ bek Gökhan Gönül
yo¤un tedaviye ra¤men oynayacak

Sürücü koltu¤u
Hiddink de maçtan önceki son bas›n toplant›s›
Roi Baudouin Stad›’nda düzenledi. Karﬂ›laﬂma
için “Anahtar maç” ifadesini kullanmak
istemedi¤ini söyleyen Hollandal› teknik adam,
“Biz sürücü koltu¤unday›z. Bu pozisyonumuz
devam ediyor. Ekim ve Eylül aylar›nda oynanacak
karﬂ›laﬂmalarda rakiplerimizin puan kay›plar›n›
beklemek istemiyoruz” diyordu.
Belçika’dan korkmad›¤›n› ifade eden Hiddink,
rakiplerinin de geçiﬂ süreci yaﬂad›¤›n› belirterek,
“Genç bir tak›m kurdular. ‹yi performans
gösteriyorlar. Performanslar›na ﬂapka ç›kartmak
laz›m” diyor, Millî Tak›m›m›z›n yeniden
yap›lanmas›yla ilgili olarak da “Eleme turlar›n›n
baﬂ›nda tak›m›m›zda baz› de¤iﬂiklikler yapt›k.
Ne tür oyuncular›n oynayabilece¤ini gördük.

duruma gelememiﬂ ve kadrodan
ç›kart›lm›ﬂt›. Millî Tak›m›m›z,
Hamit Alt›ntop ve Gökhan Gönül’ün
yoklu¤unda Volkan Demirel - Sabri
Sar›o¤lu, Serdar Kesimal, Servet Çetin,
Ça¤lar Birinci - Selçuk ‹nan, Selçuk
ﬁahin, Emre Belözo¤lu - Burak Y›lmaz,
Kaz›m Kaz›m, Arda Turan on biriyle
sahadayd›. Bu tak›m kurgusu daha çok
“beraberlik” isteyen bir tak›m›n
görüntüsüydü. Mutlaka galibiyete
ihtiyaç duyan Belçika ise iki orta saha
oyuncusuyla oynarken, hücum
bölgesinde a¤›rl›kl› olarak dört adam
görev vermiﬂti.

‹ﬂler Millî Tak›m›m›z için hiç de iyi
gitmiyordu ama saha içinde bu
gidiﬂat› de¤iﬂtirebilecek y›ld›z
oyuncular›m›z vard›. Nitekim
22. dakikada ilk kez organize bir
atak geliﬂtirdik ve topu sa¤ kanatta
Arda ile buluﬂturduk. S›f›ra inip
karﬂ›s›ndaki Verthongen’i auta
ç›kard›ktan sonra, topu golü atacak
Burak’›n önüne yollamak için
Arda Turan olmak gerekiyordu.
Tabii o noktaya koﬂu yap›p topu a¤larla
buluﬂturmak için de Burak Y›lmaz...
Skorun 1-1’e gelmesi demek, avantaj ibresinin
yeniden Millî Tak›m›m›z›n lehine dönmesi
anlam›na geliyordu. Golün ard›ndan
oyuncular›m›z klaslar›n› sahaya koyuyor, topu
istedikleri gibi dolaﬂt›r›yor ve oyunun kontrolünü
eline geçiriyordu. Bu kontrol Millî Tak›m›m›za
pozisyon üstünlü¤ü getirmese de Belçika tak›m›
eskisi kadar rahat f›rsat bulam›yor ve devre 1-1
sona eriyordu.
Türk Millî Tak›m›’n›n ikinci yar›da da kontrollü
oyun anlay›ﬂ›n› sürdürece¤ini bekleyenler ne
yaz›k ki yan›ld›. Sahada oyun üstünlü¤ünü dakika
dakika Belçika’ya terk eden ve oyundan düﬂen bir
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sürdüren
Belçika’n›n
karﬂ›s›nda
Volkan Demirel
sa¤lam duruyor
ve 1-1 sona
eren maçtan
Türkiye
avantajl›
ç›k›yordu.
Grubun o gün
oynanan di¤er
maçlar›nda elde
edilen sonuçlar
da gönlümüze
göreydi. Lider
Almanya,
Avusturya’y› her
iki yar›n›n
sonlar›nda att›¤›
gollerle 2-1
yenerek
komﬂusunun
ikincilik
umutlar›n›n
yeﬂermesine
izin vermiyor,
Kazakistan ise
Azerbaycan’›
ayn› skorla
ma¤lup ederek
Türkiye’ye
“en iyi grup

Türkiye vard›. Ev sahibi ekip özellikle Eden
Hazard’›n sürükledi¤i ataklarla kalemizde
tehlikeli oluyor, hem tribündeki seyircilerin
hem de kulübedeki Hiddink’in yüre¤ini
a¤z›na getiriyordu.

O penalt› iyi ki kaçt›
Oyunun 60. dakikas› geldi¤inde Georges
Leekens oyuna ilk müdahalesini yapt›.
Fransa’n›n Lille tak›m›nda oynayan ve o ana
kadar savunmam›z› en fazla zorlayan oyuncu
olarak dikkati çeken 1.70’lik Eden Hazard’›n
oyundan al›nmas›, Türkiye’ye verilmiﬂ
bir müjde gibi görünüyordu.
Aç›kças› Hazard’›n yerine oyuna
giren 1.69’luk Dries Mertens’in
neler yapabilece¤i konusunda
o ana kadar hiç kimsenin bir fikri
yoktu. Ama Mertens topla ilk
buluﬂtu¤u pozisyonda Millî
Tak›m›m›z›n baﬂ›na bela
olaca¤›n›n sinyalini verecekti.
Hollanda’n›n Utrecht tak›m›nda
forma giyen 24 yaﬂ›ndaki oyuncu,
64. dakikada ceza alan›n›n d›ﬂ›ndan
çok sert bir ﬂut ç›kart›yor, kaleci
Volkan topu güçlükle kontrol
ediyordu. Ard› arkas›
kesilmeyen Belçika
ataklar›ndan
birinde,

ikincili¤i” konusunda bir avantaj sa¤l›yordu.
Hemen hat›rlatal›m, en iyi ikinci tak›m Euro 2012 finallerine
t›pk› grup birincileri gibi direkt kat›lacak. Millî Tak›m›m›z›n da
yer ald›¤› 6’l› gruplarda ikinci s›radaki tak›m›n puan›
hesaplan›rken, son s›rada yer alan tak›mla oynad›¤› maçlar
hesap d›ﬂ›nda tutulacak. Yani Azerbaycan son s›rada yer
al›rsa, Millî Tak›m›m›z›n Bakü’de u¤rad›¤› yenilgi “kadük”
kalacak. Rövanﬂta da yenmemiz halinde Kazakistan’dan
alaca¤›m›z 6 puan hanemize yaz›lacak.
Tabii bu hesaplar›n tutmas› için Millî Tak›m›m›z›n
kalan maçlar›nda bir kazaya u¤ramamas› ve
Kazakistan’›n da Azerbaycan’› arkas›nda
b›rakmas› gerekiyor. Bu arada 7 Haziran günü
grupta bir maç daha oynand›¤›n› ve
Almanya’n›n deplasmanda Azerbaycan’›
3-1 yenerek bu hesaplar› güçlendirdi¤ini
de ekleyelim. Tabii Almanya’n›n
Hollanda ve ‹spanya ile birlikte grup
maçlar›nda henüz puan yitirmeden

Azerbaycan - Almanya 1-3
Tevfik Behramov Stad› - 7 Haziran 2011
Hakemler
Michael Koukoulakis, Leonidas Vasileiadis,
Christos Baltas (Yunanistan)
Azerbaycan
Agayev-Melikov, Vurgun Hüseynov,
R. F. Sadigov, Allahverdiyev-‹smailov
(‹saev dk. 57), Amirguliyev, Abushev,
Nadirov-Chertoganov (R. A. Sadigov dk. 86),
Cevadov (M. Hüseynov dk. 71)
Almanya
Neuer-Höwedes, Hummels, Badstuber,
Aogo-Müller (Holtby dk. 88), Lahm, Kroos,
Podolski (Schürrle dk. 75)-Mesut Özil
(Götze dk. 81), Gomez
Goller
Mesut Özil (dk. 29), Gomez (dk. 49),
M. Hüseynov (dk. 89), Schürrle (dk. 90)
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yine Mertens’in baﬂrolü oynad›¤›
74. dakikadaki pozisyonda hakemin
çald›¤› penalt› düdü¤ü bütün
Türkiye’nin nefesini kesmiﬂti. 1.69’luk
Mertens, ceza saham›za girdi¤inde
Arda’n›n müdahalesiyle yerde kal›yor,
itiraz bile edilemeyecek netlikteki
penalt› karar›n›n ard›ndan, topun
baﬂ›na Belçika’n›n bir baﬂka genç
y›ld›z aday› Axel Witsel geçiyordu.
22 yaﬂ›ndaki Standart Liege’li o ana
kadar gerçekten de iyi oynam›ﬂt› ve
ﬂimdi Türkiye’nin mi yoksa
Belçika’n›n m› son virajlara avantajl›
girece¤ine karar vermek onun
ayaklar›na kalm›ﬂt›. Belçikal›lar›n
kalplerinin umutla, Türklerin
kalplerinin endiﬂeyle çarpt›¤› o kader
an›nda Witsel’in vuruﬂu auta gidiyor
ve Millî Tak›m›m›z yeniden hayata
dönüyordu. Son bölümde ataklar›n›

yoluna devam eden üç tak›mdan birisi oldu¤unu da...

Hiddink “Mutlu olmal›y›z”
ﬁimdi yeniden stada dönelim ve Teknik Direktör Hiddink’in
maç sonunda neler söyledi¤ine kulak verelim:
“Bence beraberlikle mutlu olmal›y›z. Savruk baﬂlad›k,
konsantrasyon ba¤lam›nda maçtan uzakt›k. Rakibimiz
kornerlerle tehlike yaratmaya baﬂlad›. Bireysel bir hatadan golü
yedik. Arda’n›n hareketi orta alandaki direnci, goldeki becerisi
mükemmel bir gol getirdi. ‹kinci yar›da üstün gelmeye gücümüz
yoktu. Fiziksel güç manas›nda s›k›nt›m›z vard›. Penalt›n›n gol
olmamas› nedeniyle ﬂansl›yd›k. Genel anlamda orta alanda
üstündük ama gol bulmam›z anlam›nda yeterli olmad›.”
Evet, Haziran ay›ndaki tek s›nav›m›zda futbol anlam›nda tatmin
olmasak da stratejik bir beraberlik ald›¤›m›z› söyleyebiliriz.
Bu beraberlik Belçika ve Avusturya’n›n alaca¤› sonuçlara
bakmadan kendi rotam›z› kendimizin çizmesine yetecek bir
skor. Yeter ki 2 Eylül’de Kazakistan, 6 Eylül’de Avusturya,
7 Ekim’deki Almanya ve 11 Ekim’deki Azerbaycan maçlar›ndan
hasars›z ç›kal›m.

Euro 2012 Elemeleri

Firesiz üç tak›m var
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Müthiﬂ bir çekiﬂme

Favorisi Rusya, plaseleri ise ‹rlanda
Cumhuriyeti ve Slovakya olarak
baﬂlayan grupta müthiﬂ bir çekiﬂme
yaﬂan›yor. Bu grup H Grubu’yla birlikte
zirvedeki üç tak›m›n eﬂit puanla
s›raland›¤› iki gruptan birisi. Haziran
ay›nda üç maç oynand› ve zirvedeki üç
tak›m da bu maçlar› kazand›.
‹rlanda Cumhuriyeti deplasmanda
Makedonya’y›, Rusya evinde
Ermenistan’›, Slovakya’da yine iç
sahada Andorra’y› ma¤lup ederek 13’er puanla yar›ﬂ› sürdürdü. Bu grupt
averajla ilk s›rada yer alan ‹rlanda Cumhuriyeti, çekiﬂti¤i iki tak›ma da puan
yitirdi. Evinde Rusya’ya yenildi, deplasmanda Slovakya ile berabere kald›.
2 Eylül’deki ‹rlanda Cumhuriyeti-Slovakya, 6 Eylül’deki Rusya-‹rlanda
Cumhuriyeti ve 7 Ekim’deki Slovakya-Rusya maçlar› son derece kritik.
Ancak tek yenilgisini evinde Slovakya’dan alan Rusya’n›n deplasmanda
Ermenistan’la berabere kald›¤›n›, Slovakya’n›n da Ermenistan’a yenildi¤ini
unutmamak gerekiyor.
Öyle görünüyor ki 8 puanl›
Puan Durumu
Ermenistan, grubun anahtar›n›
Tak›mlar
O G B M A Y P büyük ölçüde elinde tutacak.
‹rlanda Cum.
6 4 1 1 11 6 13
Rusya
6 4 1 1 9 4 13
Slovakya
6 4 1 1 6 4 13 Haziran maçlar›
3-1
Ermenistan
6 2 2 2 10 7 8 Rusya-Ermenistan:
Slovakya-Andorra:
1-0
Makedonya
6 1 1 4 5 8 4
Andorra
6 0 0 6 1 13 0 Makedonya-‹rlanda Cum: 0-2
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Fransa’ya huzur yok

Grubun favorisi Fransa’n›n baﬂ›na Belarus
bela oldu. Frans›zlar› gruptaki ilk maçta
Paris’teki Stade de France’da 86. dakikada
Kislyak’›n tek golüyle ma¤lup etmeyi
baﬂaran Belarus, rakibine bir çelme daha
takt›. ‹lk maçtaki Belarus yenilgisinden sonra
önüne geleni yenerek dörtte dört yapan
Fransa, Minsk’teki rövanﬂta 1-1’lik beraberli¤e raz› oldu. Karaci¤erinden
tümör al›nd›ktan çok k›sa bir süre sonra sahalara dönerek Barcelona ile
ﬂampiyonluk kupas›n› kald›ran Abidal, bu maçta o kadar ﬂansl› de¤ildi.
Frans›z oyuncunun kendi kalesini vurdu¤u maçta eﬂitli¤i Malouda sa¤lad›.
Belarus, bu beraberli¤in ard›ndan Lüksemburg’u yenerek puan›n› 12’ye
yükseltti ve ikinci s›raya oturdu. Fransa ise bir maç eksi¤iyle 13 puanda.
Haziran ay›nda Romanya yenilgisiyle sars›lan Bosna-Hersek, Arnavutluk
galibiyetiyle 10 puana ulaﬂt›. Onlar›n da lider Fransa ile aralar›nda sadece
3 puan bulunuyor. Ancak liderlik için çekiﬂtikleri Belarus ve Fransa ile
deplasmanda oynayacaklar›n› da unutmamak gerekiyor. Tabii BosnaHersek galibiyetiyle 8 puana gelen Romanya’n›n ve her ﬂeye ra¤men ayn›
puan yer alan Arnavutluk’un
da en az›ndan ikinci s›ray›
Puan Durumu
sonuna kadar zorlayaca¤›n›
Tak›mlar
O G B M A Y P da ak›lda tutmal›.
Fransa
6 4 1 1 9 2 13
Belarus
7 3 3 1 6 2 12 Haziran maçlar›
Bosna-Hersek
6 3 1 2 8 7 10 Romanya-Bosna Hersek: 3-0
1-1
Romanya
6 2 2 2 8 6 8 Belarus-Fransa:
2-0
Arnavutluk
6 2 2 2 4 6 8 Belarus-Lüksemburg:
Lüksemburg
7 0 1 6 1 13 1 Bosna Hersek-Arnavutluk: 2-0
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‹talya uygun ad›m

Bu grupta iﬂler kuralar çekildi¤i gün
tahmin edildi¤i gibi yürümeye devam
ediyor. Herkesin do¤al favorisi ‹talya,
Haziran ay›nda tek maç›n› Estonya ile
oynad› ve 5 maçta 7 puanla sürpriz bir
biçimde ikincilik kovalayan rakibini
Rossi, Cassano, Pazzini üçlüsünün
golleriyle 3-0 yenerek liderli¤ini
sürdürdü. Oynad›¤› 6 maç›n 5’ini
kazanan ve tek kayb›n› deplasmandaki golsüz Kuzey ‹rlanda beraberli¤i ile
yaﬂayan Prandelli’nin ö¤rencileri, liderlik koltu¤unda çok rahat oturuyor.
Grup ikincili¤i için ise Slovenya ve S›rbistan aras›nda çekiﬂme yaﬂan›yor.
‹talya maç›nda ç›kan olaylar nedeniyle 3-0 hükmen yenik say›lan S›rbistan,
Haziran ay›n› maç yapmadan geçti ve 1 maç eksi¤iyle ikinci Slovenya’n›n
3 puan gerisinde yer al›yor. Slovenya ise Haziran ay›n› deplasmanda Faroe
Adalar›’n› 2-0 yenerek çok önemli bir galibiyetle kapatt›. Galibiyetin önemi
Faroe Adalar›’n›n gücünden de¤il, Slovenya’n›n 25. dakikada Marko
Suler’in k›rm›z› görmesiyle 10 kiﬂi kalmas›ndan kaynakland›. Grubun
sürprizi ise Faroe Adalar›’n›n
Estonya’y› yenerek Avrupa
Puan Durumu
ﬁampiyonas› elemelerinde
Tak›mlar
O G B M A Y P 16 y›l sonra ilk galibiyetini
‹talya
6 5 1 0 14 1 16 elde etmesiydi.
Slovenya
7 3 2 2 9 4 11
S›rbistan
6 2 2 2 8 9 8
Haziran maçlar›
Estonya
7 2 1 4 7 11 7
Faroe Adalar› - Slovenya: 0-2
K. ‹rlanda
5 1 3 1 3 3 6
‹talya-Estonya:
3-0
Faroe Adalar›
7 1 1 5 5 18 4
Faroe Adalar›-Estonya: 2-0
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‹sveç b›rakm›yor

Son Dünya Kupas›’n›n finalisti ve grubun
favorisi Hollanda, Haziran ay›n› maç yapmadan
geçti ve 6’da 6 yaparak ulaﬂt›¤› 18 puanla
koltu¤unda oturmay› sürdürdü. Tek yenilgisini
Hollanda’dan hem de 4-1 gibi a¤›r bir skorla
alan ‹sveç ise deplasmanda Moldova’y› 4-1,
evinde de Finlandiya’y› 5-0 yenerek ikinci s›rada yer ald›. 20 gol at›p
kalesinde 6 gol gören ‹sveç’in bu 6 golden 4’ünü de Hollanda’dan yedi¤ini
hat›rlarsak, gruptaki di¤er rakiplerine oranla ne kadar a¤›r bast›¤›n› da
vurgulam›ﬂ oluruz. Galatasaray’›n yeni transferi Johan Elmander, ‹sveç’in iki
maç›nda da ilk on birde yer al›rken, Moldova karﬂ›laﬂmas›nda da iki gol
birden kaydetti. Finlandiya karﬂ›laﬂmas›nda ise Zlatan Ibrahimovic hat-trick
yapt›. Vikinglerin 11 Ekim’de Hollanda ile Solna’daki Rasunda Stad›’nda
oynayaca¤› rövanﬂ maç› grup liderinin de kim olaca¤›n› belirleyecek gibi
görünüyor. Bu grubun ikincisinin Euro 2012 finallerine direkt gidecek “en iyi
ikinci”lik için güçlü bir aday oldu¤unu da hat›rlatal›m. ‹ki Hollanda ve bir
‹sveç maç›n› kaybeden, di¤er rakipleriyle oynad›¤› 4 maç› da kazanan
Macaristan ise ikincilik için adeta pusuda bekliyor. Macarlar 2 Eylül’deki
‹sveç maç›n› kazan›p, sonra da
Hollanda’n›n Vikingleri bir kez
Puan Durumu
daha yenmesi için dua edecek.
Tak›mlar
O G B M A Y P
Hollanda
6 6 0 0 21 5 18
Haziran maçlar›
‹sveç
6 5 0 1 20 6 15
San Marino-Finlandiya: 0-1
Macaristan
7 4 0 3 18 13 12
Moldova-‹sveç:
1-4
Finlandiya
6 2 0 4 11 11 6
‹sveç-Finlandiya:
5-0
Moldova
6 2 0 4 7 9 6
San Marino-Macaristan: 0-3
San Marino
7 0 0 7 0 33 0

2012 Avrupa Şampiyonası elemelerine 9 grupta oynanan maçlarla Haziran ayında da devam edildi. Millî
Takımımızın da yer aldığı grupta bulunan Almanya 7’de 7 yaparken, Hollanda’nın 6, İspanya’nın da 5 maçta kayıp
puanı yok. En büyük çekişmeler B, F ve H gruplarında üçer takım arasında puan puana yaşanıyor. Favorilerden
İngiltere ve Fransa’nın durumu ise liderlik koltuğunda oturmalarına rağmen kritik.
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K›yas›ya bir yar›ﬂ

‹ﬂte müthiﬂ çekiﬂme yaﬂanan bir grup daha.
Zaten kuralar çekildi¤inde de bu grubun bir
favorisi yoktu. Denk güçlerin bir araya geldi¤i
grup, bu düﬂüncede olanlar› yan›ltmad›.
Birincilik için çekiﬂen Yunanistan, H›rvatistan ve
‹srail, Haziran ay›nda oynad›klar› maçlar›
kazanarak k›yas›ya yar›ﬂ› sürdürdü. Liderlik
koltu¤unda oturan Yunanistan, Otto
Rehhagel’den sonra göreve gelen Portekizli
Teknik Direktörü Fernando Manuel Santos
yönetiminde gençleﬂtirdi¤i kadrosuyla, Malta’y› da 3-1 yenerek 6 maçta
14 puana ulaﬂt›. Yunanistan, grubun yenilgisi olmayan tek tak›m›
özelli¤ini de koruyor. Gürcistan’› 2-1 yenerek yoluna devam eden
H›rvatistan ise hemen 1 puan geriden geliyor. Grupta Yunanistan’la
berabere kal›p ‹srail’i deplasmanda yenen H›rvatlar, 26 Mart’ta
u¤rad›klar› Gürcistan yenilgisine yan›yor. ‹srail ise deplasmanda elde
etti¤i Letonya galibiyetiyle puan›n› 13’e ç›kard›. Ancak Yunanistan ve
H›rvatistan’dan bir maç fazlalar› oldu¤unu da hat›rlatal›m.
Grubun kilit maçlar› 6
Eylül’de H›rvatistan-‹srail
Puan Durumu
ve 7 Ekim’de
Tak›mlar
O G B M A Y P Yunanistan-H›rvatistan
Yunanistan
6 4 2 0 8 3 14 aras›nda oynanacak.
H›rvatistan
6 4 1 1 10 3 13
‹srail
7 4 1 2 10 7 13
Haziran maçlar›
Gürcistan
7 2 3 2 5 5 9
H›rvatistan-Gürcistan: 2-1
Letonya
6 1 1 4 5 9 4
Letonya-‹srail:
1-2
Malta
6 0 0 6 2 13 0
Yunanistan-Malta:
3-1
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T›pk› B Grubu gibi bu grupta da zirvedeki
üç tak›m eﬂit puanlarla ve averajla
s›ralan›yor. Baﬂlang›çta Danimarka ve
Norveç’e oranla bir ad›m gönde gibi duran
Portekiz, grup maçlar›na çok kötü bir giriﬂ
yapm›ﬂ, K›br›s Rum Kesimi beraberli¤i ve
Norveç yenilgilerinin ard›ndan Teknik
Direktör Carlos Queiroz’la yollar ayr›lm›ﬂt›.
Paulo Bento’nun göreve gelmesiyle
kendisini bulan ve liderlik için çekiﬂti¤i tak›mlardan Danimarka’n›n
ard›ndan ‹zlanda’y› da ma¤lup eden Portekiz, Haziran ay›n› da Norveç
galibiyetiyle geçti. Cüneyt Çak›r’›n yönetti¤i bu maçta Portekiz’i grup
liderli¤ine taﬂ›yan golü Helder Postiga kaydetti. Tek sar› kart›n bile
ç›kmad›¤› maç› kaybeden Norveç ise üçüncü s›raya geriledi. Bu
karﬂ›laﬂmada Beﬂiktaﬂ’›n Portekizli y›ld›zlar›ndan sadece Hugo Almeida
18 kiﬂilik kadroda yer ald› ancak o da oynama ﬂans› bulamad›.
F›rat Ayd›nus’un yönetti¤i grubun di¤er kritik maç›nda ‹zlanda’y›
deplasmanda 2-0 yenen Danimarka da 10 puanla ikinci s›raya ç›kt›.
Bu grubun kilit maçlar›
6 Eylül’de
Puan Durumu
Danimarka-Norveç ve
Tak›mlar
O G B M A Y P 11 Ekim’de
Portekiz
5 3 1 1 11 7 10 Danimarka-Portekiz
Danimarka
5 3 1 1 7 4 10 aras›nda oynanacak.
Norveç
K›br›s R. K.
‹zlanda

5 3 1 1 6 4 10
4 0 2 2 5 8 2
5 0 1 4 2 8 1

Haziran maçlar›
‹zlanda-Danimarka:
Portekiz-Norveç:

2010Dünya Kupas›’nda büyük bir hayal k›r›kl›¤›
yaﬂayan ‹ngiltere, Euro 2012 elemelerinde
G Grubu’nun tart›ﬂmas›z favorisiydi. Ancak iﬂler
hiç de ‹ngilizlerin istedi¤i gibi gitmiyor.
Baﬂlang›çta maçlar›n› kazand›lar ama hiç
umulmad›k bir tak›m, tarihinde ilk kez Avrupa
ﬁampiyonalar› elemelerinde yer alan Karada¤ da t›pk› onlar gibi kazanarak
peﬂlerini b›rakmayaca¤›n› gösterdi. Üstelik 12 Ekim 2010 günü Wembley’de
oynanan maçta da Karada¤l›lar ‹ngilizlere pabuç b›rakmad›. Haziran ay›na
girildi¤inde iki tak›m da 4’er maçta 10’ar puana sahipti. ‹ngilizler,
Wembley’de kaptanl›¤›n› Gökhan ‹nler’in yapt›¤›, Eren Derdiyok’un da ilk on
birde yer ald›¤› maçta ‹sviçre’yi a¤›rlad›. Konuk ekip ‹ngiliz kaleci Joe Hart’›n
iki büyük hatas›nda Barnetta’n›n golleriyle öne geçti ve Adal›lara büyük korku
yaﬂatt› ama Capello’nun ö¤rencileri Lampart ve Young’un golleriyle 2-2’lik
beraberli¤i kurtard›. ‹ngilizlerin puan kaybetti¤i gün Karada¤’›n lider olmas›n›
ise Bulgaristan engelledi. ‹lk maçta rakibine evinde 1-0 yenilen Bulgaristan, bu
defa deplasmandan 1-1’lik beraberlikle döndü. Djalovic’in golüyle bir süre de
olsa liderlik koltu¤unda oturan Karada¤’›n hevesini Gaziantepsporlu Popov
kursakta b›rakt›. Görünen o ki
bu gruptaki yar›ﬂ da sonuna
Puan Durumu
kadar devam edecek.
Tak›mlar
O G B M A Y P Kilit maç ise 7 Ekim’de
Karada¤ ile ‹ngiltere aras›nda
‹ngiltere
5 3 2 0 11 3 11 Podgorica’da oynanacak.
Karada¤
5 3 2 0 4 1 11
‹sviçre
5 1 2 2 7 7 5
Haziran maçlar›
Bulgaristan
5 1 2 2 2 6 5
‹ngiltere-‹sviçre: 2-2
Galler
4 0 0 4 1 8 0
Karada¤-Bulgaristan: 1-1

u
bu
ub
rru
G
G
II

Mahﬂerin üç atl›s›

0-2
1-0

‹ngiltere ucuz kurtuldu

‹spanya’n›n kayb› yok

Bu grubun favorisi hiç ﬂüphesiz ‹spanya.
Son Avrupa ve dünya ﬂampiyonu ‹spanya
Haziran ay›nda maç yapmad› ama 5 maçta
5 galibiyetle elde etti¤i 15 puanla
koltu¤unu da korudu. Zaten grubun son
durumu itibariyle onlar› tehdit edebilecek
bir tak›m da yok. “‹spanya’y› zorlayabilir”
denilebilecek tek tak›m olan Çek Cumhuriyeti, 5 maç sonunda 9 puan
toplayabildi ve Matadorlar›n 6 puan gerisinde kald›. T›pk› ‹spanya gibi
Haziran ay›n› maç yapmadan geçen Çekler, Litvanya yenilgisiyle
baﬂlad›klar› grupta di¤er yenilgilerini de ‹spanya’dan ald›. Ancak ‹skoçya ve
iki Liechtenstein galibiyetleri 9 puana ulaﬂmalar›n› sa¤lad›. Bu grupta
sadece ikincilik mücadelesinin sonucu merak ediliyor. Bir maç› eksik
‹skoçya 4 puanda ama Çekleri yakalamalar› çok da uzak bir ihtimal gibi
durmuyor. 3 Eylül günü Glasgow’da oynanacak ‹skoçya-Çek Cumhuriyeti
maç› grup ikincili¤i finali gibi olacak. ‹skoçya ile berabere kal›p
deplasmanda Çek Cumhuriyeti’ni yenen Litvanya ise arkas›n› getiremedi.
Haziran ay›na girildi¤inde 4 puanlar› vard› ve rakipleri de henüz puan
alamayan ve 4 maçta tek gol
Puan Durumu
atabilen Liechtenstein’d›.
Bu maç› sürpriz bir biçimde
Tak›mlar
O G B M A Y P 2-0 kaybetmeleri, ikincilik
‹spanya
5 5 0 0 15 5 15 ümitlerinin de sona ermesi
Çek Cum.
5 3 0 2 6 3 9 anlam›na geldi.
‹skoçya
4 1 1 2 4 5 4
Haziran maç›
Litvanya
5 1 1 3 3 8 4
Liechtenstein-Litvanya: 2-0
Liechtenstein
5 1 0 4 3 10 3
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Akl› daha fazla
kullanmak
gerek
Türkiye’de futbol oynad›¤› 2 y›l
boyunca pozitif karakteri ve
olgun kiﬂili¤iyle tarafl› tarafs›z
tüm futbolseverlerin sevgilisiydi.
Att›¤› frikik golleri, tak›m
arkadaﬂl›¤›n› pekiﬂtirmesi ve
oyun kalitesi gibi özellikleriyle
ülkemizde derin izler b›rakt›.
ﬁimdi ise A2 Millî Tak›m›
Antrenörü olarak ülkemize
dönüﬂ yapt›. Futbol sevgisi
nedeniyle hâlen ülkesindeki bir
amatör tak›m›n oyuncusu olan
Hollandal› y›ld›zla çok samimi,
bir o kadar da keyifli bir sohbet
gerçekleﬂtirdik.
Aydın Güvenir
▼Öncelikle A2 Millî Tak›m›’na geliﬂ hikâyenizle
baﬂlayal›m. Türkiye’den gelen teklifi kabul etmenizdeki
etkenler nelerdi?
▲Hiddink, Ekim ay›nda arad› ve beni ekibinde görmek
istedi¤ini söyledi. Millî Tak›mlar bünyesinde yeni bir
oluﬂuma gidildi¤ini ve benim de bu oluﬂumda yer almam›
istedi. Ben de herkesin bildi¤i gibi Türkiye’yi çok
seviyorum. Burada çok güzel y›llar geçirdim. O yüzden
Hiddink görev teklif etti¤inde Türkiye ve TFF için çal›ﬂmay›
an›nda kabul ettim.
▼Guus Hiddink niye sizi seçti?
▲Her ﬂeyden önce Hiddink insan olarak beni çok yak›ndan
tan›yor. Çünkü 1995-1998 y›llar› aras›nda Hollanda Millî
Tak›m›’n› çal›ﬂt›r›rken ben de kadrodayd›m. Beni
seçmesindeki en önemli etken, karakterimi yak›ndan
tan›mas›yd› yani. Ayr›ca benim Türkiye’yi iyi tan›mam ve
teknik direktör olma iste¤im de Hiddink’in tercihinde etkili
oldu diye düﬂünüyorum.
▼Avrupal›lar Millî Tak›m›m›z›n teknik kapasitesi yüksek ve
ofansif oynamay› seven bir ekip oldu¤unu söylüyor. Siz bu
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Pierre Van Hooijdonk
konuda neler düﬂünüyorsunuz?
▲Bana göre de Türkiye ofansif futbol anlay›ﬂ›n›
benimsemiﬂ bir tak›m. Fiziki mücadele
aç›s›ndan da rakiplerinden geri kal›r yan› yok.
Ancak oyuncular›n ak›llar›n› daha çok devreye
sokarak ve daha çok düﬂünerek tekniklerini
kullanmas› lâz›m. Hollanda’da tüm oyunculara
anlat›l›r ve uygulan›r bu durum. O yüzden
Hiddink ve ekibi olarak oyunculara maç içinde
daha çok düﬂünmeleri gerekti¤ini söylüyoruz
hep. Ayr›ca oynayacaklar› maç hakk›nda daha
çok kafa yormalar› gerekti¤ini belirtiyoruz.
Mesela antrenmanlarda ve kampta sürekli
soruyoruz her oyuncuya, “Bu konu hakk›nda
ne düﬂünüyorsun?” diye. Bu, oyuncuyken de
Hollanda’da hocalar›mdan gördü¤üm bir ﬂeydi.
Oyuncular›n düﬂünmesini sa¤lamak, Hollandal›
hocalar›n dünyan›n ço¤u yerinde çal›ﬂmas›n›n
ve baﬂar›l› olmas›n›n bir nedeni asl›nda.
O yüzden sadece duygular› de¤il, ayn›
zamanda akl› da kullanmak gerekiyor. E¤er
Türkiye de oyun içinde sakin kalabilir ve akl›n›
kullanabilirse daha baﬂar›l› olur. Çünkü
Türkiye’de oyuncular›n futbol tutkusu çok fazla
ve bu da so¤ukkanl› kal›p, maç hakk›nda kafa
yormay› biraz zorlaﬂt›r›yor. Futbolda duygular

ve ak›l aras›nda denge kurabilirseniz her
zaman bir ad›m önde olursunuz.
▼Son senelerde bitirici forvet yetiﬂtirme
konusunda çok da baﬂar›l› oldu¤umuz
söylenemez.
Bu kategorideki genç ve umut vaat eden Türk
adaylara ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz?
▲ﬁu zamanda bir 9 numara olmak gerçekten
çok ama çok zor. Benim oyunculuk
dönemimde kanat oyuncular› yapt›klar›
koﬂularla santrforu fazlaca besler ve ona gol
yollar›nda çok yard›mc› olurlard›. Ama
günümüz futbolunda ço¤u sol kanat oyuncusu
sa¤ ayakl›, sa¤ kanat oyuncusu da sol ayakl›.
Bu da santrfor için çok olumsuz bir ortam
oluﬂturuyor. Çünkü kanat oyuncular› eskisi gibi
santrforu beslemeyi de¤il, gol atmay› daha ön
plana koyuyor taktik gere¤i. Bu oyuncular da
ters ayakl› olunca santrforlar›n iﬂi iyice
zorlaﬂ›yor. Bu sorun Türkiye’nin de¤il,
günümüz futbolunun sorunu. Bir forvetin
bitirici olabilmesi için öncelikle tecrübeye
ihtiyac› var. Ancak bu durum sadece yaﬂla ilgili
de de¤il. Mesela ben baﬂka oyuncular›n att›¤›
golleri gözlemleyerek çok ﬂey katt›m kendime
zaman›nda.

Türkiye’de oyuncuların akıllarını daha çok devreye
sokarak ve daha çok düşünerek tekniklerini kullanması
lâzım. Oynayacakları maç hakkında da daha çok
kafa yormaları gerekiyor. Duygular ve akıl arasında
denge kurabilirseniz her zaman bir adım önde
olursunuz.
Gol vuruşunda bitirici olmak, bir
kumarhaneye gittiğinizde kazanmanız
için oluşacak şansları çok iyi düşünüp
değerlendirmeniz gibi bir şey aslında.
Gol atmak için en çok şansın nerede
olacağını tahmin edebilmelisiniz.
Bunun için de kalecinin hareketlerini iyi
gözlemlemelisiniz.
Hollanda’nın nüfusu 17, Türkiye’ninki ise
77 milyon. Futbola yeteneği olan kişi
sayısı, nüfusun yüzde 1’idir. Ama 77 milyonun yüzde
1’i ile 17 milyonun yüzde 1’i arasında büyük fark
var. Bu potansiyele baktığımızda Türkiye her Dünya
Kupası’na katılmalı ve son 8’e kalabilmeli.

▼Hangi oyuncular›n gollerini mesela?
▲Platini’nin ve Zico’nun. Özellikle de
frikik gollerini (gülüyor). Ama onlar›
izlerken sadece golü atmadan önce topla
buluﬂtuklar› zamana bakmazd›m.
Bu ﬂans› kendilerine nas›l yarat›rlar, ona
bakard›m. Her zaman da bunu kendi
kendime sorard›m. Ayr›ca ﬂut s›ras›nda
kalecileri de takip ederdim. Hem izlerken
hem de oynarken kalecilerin genelde
ayn› yöne uçtu¤unu fark ettim ço¤u kez.
Gol vuruﬂunda bitirici olmak, bir
kumarhaneye gitti¤inizde kazanman›z
için oluﬂacak ﬂanslar› çok iyi düﬂünüp
de¤erlendirmeniz gibi bir ﬂey asl›nda.
Gol atmak için en çok ﬂans›n nerede
olaca¤›n› tahmin edebilmeniz lâz›m.
Bunun için de kalecinin hareketlerini iyi
gözlemlemeniz gerekiyor. Hangi yöne
uçar, kaleden ne zaman ç›kar, topa ne
zaman atlar… Bunlara dikkat edip
gözlemledi¤inizde, yani kalecinin ne
yapaca¤›n› bildi¤inizde de kendinize gol
atmak için en büyük ﬂans› yaratm›ﬂ
olursunuz. Bu da dedi¤im gibi önce
izleyerek, sonra da tecrübe kazanarak
edindi¤im bir ﬂey.
▼Son Dünya Kupas›’n› saymazsak,
Cruyff zaman›ndan beri Hollanda futbolu
Türk futbolunun kimli¤ini bulmas› için
örnek ald›¤› oyun tarzlar›n›n baﬂ›nda
gelmiﬂtir hep. ‹ki ülke futbolu aras›ndaki
taktik, fizik ve oyun anlay›ﬂ› fark›n› nas›l
de¤erlendiriyorsunuz?
▲Oyun tutkunuzu akl›n›zla daha çok
birleﬂtirirseniz, futbolunuzu daha ileriye
götürmüﬂ olursunuz. Tamamen
duygular›n›zla ve kalbinizle oynarsan›z
bazen kaybedersiniz. Çünkü oyun içinde
hislerinize kap›l›rsan›z hata yapma
pay›n›z artar. Futbol kalple beyin
aras›ndaki bir denge oyunudur asl›nda.
‹kisi aras›ndaki iletiﬂimi iyi kurman›z
lâz›m. Futbol tutkunuz a¤›r basar da
akl›n›z› kullanmazsan›z baﬂar›s›z
olursunuz. Ve bu oyunu 11 kiﬂiyle
oynad›¤›n›z› hiçbir zaman unutmaman›z
lâz›m. Türkiye’de futbol a¤›rl›kl› olarak
duygularla oynan›yor. Hollanda’da ise
futbol tutkusu kadar oyun içinde
düﬂünmek de önemli bir etkendir.
Taktiksel ve sistematik faktörleri bir
kenara b›rak›rsak, aradaki en önemli
fark bu asl›nda. Bunun d›ﬂ›nda iki
ülkenin de kendine has oyun tarzlar›
oldu¤unu düﬂünüyorum. Ama iki
ülkede de oyun anlay›ﬂ› güçten çok
yetene¤e dayan›yor asl›nda. Bir de
ﬂöyle bir gerçek var. Hollanda’n›n
nüfusu 17 milyon, Türkiye’ninki ise
77 milyon. ‹ki ülke de futbolla yat›p
kalk›yor. Tabii ki futbola yetene¤i
olan kiﬂi say›s›, nüfusun yüzde 1’lik
kesimi kadard›r. Ama 77 milyonun
yüzde 1’i ile 17 milyonun yüzde 1’i
aras›nda büyük say› fark› var.
Bu potansiyele bakt›¤›m›zda
öncelikle Türkiye her Dünya
Kupas›’na kat›lmal› ve her turnuvada
mutlaka son 8’e kalabilmeli. Bunu ülke
nüfusundan yola ç›karak söylüyorum.
Çünkü insan say›s›ndan dolay›
Türkiye’nin daha baﬂar›l› olmak için

potansiyeli oldukça fazla. Türkiye’nin
insan potansiyelini futbola baﬂar› olarak
daha çok yans›tmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
▼Dedi¤iniz gibi Türkiye’deki potansiyel
oldukça fazla. Ama bir de iﬂin altyap› ve
oyuncular›n genç yaﬂta e¤itilmesi boyutu
var. Türkiye bahsetti¤iniz potansiyeli
daha iyi kullanabilmek için altyap›da ne
gibi çal›ﬂmalar yapmal›?
▲Öncelikle altyap›da e¤itim veren
antrenörler s›k› bir e¤itimden geçmeli.
E¤itimi iyi alm›ﬂ bu antrenörler de genç
oyuncular› özellikle taktiksel yönde
e¤itmeli. Çünkü dedi¤im gibi topa
vurmak, top kontrolü yapmak vb. ﬂeyler
bir yetenektir ve zaten bu yetenek sizde
varsa bu gibi ﬂeyler çabuk ö¤renilir. Ama
as›l olan oyunun takti¤ini iyi bilmektir.
Türk oyuncular teknik olarak mükemmel.
Ancak taktiksel aç›dan daha s›k› e¤itim
ﬂart. Mesela tak›m tek forvet ve hücuma
dönük iki kanat oyuncusuyla oynad›¤›
zaman ne yapmak lâz›m ya da iki forvetle
oynand›¤› zaman tak›m›n oyun
anlay›ﬂ›nda ne de¤iﬂir… Bir forvet
oyuncusu orta sahadan ne bekler ya da
bir orta saha forvetten ne bekler… Bunun
gibi oyunla ilgili ﬂeyleri futbolcular›n
ö¤renmesi için genç yaﬂtan itibaren
e¤itilmesi lâz›m. Hollanda futbolunun
altyap›s›ndaki temel uygulamay›
anlat›yorum size asl›nda ayn› zamanda.
Oyun içinde de futbolcular birbiriyle
sürekli konuﬂup “Sen ﬂöyle yap, sen
böyle yap” diye birbirlerini uyarmal›.
Bu Hollanda’da her zaman serbest olan
bir uygulamad›r mesela. Futbolcular oyun
içindeki de¤iﬂiklikleri kendi kendilerine
sorgulay›p anlayacak k›vama gelmeliler
bu ﬂekilde. K›sacas› oyunu iyi bilmeliler.

Her ﬂey dürüstçe tart›ﬂ›lmal›
▼Futbolcular›n kendilerini
sorgulamas›ndan bahsettiniz.
Hollanda’da oyuncular kendi
düﬂüncelerini rahatl›kla teknik
direktörlerine söyleyebiliyor.
Bu durum ülke kültüründen geliyor
asl›nda. Türkiye’de ise bunun tam tersi
bir durum var. Bu yüzden Türk
futbolunun geliﬂimi aç›s›ndan
oyuncular›n teknik adamlara kendilerini
daha fazla ve özgür bir ﬂekilde ifade
etmesi gerekti¤ini düﬂünüyor musunuz?
▲Bence bir teknik direktör olarak
oyuncular›n›z›n düﬂüncelerini her zaman
ö¤renmek istersiniz. Bir antrenör olarak
sürekli benim dediklerimi yapan ve
bunun üzerinde düﬂünmeyen oyuncular›
sevmem. Oyuncuma “Bu konu hakk›nda
ne düﬂünüyorsun?” diye sordu¤umda,
bana gerçekten ne düﬂündü¤ünü
söylemeli. Mesela bunu maçtan önce
sordu¤umda, “Hava güzel, zemin
oynamaya müsait” gibi kliﬂe ﬂeyler
söylemesini istemem. Bir oyuncu gelip
bana “Bugün hava çok s›cak”
diyebilmeli, yani dürüst olabilmeli. Bu
asla bir sayg›s›zl›k de¤ildir. Tam tersine
iyi bir ﬂeydir. Çünkü böylece bu
düﬂüncenin kimden geldi¤ini bilmiﬂ
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olursunuz. Futbolda tak›mdaki her bireyin
birbirine gerçekten inanmas›, güvenmesi
gerekir. “Benden yaﬂl›s›n, sana ters bir ﬂey
söyleyemem, bu yüzden sana göre ters olan
fikrim varsa bunu savunamam” gibi bir
düﬂünce kesinlikle do¤ru de¤il.
Hollandal›lar›n görüﬂü de benim gibidir
aynen. O yüzden herkes fikrini beyan
etmeli. Türkiye’de soruyorlar oyuncuya, “Bu
konuda bir ﬂey söylemek istemiyorum”
diyor sayg›dan dolay›. Tabii teknik adam
olarak sizin de karﬂ› görüﬂlere aç›k olman›z
lâz›m. Bu bahsetti¤im ﬂeyler tenis oynarken
önemli de¤ildir mesela. Oyunda teksinizdir
ve karﬂ›n›zdakinin düﬂüncelerini bilmek
baﬂar›y› etkilemez. Ama futbol bir tak›m
oyunudur. Bu yüzden baﬂar›l› olmak için
herkesin birbirine ba¤l› olmas› gerekir. Bu
da insanlar›n ne olursa olsun herkese
düﬂüncelerini özgürce ifade edebilmesiyle
olur. 10 kiﬂi konuﬂup 1 kiﬂi susuyorsa da
olmaz. Tüm tak›m›n konuﬂmas› lâz›m.
Burada çok önemli bir ﬂey var; o da
konuﬂurken gerçe¤i söylemek yani dürüst
olmak. “Bu sorunu nas›l çözebiliriz?”den
öte, kiﬂinin kendi düﬂüncesini ne olursa
olsun savunmas› çok önemli. Bu da
karﬂ›l›kl› sayg›yla olur. Ama oyun s›ras›nda
olmamal› tabii ki bu çat›ﬂma. Oyundan
sonra olmal›. Önemli olan karﬂ›t görüﬂleri
aç›kça ifade ettikten sonra hâlâ fikir ayr›l›¤›
olsa bile uzlaﬂabilmek, yani da¤›lmamak.
O yüzden Türk futbolunun geliﬂimi için
böyle bir yap›ya sahip olmak çok önemli.
▼Almanya a¤›rl›kl› olmak üzere
yurtd›ﬂ›nda yetiﬂen birçok Türk oyuncu var.
Millî tak›m tercihlerinde bir k›sm›
Türkiye’yi, bir k›sm› ise yetiﬂtikleri ülkeyi
seçiyor. Bu konu hakk›nda ne
düﬂünüyorsunuz?
▲Bu tamamen futbolcular›n kiﬂisel tercihine
ba¤l›. Oyuncunun karar›na sayg› duymak
gerekir. Ancak bu tercihleri nas›l lehinize
çevirebilirsiniz, bunlar› düﬂünmek lâz›m.
O yüzden ﬂimdi Türkiye için konuﬂmaya
baﬂl›yorum... Yurtd›ﬂ›nda oynayan
oyuncular›n baz›lar› yetiﬂti¤i ülkelerde kalmak istiyor.
Fakat Türkiye’nin yeni bir Mesut Özil vakas›
yaﬂamamas› gerekiyor. Yurtd›ﬂ›nda oynay›p iki ﬂ›ktan
birini seçme durumunda olan birkaç oyuncuyla
konuﬂtuktan sonra biliyorum ki, oyuncular kalplerinin
sesini dinleyince Türkiye için oynamak istediklerine
karar veriyor genelde. Gökhan Töre bu örneklerden biri
mesela. Yurtd›ﬂ›ndan gelen oyuncular millî tak›m için
de bir çeﬂitlilik ve kalite getiriyor. Bu durum da o
tak›m›n uluslararas› turnuvalara kat›lmas›n›
kolaylaﬂt›r›yor. Mesela böyle bir imkân Almanya veya
Hollanda’n›n elinde olsayd› bunu çok efektif
kullan›rlard›. Sonuç olarak, yurtd›ﬂ›nda yetiﬂen
Türkiye’yi seçmiﬂ oyuncular› tak›mlara kat›ld›klar›
zaman bir yabanc› olarak görmemek lâz›m.
Bu tak›m› gönülden seçtiklerinin, bu tak›m için
oynad›klar›n›n fark›nda olmak lâz›m. Kendilerini
yabanc› gibi hissettiklerinde yetiﬂtikleri ülkeyi seçerler
bu sefer; çünkü onlar millî tak›m› seçseler de ilk
geldiklerinde burada yabanc›l›k çekiyorlar do¤al olarak.
O yüzden onlara bu ülkenin millî tak›m›na ait
olduklar›n› hissettirmeliyiz. Bu hissiyat› verebilirseniz bu
durum yurtd›ﬂ›nda yetiﬂen ama daha karar›n› vermemiﬂ
futbolcular aç›s›ndan da etkili olacakt›r. Çünkü d›ﬂar›da
gerçekten çok yetenekli Türk oyuncular var. Bu ﬂekilde
onlar›n ileride tercihlerini Türkiye’den yana kullanma
ihtimali artar.
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Futbolcular oyun içinde konuşup
“Sen şöyle yap, sen böyle yap”
diye birbirlerini uyarmalı. Bu
Hollanda’da her zaman serbest
olan bir uygulamadır.
Futbolcular oyun içindeki
değişiklikleri kendi kendilerine
sorgulayıp anlayacak kıvama
gelmeli, kısacası oyunu iyi
bilmeli.
Bir antrenör olarak sürekli benim
dediklerimi yapan ve bunun
üzerinde düşünmeyen oyuncuları
sevmem. Oyuncuma “Bu konu
hakkında ne düşünüyorsun?”
diye sorduğumda bana
gerçekten ne düşündüğünü
söylemeli. Tabii teknik adamın
da karşı görüşlere açık olması
lâzım.
Türkiye’yi seçmiş oyuncuları
yabancı olarak görmemek lâzım.
Kendilerini yabancı gibi
hissettiklerinde yetiştikleri ülkeyi
seçerler bu sefer. Onların bu
ülkenin millî takımına ait
olduğunu hissettirmeliyiz. Bu
durum henüz kararını vermemiş
futbolcular açısından da etkili
olacaktır.

Alex birlikte oynad›¤›m en iyi oyuncu
▼Bu sezon ligimizin gol kral› olan Alex’le bir sezon
birlikte oynad›n›z. Size göre Alex nas›l bir oyuncu?
▲Alex tüm kariyerim boyunca kulüp düzeyinde birlikte
oynad›¤›m en iyi oyuncu. Bunu anlamam için 1 sene
yetti de artt› bile. Türkiye’ye benden bir sene sonra yani
7 y›l önce gelmiﬂti. Ve 7 y›ld›r da her sezon bu ligin en
iyi oyuncusu o bence. Fenerbahçe bu sezonlarda
ﬂampiyon olamasa bile... Bunu yapt›¤› her hareketle
kan›tlad› bu 7 senede. Fener’deyken yapt›klar›yla
tak›mda fark yaratm›ﬂt› ben de orada oynarken.
Özellikle bu sezon Galatasaray ve Beﬂiktaﬂ
deplasmanlar›nda büyük iﬂler yapt›. “Büyük maçlar,
büyük oyuncular içindir”; bunu her zaman söylerim. O
çok ayr›cal›kl› bir oyuncu. Bunu oyuncuyken de çok iyi
anlayabiliyordum. Asla bencil de¤ildir ve her zaman
di¤er oyunculardan farkl› olarak ekstra bir gözü vard›r.
Bu yüzden benim oynad›¤›m en iyi oyuncuydu. Çünkü
bilirdim ki hangi aç›dan ve nereden olursa olsun, ondan
istedi¤im toplar› alabilirim. Bunda Benfica’da
geçirdi¤im 1 senede ö¤rendi¤im Portekizceyi de az çok
konuﬂabilmemin etkisi vard› tabii. Çünkü Avrupa’ya
gelen Brezilyal›lar genelde ‹ngilizce bilmiyor ve bu da
onlar için iletiﬂim aç›s›ndan büyük bir handikap
oluﬂturuyor. Ancak benim onunla ayn› dili konuﬂmam,
anlaﬂabilmemiz aç›s›ndan etkili olmuﬂtu. Hâlâ da

Alex tüm kariyerim boyunca
kulüp düzeyinde birlikte
oynadığım en iyi oyuncu. Bunu
anlamam için 1 sene yetti de
arttı bile. Türkiye’ye benden bir
sene sonra yani 7 yıl önce
gelmişti. Ve 7 yıldır da her sezon
bu ligin en iyi oyuncusu o bence.
70’lerin Hollanda’sı dâhil
hayatım boyunca Barcelona gibi
futbol oynayan bir takım
görmedim ve göreceğimi de hiç
sanmıyorum. 11 yaşındaki
oğlum Real Madrid futbol
okulunda oynuyor. Tahmin
ediyorum ki bir Realli olarak
ileride çok üzgün seneler
geçirecek.
Mourinho Benfica’da teknik
direktörümdü. Medya önündeki
görünüşünden tamamen farklı
biridir. Bence Mourinho bu
taktiğiyle Barcelona’yı yenebilir.
Ama 10 maç yapsalar
bunlardan sadece 1’ini
kazanabilir.

kendisiyle diyalog halindeyim.
S›k s›k haberleﬂiriz. Onunla oynamak
kesinlikle ayr›cal›kt› benim için.
Ancak ﬂundan oldukça endiﬂeliyim;
Alex ayr›ld›¤› zaman Fener ne
yapacak? Çünkü onun oyun içindeki
liderli¤i, oyunu domine etmesi,
en kritik anlarda sahneye ç›k›p
gemisin kurtarmas› gibi ﬂeyleri çok
arayacak Fenerbahçe ileride.
▼Barcelona son y›llarda dünya
futbolunda giderek artan bir
hegemonya kurdu. Katalan tak›m›n›n
oyun sisteminin arkas›nda ise asl›nda
Rinus Michels ve Cruyff’tan
baﬂlayarak Hollandal›lar var.
Bir Hollandal› olarak Barcelona
futbolu sizin için ne anlama geliyor?
▲Oyunculu¤um s›ras›nda her tak›ma
eﬂit ﬂekilde yaklaﬂmaya çal›ﬂ›r ve
tak›mlar›n oyun anlay›ﬂlar› hakk›nda
fazla bir yorum yapmazd›m. ﬁimdi de
öyleyim. Ama Barcelona’n›n oynad›¤›
futbolu görünce yorum yapmamak
için kendimi tutam›yorum (gülüyor).
Barça’n›n oynad›¤› futbol beni aﬂ›r›
derecede mutlu ediyor. Onlar baﬂka
bir gezegende oynuyor. Nas›l
aç›klayabilirim ki, aç›klamas› çok zor.
Ama diyebilirim ki ﬂov yap›yorlar ve
futbolu çok basit oynuyorlar asl›nda.
Bir tak›m kendi ülkesinin oyun
tarz›n›n d›ﬂ›nda bir futbol oynamaya
kalkarsa kendi oynamas› gereken
ideal futbolu hiçbir zaman bulamaz.
Sürekli baﬂka tak›mlar›n taktiklerini
izleyip, onlar› taklit etmek ve ona
göre kendi takti¤ini yapmak felâket
bir ﬂeydir. ﬁu an 41 yaﬂ›nday›m.
Bugüne kadar birçok tak›m izledim.
Dedi¤im gibi de hiçbir tak›m
hakk›nda olumlu-olumsuz yorum
yapmad›m. Ama Barcelona’y›
izledikten sonra ﬂunu söylemek
istiyorum ki, 70’lerin Hollanda’s›
dâhil hayat›m boyunca böyle futbol
oynayan bir tak›m görmedim ve
görece¤imi de hiç sanm›yorum.
Futbolda star oyuncularla fark
yarat›rs›n›z. Ama bu star oyuncular
ayn› zamanda normal bir tak›m
oyuncusu olabiliyorlarsa bu çok farkl›
bir ﬂeydir. 11 yaﬂ›ndaki o¤lum ﬂu an
Real Madrid futbol okulunda
oynuyor. Real Madrid’deki oyuncular›
çok seviyor çünkü. O yüzden ben de
onu buraya yazd›rd›m. Ama tahmin
ediyorum ki bir Real Madridli olarak
çok üzgün seneler geçirecek ileride
(gülüyor).
▼Sürekli altyap›lar›ndan yetiﬂtirdi¤i
oyuncular› oynatmalar›, yani kendi
starlar›n› kendilerinin yaratmalar›
bu baﬂar›da ne kadar etkili?
▲Bu harika bir ﬂey ama ne olursa
olsun iyi bir altyap› sisteminiz ve
genç yetenekleriniz olsa da
yetiﬂtirdi¤iniz oyuncular› tak›m›n›zda
tutabilmek için gereken paraya sahip
de¤ilseniz yapacak hiçbir ﬂeyiniz
yoktur. Oyunculara standartlar›n
alt›nda para verirseniz, onlar da
gider. Eminim ki Barcelona gibi

harika altyap›s› olan birçok kulüp
vard›r Avrupa’da. Ama bunlar›n
yetiﬂtirdi¤i oyuncular›n ne kadar
baﬂar›l› olaca¤›n› bilemiyoruz. Çünkü
oyuncular kendilerine daha yüksek
para verildi¤i zaman baﬂka tak›ma
gider. Normal bir ﬂey bu. O yüzden
Barça’n›n maddi olarak zenginli¤i de
çok önemli bu konuda.
▼Mourinho, Inter’deyken Barça’y›
durdurmay› baﬂarm›ﬂt›. Ancak ayn›
ﬂeyi Real Madrid’de yapamad›.
Bu durum, “Bir tak›m›n ideal futbolu
bulmas› için, baﬂka ülke ve
tak›mlar›n oyun anlay›ﬂlar›n› taklit
etmemesi lâz›m” sözünüzle de
eﬂde¤er asl›nda…
▲Barcelona’yla mücadele etmek için
onlardan oyuncu sat›n alman›z
gerekiyor (gülüyor). Manchester City
böyle yapmaya çal›ﬂ›yor mesela.
Mourinho ben Benfica’da oynarken
teknik direktörümdü. Dolay›s›yla onu
tan›ma f›rsat› buldum. Kendisiyle
mükemmel bir diyalo¤umuz vard›.
ﬁu anda da çok iyi arkadaﬂ›md›r.
Medya önündeki görünüﬂünden
tamamen farkl› biridir. Herkes onu
Barcelona’ya karﬂ› oynatt›¤› futbol
hakk›nda eleﬂtiriyor. Bence
Mourinho, Real Madrid’e geldi¤i
zaman iki tak›m aras›nda çok büyük
fark oldu¤unu anlad›. Bunu fark etti¤i
zaman da Inter’de baﬂar›l› oldu¤u
takti¤i onlara karﬂ› oynatmay› seçti.
Peki hata m› yapt›? Bence de¤il.

Bu farklar› gözetti¤imizde Mourinho
bence do¤rusunu yapt›. Bu takti¤iyle
Barcelona’y› yenebilir bence. Ama 10
maç yapsalar bunlardan sadece 1’ini
kazanabilir. O ﬂekilde yenebilir yani
(gülüyor). Bu sezon ﬁampiyonlar Ligi
yar› final rövanﬂ maç›nda bu büyük
fark iyice kan›tland›. Barça ilk yar›y›
3-0 önde bile bitirebilirdi. Sonuca
bakt›¤›m›zda her ﬂey s›radan bir
ma¤lubiyet gibi gözüküyordu Real
Madrid için ama oyunu izleyenler
gördüler ki, iki tak›m aras›nda büyük
bir uçurum vard›. Barcelona’yla bir
sezonda 5 kere oynamak, sonunda
onlar› mahvetti diyebiliriz. Herkes
do¤al olarak Madrid’den atak futbol
oynamas›n› bekliyor. Sadece onlar
de¤il, herhangi bir tak›m Barcelona’y›
durdurmak istedi¤i zaman insanlar
taraf›ndan olumsuz gözle bak›l›yor.
“Real’in iyi oyuncular› var, daha iyi
top oynamal›lar” diye yorumlar
yap›l›yor. Tamam Real Madrid’in iyi
oyuncular› var ama Barça kadar iyi
de¤il (gülüyor). Çünkü Barça’n›n
oyuncular› tak›m oyuncusu.
O yüzden Barcelona bu futbol
anlay›ﬂ›yla durdurulamaz. Finalde de
gördük ayn› senaryoyu. Koskoca
Manchester United 30 dakikada
da¤›l›verdi karﬂ›lar›nda.
▼Kariyeriniz boyunca
yaﬂad›klar›n›zdan yola ç›karak hâlâ
haf›zan›zda olan anlar hangileri?
Hangi sezon sizin için en

unutulmazd›?
▲Öncelikle ﬂu iki durumu ay›rmak
laz›m. Çok iyi performans
gösterdi¤iniz bir zaman vard›r, bir de
hat›rland›¤›n›z veya sizin de
unutamad›¤›n›z anlar vard›r.
Yani hat›rlanmakla yüksek baﬂar›
göstermek ayn› de¤ildir asl›nda.
Örne¤in, kariyerimdeki ikinci kulüp
olan NAC Breda’da oynad›¤›m y›llar
hem tak›m olarak çok baﬂar›l›yd›k
hem de çok baﬂar›l› bir performans
göstermiﬂtim. Genç yaﬂta 4 sezon
oynad›¤›m bu kulüpte 80 civar›nda
gol att›m ve yine benim oynad›¤›m
dönemde tak›m 2. Lig’den 1. Lig’e
yükseldi. Ertesi y›l, ligi 7. olarak
bitirdi¤imiz sezon da kulüp için tarihi
bir baﬂar›yd›. Ancak bu kendi
kariyerim için o kadar da önemli bir
baﬂar› de¤ildi. NAC Breda’dan
transfer oldu¤um Celtic’le ise ‹skoçya
Kupas›’n› kazand›m ve finaldeki tek
gol benden geldi. Bu, kulübün 6 sene
sonra herhangi bir turnuvada
kazand›¤› ilk kupayd›. Bu baﬂar›
köklü bir kulüp için s›radan bir ﬂey
olsa da, benim için çok önemliydi.
Çünkü benim att›¤›m golle kupay›
kazanm›ﬂt›k. Ç›lg›nlar gibi
sevinmiﬂtim bunun için. ‹ﬂte o kupa
finali benim unutamad›¤›m anlardan
biriydi. 2002’de Feyenoord’la UEFA
Kupas›’n› kazand›¤›m›z sezon da
unutulmazd›. Sezon boyu tak›m›n
önemli oyuncular›ndan biriydim ve
evimizdeki final maç›nda da Borussia
Dortmund’a 2 gol atm›ﬂt›m. Hatta
taraftarlar da “Put Your Hands Up For
Pi-Air” uyarlamas›n› o dönemlerde
yapm›ﬂlard›. Ayn› ﬂekilde
Fenerbahçe’de ilk sezon yaﬂad›¤›m
ﬂampiyonlukta da önemli final
maçlar› oynam›ﬂt›k. Millî tak›mda
oynamak da benim için en üst
seviyeydi.
▼Çok baﬂar›l› kariyerinize ra¤men
34 yaﬂ›n›za kadar hiç lig
ﬂampiyonlu¤u yaﬂamad›n›z.
Ta ki Fenerbahçe ile art arda iki
ﬂampiyonluk kazanana kadar.
Bu yönden bak›nca sizin için hep
hat›rlanacak, as›l alt›n y›llar›n
Fenerbahçe’de geçti¤ini
söyleyebilir miyiz?
▲Türkiye’de 2 y›l oynad›m. Asl›nda
1.5 y›l da diyebiliriz, çünkü ikinci
sezonumda gerek sakatl›k gerekse de
baﬂka nedenlerden dolay›
oynayamad›m. Bu iki sene boyunca
sadece saha içinde de¤il, saha
d›ﬂ›nda da çok mutluydum. Tak›m
arkadaﬂlar›mla çok iyi vakit geçirdim.
‹nsanlar bana çok s›cak davrand›¤›
için halkla iletiﬂimim çok iyiydi.
Ayr›ca da ‹stanbul gibi bir ﬂehirde
yaﬂamak harika bir ﬂeydi. Bu gibi
oyun d›ﬂ› faktörlerin yan› s›ra, ikinci
sezonumun ikinci yar›s›nda hemen
hemen hiç forma giyememek beni
oldukça üzmüﬂtü. Oynamamaya
al›ﬂ›k bir futbolcu de¤ilim çünkü.
2 ay sakatl›¤›mdan dolay› sahalardan
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uzak kalm›ﬂt›m. Ama iyileﬂtikten
sonra Daum beni sezonun geri
kalan›nda oynatmad›. Bu benim çok
moralimi bozmuﬂtu. Ancak bu
olumsuzlu¤u bir kenara b›rak›rsak,
Fenerbahçe’de fantastik 2 y›l
geçirdim diyebilirim. Bu y›llar benim
için çok de¤erliydi çünkü, “Burada
bulundu¤unuz 2 sene boyunca
elinizden gelen her ﬂeyi yapt›n›z m›?”
diye sorarsan›z buna cevab›m
kesinlikle “Evet” olur.
Fenerbahçe’deki y›llar›mda tak›m için
her ﬂeyimi ve tüm kapasitemi ortaya
koydu¤umu düﬂünüyorum.
O yüzden “ﬁunu da yapsam iyi
olurdu” diyebilece¤im hiçbir ﬂey yok.
Her ﬂeyi yapt›m çünkü. ‹kinci senenin
yar›s›nda oynamamak Daum’un
yüzündendi. Bunun verdi¤i rahatl›k
ve gururla da Türkiye’den çok mutlu
bir ﬂekilde ayr›lm›ﬂt›m.
▼8 farkl› tak›mda oynad›n›z ve
birçok teknik direktörle çal›ﬂt›n›z.
Üzerinizde en çok iz b›rakan teknik
adam hangisiydi?
▲Genç yaﬂtayken, daha çok ﬂey
ö¤renirsiniz. Bu gayet normal bir
ﬂeydir. Çünkü ö¤renmeniz gereken
çok ﬂey vard›r ve hocalar›n›z size
bilmedi¤iniz pek çok ﬂeyi ö¤retir.
Ayr›ca ﬂimdiki yaﬂ›n›za göre
ö¤renmeye daha aç›ks›n›zd›r o
dönemlerde (gülüyor). Ama bu tabii
ki gençleri iyi bir ﬂekilde e¤itmeyi
bilen kiﬂilerle mümkündür. ‹ﬂte ben
de NAC Breda’da oynad›¤›m
y›llardaki teknik direktörüm Ronald
Spelbos’tan çok ﬂey ö¤rendim. Onun
bana ö¤retti¤i en önemli ﬂey futbolun
sadece sizin oyununuz olmad›¤›yd›.
Yani tak›m olabilme olgusuydu.
Tak›m arkadaﬂ›n›n oyun içinde ne
yapabilece¤ini iyi bilmek, onu iyi
tan›yarak yapaca¤› koﬂular› veya
hamleleri önceden tahmin etmek gibi
ﬂeylerin Spelbos sayesinde fark›na
vard›m. Hani tak›m olabilme
olgusunun ne kadar önemli
oldu¤undan bahsettim ya... ‹ﬂte ben
de bunu genel olarak Ronald Spelbos
sayesinde ö¤rendim.
▼A2 Millî Tak›m› antrenmanlar›nda
gördü¤ümüz kadar›yla frikiklerde
hâlâ bir numaras›n›z. Bize iyi bir
frikik nas›l at›l›r anlat›r m›s›n›z? Bu
iﬂin formülü nedir?
▲Bir futbolcu, kariyerini
tamamlad›ktan sonra seneler
itibariyle h›z veya fizik gücü gibi
özelliklerini yitirebilir ancak tekni¤ini
asla kaybetmez. O teknik seneler
boyu devam eder. O yüzden
frikiklerim hâlâ iyi. Ama tabii ki
bununla bitmiyor.
‹yi frikik atmak için öncelikle topa
vurma kabiliyetinizin üst seviyede
olmas› lâz›m. Ben size iyi frikik ﬂöyle
at›l›r, böyle at›l›r diye çeﬂitli
tan›mlamalar yapabilirim ancak bu
dediklerim sadece topa iyi vurabilen
oyunculara söyledi¤imde iﬂe yarar.
Çünkü iyi vuruﬂ yapamayan bir
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oyuncuya bir
ﬂeyler anlatarak
iyi frikik
att›ramazs›n›z. O
yüzden topa iyi
vuranla
vuramayan
aras›ndaki fark
büyüktür.
Antrenmanlarda
oyuncular
soruyor bana s›k
s›k, “Bunu nas›l
yapt›n, nas›l
oraya att›n?”
diye.
Ben de onlara az
önce bahsetti¤im
gibi anlatmaya
çal›ﬂ›yorum.
Ancak topa iyi
vuran bir oyuncu
sadece birini
izleyerek ya da
gözlemleyerek de iyi frikik atamaz.
Bol bol ﬂut antrenman› yapmal›. Bu
çal›ﬂmay› yapt›ktan sonra da
“Tamam, ben art›k iyi frikik at›yorum,
çal›ﬂmama gerek yok” dememeli.
Böyle dedi¤i an, topa iyi vurabilse
bile iyi bir frikikçi olamaz. Çünkü bir
frikik sadece onun üzerine
konuﬂmakla, yorum yapmakla iyi
at›lamaz. Zaten siz de
görüyorsunuzdur, antrenör olmama
ra¤men antrenman aralar›nda ve
sonralar›nda ne kadar çok frikik
çal›ﬂt›¤›m›. O yüzden bu iﬂin s›rr›
öncelikle topa iyi vurabilmek, sonra
topa iyi vurabilen oyuncular›
gözlemleyip onlardan tavsiye almak,
sonra da iyi bir frikikçi oldu¤unu
anlasa bile bol bol egzersiz yapmaya
devam etmek.

ﬁu an dünya futbolunda
iyi bir frikikçi yok
▼Size göre oynad›¤›n›z y›llarda frikik
konusundaki en büyük rakipleriniz
kimlerdi? ﬁu anki frikikçilerden
kimleri be¤eniyorsunuz? Mesela
Türkiye’de böyle bir potansiyeli olan
oyuncu var m›?
▲Türkiye’de iyi frikikçi olmaya aday
bir çok oyuncu var asl›nda. Ancak bu
oyuncular›n sadece iyi frikik atmaya
de¤il, iyi koﬂular yapmaya, duran
toplar› ve kornerleri iyi kullanmaya
da potansiyelleri var bence. Bana
göre böyle olan birden fazla oyuncu
oldu¤u için tek bir isim
veremeyece¤im Türkiye’den.
Futbolculuk y›llar›mda Juninho
Pernambucano, Sinisa Mihajlovic ve
David Beckham en iyi frikikçilerdi.
Beni de dâhil edersek bu
4 oyuncu kariyerleri boyunca
frikiklerden say›s›z gol att›. Hepimizin
tarz› farkl›, hepimizin farkl› frikik
golleri vard›. ﬁu an ise bana göre bu
isimler kadar iyi bir frikikçi yok

dünya futbolunda.
Ama ileride
muhtemelen
olacakt›r. Çünkü
dedi¤im gibi iyi
bir frikikçi öyle bir
anda olmaz. Çok
çal›ﬂt›ktan sonra
frikikten çok
say›da gol atmas›
gerekir ki, dünya
futbolunda iyi bir
frikikçi olarak
kabul edilsin.
▼Pozitif,
konuﬂmaya aç›k
ve herkese eﬂit
yaklaﬂan bir
karaktere sahip
olman›z
oyunculuk
döneminizde
hemen hemen
herkesin kabul
etti¤i bir ﬂeydi. Teknik adam olarak
da bu
özelliklerinizi gösteriyorsunuz.
Oynad›¤›n›z tak›mlardaki liderlik
konumunuzu bu özelliklerinize
borçlu oldu¤unuzu düﬂünüyor
musunuz?
▲Futbola as›l baﬂlama nedenim
sosyalleﬂmek ve insanlarla iletiﬂim
kurmakt› desem inan›r m›s›n›z?
Bu yüzden futbolu çok seviyorum
diyebilirim. Futbolculuk zaman›mda
soyunma odas› konuﬂmalar›n›,
o odadaki atmosferi koklamay› ve
burada iyi vakit geçirmeyi çok
severdim. Tak›m arkadaﬂlar›m benim
kardeﬂlerim gibiydi. Hayatta
kardeﬂinizi seçme ﬂans›n›z var m›d›r?
Hay›r yoktur. Ama tak›m içinde
kardeﬂlerinizi seçme ﬂans› size aittir.
Siz insanlara ne kadar yak›n ve aç›k
olursan›z, o kadar fazla kardeﬂiniz
olur. Hiç yaln›z kalmazs›n›z.
Pozitif bir yap›ya sahip olarak
tan›mlanman›n nedeni insanlara karﬂ›
duvarlar›m›n bulunmamas›ndan
kaynaklan›yor. Kim olursa olsun
yan›ma gelebilir ve her ﬂeyini bana
anlatabilir, benimle her konuda
konuﬂabilir. Buna her zaman aç›k bir
insan oldum. ‹ﬂte böyle yapt›¤›m
zaman da karﬂ›mdaki insan kendini
de¤erli, önemli ve kabul edilmiﬂ
hissediyor. Mesela e¤er siz iﬂinizi iyi
yap›yorsan›z, bunu hiç çekinmeden
hemen söylerim. ‹ﬂte tak›m
arkadaﬂlar›ma da aynen böyle
davran›rd›m. ﬁu an antrenörüm ve
tak›mdaki oyunculara “benim
oyuncular›m” gözüyle bak›yorum.
Futbolcuyken de “benim tak›m
arkadaﬂlar›m” ﬂeklinde bakard›m hep.
Yani tak›m içindeki hiçbir arkadaﬂ›m›
kendimden ayr› tutmazd›m ve
sahiplenirdim. Çünkü bir oyuncunun
daha iyi performans sergileyebilmesi
için tak›m arkadaﬂlar›n›n manevi
deste¤ine ihtiyac› oldu¤unu
düﬂünüyorum. Mesela ayn› tak›mdan

iki oyuncu kaleciyle karﬂ› karﬂ›ya
kal›yor ve ikisi de “Golü ben de¤il
arkadaﬂ›m atmal›” diyebiliyorsa
bu harika bir ﬂeydir. Emin olun,
bu durum karﬂ› tak›m oyuncular›n›n
da size ve ekibinize sayg› duymas›n›
sa¤lar. Bu yüzden oyunculu¤um ve
antrenörlü¤ümde insanlarla bu kadar
yak›n ve iletiﬂim halinde olmam›n
sebebi buydu. ﬁu an tak›mdaki
çocuklara topa nas›l vurulur, top nas›l
kontrol edilir diye ö¤retmeme gerek
yok. Çünkü onlar zaten bunlar› ﬂu an
benden daha iyi biliyor. Ancak
tecrübelerimden yola ç›karak onlara
birbiriyle sürekli iyi iletiﬂim halinde
olarak tak›m arkadaﬂl›¤›n›
oluﬂturmalar›n› ve bunun ne kadar
önemli bir ﬂey oldu¤unu anlamalar›n›
sa¤layabilirim.

Futbol oynamak
antrenörlükten daha zevkli
▼Gördü¤ümüz kadar›yla hâlâ
kendinizi bir futbolcu gibi
hissediyorsunuz. Sanki futbolculuk
günlerinizi özler gibisiniz.
▲Futbol oynamaya çok küçükken
baﬂlad›m. Kendimi futbol oynamak
için do¤muﬂ gibi hissediyordum, hâlâ
da öyleyim. O yüzden futbol
oynamay› çok ama çok seviyorum.
Daha sonra müthiﬂ keyifle yapt›¤›m
bu ﬂey için insanlar bana para
ödemeye baﬂlad›. Yani futbol benim
mesle¤im oldu. Kariyerim sona
erdi¤inde ise para ödeyen kalmad›.
Ama iﬂte mesele para de¤il, o yüzden
ben gene oynamaya devam ettim.
ﬁu anda da Hollanda’da amatör bir
tak›mda düzenli olarak futbol
oynuyorum. Tak›m›n bir parças›y›m,
soyunma odas›nda maça
haz›rlan›yorum, formam› giyip sahaya
ç›k›yorum. Bunlar› yapmay›
b›rakamam. Performans›m›n eskisi
gibi olup olmad›¤›n› bilmiyorum ama
hâlâ oynuyorum, çünkü bu oyunu
çok seviyorum. Tamam, art›k bir
antrenörüm ama antrenman
aralar›nda futbolcularla top
oynad›¤›mda hâlâ bundan çok zevk
al›yorum. Fizik olarak da sürekli
futbol oynad›¤›m için iyi
durumday›m. ﬁunu itiraf etmeliyim ki;
futbol oynamak, teknik direktörlük
yapmaktan çok daha zevkli. Ama
tabii ki yaﬂ›n›z ilerleyip, bir yaﬂ
s›n›r›na geldi¤inizde benim gibi
futbolu çok seviyor olsan›z da
oyundan kopmamak için teknik
direktör olma yolunu seçiyorsunuz.
▼Teknik direktörlük
yolculu¤unuzdaki hedefleriniz neler?
▲Burada A2 Millî Tak›m›yla deneyim
kazanmak istiyorum. Öncelikli
iste¤im bu. Tecrübelendikten sonra
da ileriki y›llarda da bir kulüp tak›m›
çal›ﬂt›rmak istiyorum. Hollanda’da bir
ekip çal›ﬂt›rabilirim. Ama bu bir Türk
tak›m› olursa niye olmas›n?

2010-2011 Sezonu Spor Toto Süper Lig ‹kinci Yar› Gol Analizi

Kondisyon ve
TamSaha olarak 2007-2008 sezonundan itibaren her sezon atılan ve yenilen
gollerin analizini detaylı bir biçimde önünüze koymaya çalışıyoruz.
Fenerbahçe’nin şampiyonluğuyla sona eren 2010-11 sezonunun ikinci
yarısında atılan 439 golü de inceledik ve yine çarpıcı sonuçlara ulaştık.
Sezonun ilk yarısında, duran toplardan atılan gollerde patlama yaşanırken,
ikinci yarıda en dikkat çekici durum, maçların ikinci 45 dakikalarındaki gol
sayılarının artmasıydı. İlk yarılarda 176 gol ağları bulurken, ikinci yarılarda
atılan gol sayısı 263’e ulaştı. Sezonun ilk yarısında bu sayılar
ilk yarılar için 186, ikinci yarılar için ise 208’di.

Mürşid Memioğlu
por Toto Süper Lig’in 2010-2011 sezonu
Fenerbahçe’nin ﬂampiyonlu¤uyla noktaland›.
Ligde bu sezon toplam 833 gol at›ld›.
TamSaha olarak geleneksel hale getirdi¤imiz
“gollerin analizi” araﬂt›rmam›zda, sezonun ilk
yar›s›nda at›lan 394 golü, Ocak say›m›zda mercek
alt›na alm›ﬂt›k. Bu defa da sezonun ikinci
yar›s›nda at›lan 439 golü inceledik. Sezonun ilk
yar›s›nda en dikkat çekici sonuç, duran toplardan
at›lan gollerin say›s›nda bir patlama yaﬂanmas›yd›.
Bu defa ise maçlar›n her iki yar›s›nda at›lan
gollerin aras›nda ciddi bir farkla karﬂ›laﬂt›k.
ﬁimdi gollerin nas›l at›ld›¤› ve nas›l yenildi¤i
konusundaki analizimize geçip detayl›
incelemelere bakabiliriz.

S

Gollerin at›l›ﬂ biçimi
‹ncelememize gollerin nas›l at›ld›¤›yla baﬂlayal›m.
Bu konuyu her zamanki gibi 10 ana baﬂl›k alt›nda
inceliyoruz. Bu ana baﬂl›klar› “Ata¤›n baﬂlad›¤›
bölge, atak baﬂlang›ç ﬂekli, atak baﬂlang›ç yönü,
gol öncesi yap›lan pas say›s›, atak bitiﬂ yönü,
gol öncesi topa temas say›s›, golün at›ld›¤› bölge,
golün at›l›ﬂ ﬂekli, duran toplar ve kendi kalesine
at›lan goller” biçiminde s›ralan›yor. ﬁimdi gelin
bu ana baﬂl›klar alt›nda 2010-2011 sezonunun ilk
yar›s›nda at›lan golleri inceleyelim.

‹kinci yar› gollerinde patlama
Bu sezonun ikinci yar›s›nda a¤larla buluﬂan gol
say›s› 439. Bu gollerin 176’s› maçlar›n ilk
yar›s›nda kaydedilmiﬂ. ‹kinci yar›larda at›lan gol
say›s› ise 263’e ulaﬂm›ﬂ. Bugüne kadar yapt›¤›m›z
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analizlerin hiçbirinde her iki
yar›da at›lan gollerin
aras›nda bu derecede
yüksek bir farkla
karﬂ›laﬂmad›k. Bu sezon ilk
yar›da at›lan gollerin oran›
yüzde 40, ikinci yar›da
at›lan gollerin oran› ise
yüzde 60. Sezonun ilk
yar›s›nda ise maçlar›n ilk
yar›lar›nda 186, ikinci
yar›lar›nda ise 208 gol
at›ld›¤›n› görüyoruz. Oran
ise ikinci yar› lehine yüzde
53’e 47. Ayn› k›yaslamay›
geçti¤imiz sezonun ikinci
yar›s›nda at›lan gollerle
yapt›¤›m›zda da karﬂ›m›za
yüzde 57.6’ya, 42.4.’lük bir
oran ç›k›yor. Araﬂt›rman›n
en çarp›c› sonucu da bu
farkl›l›k zaten. Sezonun
ikinci yar›s›nda, tak›mlar›n
ve oyuncular›n hem fiziksel
hem de zihinsel
yorgunluklar› iyice ortaya
ç›k›yor. Kondisyon ve
konsantrasyon eksikli¤i de özellikle maçlar›n
ikinci yar›lar›nda kendisini daha fazla belli ediyor
ve gol say›s›nda ciddi bir art›ﬂ gözleniyor.

Orta saha a¤›rl›¤› art›yor
‹kinci parametremiz, ataklar›n hangi bölgelerden
baﬂlayarak gole dönüﬂtü¤ü. Tak›mlar›n kendi ceza
sahas› çevresini
birinci bölge, orta
alan› ikinci bölge ve
rakip ceza alan›
çevresini de üçüncü
bölge olarak
de¤erlendirdik.
Bu bak›ﬂ aç›s›yla
inceledi¤imizde,
gollerin a¤›rl›kl›
olarak yine ikinci
bölgede

haz›rland›¤›n› gördük. Orta sahadan baﬂlayan
ataklarla 221 gol at›ld› ki, bu rakam sezonun ilk
yar›s›nda 185’ti. ‹kinci s›rada ise 138 golle
üçüncü bölge olarak adland›¤›m›z rakip ceza
sahas› çevresi yer al›yor. Bu bölgeden baﬂlayan
ataklarla sezonun ilk yar›s›nda at›lan gol say›s›
125’ti. Birinci bölgeden, yani savunmadan
baﬂlayan ataklarla ise 78 gol kaydedildi ki
sezonun ilk yar›s›nda da bu
bölgeden ayn› say›da gol
at›lm›ﬂt›. Oranlara gelirsek,
ata¤›n baﬂlad›¤› bölgelerde
orta sahan›n a¤›rl›¤› yüzde
48’den yüzde 50’ye
yükselirken, üçüncü bölgenin
yüzde 32’lik payla sabit
kald›¤›n›, savunma bölgesinin
ise yüzde 18’lik payla 2 puan
geriledi¤ini
gözlemleyebiliyoruz.

konsantrasyon sorunu!
Kazan›lan toplar de¤erlendi
Gollerin at›l›ﬂ›n› de¤erlendirdi¤imiz bir baﬂka
parametre de “atak baﬂlang›ç ﬂekli.”
Bu parametreyi kendi içinde “top kazanarak,
normal hücum, rakibin bilinçli ataklarda
kaybetti¤i toplar, rakibin bilinçsiz ataklarda
kaybetti¤i toplar, dönen-seken toplar ve taç at›ﬂ›”
ﬂeklinde s›n›fland›rd›k.
Top kazanarak at›lan goller t›pk› ilk yar›da oldu¤u
gibi sezonun ikinci yar›s›nda da en büyük dilimi
kaps›yor. Ancak bu defaki dilim biraz daha büyük.
Sezonun ilk yar›s›nda top kazan›larak at›lan
gollerin toplam› 140’ken, rakam ikinci yar›da
164’e yükselmiﬂ. Oranlarda ise yüzde 29’dan
yüzde 33’e bir art›ﬂ söz konusu.
Sezonun ilk yar›s›nda, organize ataklarla at›lan
gollerde ciddi bir azal›ﬂ gözlemlenmiﬂti.
Bu ﬂekilde at›lan gollerin oran› yüzde 24’ten
yüzde 19’a gerilemiﬂti. ‹kinci yar›da ise organize
ataklarla at›lan
gollerde yüzde
1’lik bir art›ﬂ
ortaya ç›k›yor.
Dönen-seken
toplar, rakip
bilinçli ataklar,
rakip bilinçsiz atak
ve taç at›ﬂ›ndan
gelen gollerde ise
küçük azal›ﬂlar söz
konusu.

At›lan golleri de¤erlendirirken
seçti¤imiz parametrelerden biri
de ata¤›n baﬂlang›ç yönü.
Sezonun ilk yar›s›nda ortadan
yap›lan ataklarla kaydedilen
gollerin oran› yüzde 43’ü
bulmuﬂ, kanatlardan geliﬂtirilen

ataklardan gelen gollerin oran› ise
yüzde 57’ye gerilemiﬂti. ‹kinci yar›da ise her iki
kanattan at›lan gollerin toplam› 271’i bulurken,
oran› ise yüzde 62’ye ulaﬂt›. Ortadan geliﬂen
ataklarla 166 gol at›l›rken, oran da yüzde 38
olarak gerçekleﬂti. Gollerin hangi kanatlardan
at›ld›¤›na bakt›¤›m›zda ise sa¤dan 147, soldan ise
124 golün at›ld›¤› gerçe¤iyle karﬂ›laﬂ›yoruz.
Hangi kanad›n di¤erine oranla bask›n ç›kt›¤›na

Kanatlar etkinleﬂti

18 10 13 8

10

5 5

8

4

7

3

6 1

0

0 3

6

7

10 17

5

0

0 7

5 11 17 1

5

8

5

7

6

3

0

4

2 1

0

8 12 12 7

4

0

2

2

1

0

1

19 13

5

11

4

4

0

6

3

2 4

0

0 1

9

5

5 18

0

0

0 7

9

4

4

6

6

3

2

1

6

0 1

4

6 9

3

0

0

2

5

0

0

18 8

12

5 11 3

3

3

3

9 2

0

0 1

6

3

15 16

6

0

1 8

5 12 18 6

1 10 1

8

3

5

1

4

0 1

0

6 18 9

11 4

1

1

1

1

0

4

21 13 13 4

13

9

5

6

6

3

2

5 0

0

0 0

7

7

12 21

2

0

0 6

12 8 19 4

3

9

2

7

4

3

0

8

0 3

1

4 18 15 5

5

1

2

2

4

1

1

22 10 18 4

10 14

4

6

5

4

2

3 1

0

1 2

10 11 7 20

1

1

0 9

11 8 20 3

5

6

4

7

3

3

0

8

0 1

1

7 18 10 9

9

0

3

4

5

0

3

23 10 24 8

14 12

1

11 7

4

1

7 2

0

0 1

10 12 12 26

0

0

1 11 9 14 25 7

2 14 3 12 5

3

1

7

2 1

3

8 20 12 15 6

1

3

2

7

0

1

24 11 15 5

14

6

8

4

6

1

3

7 1

0

1 4

12 5

9 15

6

2

0 8

8 10 18 4

4

8

5

6

7

3

0

4

1 2

2

4 17 11 8

7

0

1

2

5

0

0

20 7

25 11

7

7

4 12 4

9

8

8

6

2

5

3

1

0

2 0

1

1 1

5

7

4 12

3

0

0 5

8

3 11 5

0

3

2

4

1

2

0

5

0 1

0

4 11 8

5

3

0

1

2

1

0

0

26 7

16 2

18

3

3

7

2

2

1

1 1

0

1 2

8

5 10 19

1

0

0 9

8

6 17 2

4

2

3

2

3

6

0

7

2 1

1

3 16 9

6

8

0

1

1

6

0

1

27 8

16 3

14

7

3

6

6

1

3

4 2

3

1 1

5 11 8 18

2

0

0 8

5 11 15 4

4

11 1

8

4

3

0

5

0 0

4

6 14 14 6

3

1

1

3

3

0

1

28 10 17 7

12

8

3

8

5

4

1

5 1

1

0 0

10 3 14 17

5

1

0 9

8 10 15 7

4

5

3

4

4

6

1

6

0 0

3

3 20 10 10 5

1

1

3

4

0

0

29 10 21 5

14 12

4

4

5

3

1

4 1

1

1 6

16 5 10 21

3

1

0 13 6 12 21 1

9

7

2

8

1

2

1 10

2 0

8

8 12 13 8 10 0

2

3

7

0

0

30 13 15 5

13 10

2

2 10

1

2

6 3

0

1 3

9 10 9 24

2

0

0 9

10 9 20 4

4

9

4

7

6

6

2

5

1 0

2

8 17 12 10 6

0

2

4

3

0

0

31 9

15 2

14

8

0

6

9

1

1

4 2

0

0 1

7

5 12 12

6

1

1 9

8

7 17 3

4

3

1

3

1

3

0

11 0 2

0

5 17 9

8

7

0

2

1

4

0

0

32 7

12 1

12

6

0

4

7

0

2

6 1

0

0 3

5

9

5 16

2

0

0 6

6

7 12 4

3

6

2

7

1

2

1

5

0 0

1

6 12 10 6

3

0

1

3

0

0

0

14 15

4

9 10

3

6

5 3

0

0 1

11 10 15 20

8

2

0 10 14 10 18 11 7

8

6

6

8

9

0

5

1 2

3

6 24 14 17 5

0

4

1

8

1

1

34 14 15 2 18 8 1 8 13 1 2 3 0 0
176 263 78 221 138 63 101 101 45 36 79 25 6

0 3

11 9

1

1

0 9

9

7 10 6

1

0

7

1 1

6

5 16 13 11 5

0

1

3

3

0

0

5

2

33 13 23 7

7

9 23

33 147 124 166 315 53 9

7 13 13 9

7

3 143 139 155 288 79 70 122 57 112 66 62 8 107 12 17 39 97 271 190 150 93 5

28 39 67 2 13

TamSaha 25

Sol ayak golleri artt›
Gollerin at›l›ﬂ ﬂeklini, ayak ve
kafa ﬂeklinde s›n›fland›rd›k.
Ayakla at›lan gollerin say›s› ilk
yar›da 311’ken ikinci yar›da
330’a yükseldi. Oranda ise
gerileme var. Sezonun ilk
yar›s›nda ayakla at›lan gollerin
oran› yüzde 80’ken, ikinci
yar›da bu oran yüzde 78’e
geriledi. Kafa golleri ise
76’dan 93’e yükseldi. Oransal
olarak ise bu rakam yüzde
1’lik bir art›ﬂa tekabül ediyor.
Ayakla at›lan golleri sa¤ ve sol
olarak kategorize etti¤imizde,
sa¤ ayakla 190, sol ayakla ise
150 gol at›ld›¤›n› görüyoruz.

bakt›¤›m›zda ise sa¤ kanattan gelen gollerin
oran›n›n yüzde 54’ü buldu¤unu, sol kanat
gollerinin ise yüzde 46’da kald›¤›n› görüyoruz.

Pas rekoru Trabzonspor’da
Ana kriterlerimizden birisi de gollerin kaç pasla
at›ld›¤›. Bu parametreyi de 1-5 pas aras›, 6-10 pas
aras›, 11-16 pas aras› ve 17 pastan sonras› olarak

Sezonun ilk yar›s›nda sa¤
ayakla at›lan gollerin oran›
yüzde 53’ken, bu oran ikinci
yar›da yüzde 44’e geriledi.
Sol ayak gollerinin oran› ise
yüzde 27’den yüzde 34’e
yükseldi.

4 ayr› kategoriye böldük. Bu defa 17 pas›n
üzerinde tam 3 gol bulunuyor. Bu gollerden birisi
tam 22 pasla at›ld›. Golü atan ise Trabzonspor’du.
Bordo-mavili tak›m, 31. haftadaki Gaziantepspor
kar›laﬂmas›nda Pawel Brozek’in kaydetti¤i ikinci
gol öncesinde tam 22 pas yaparak sezonun
rekorunu k›rd›. Fenerbahçe ise 20. haftada
Manisaspor’a 73. dakikada Niang’la att›¤› gol
öncesi 20 pas yapt›. Ancak bu istisnalar d›ﬂ›nda
yine de 1-5 pas aras›nda at›lan goller ezici bir
yekûn tutuyor. Sezonun ilk yar›s›nda yüzde 82
olan 1-5 pas aras›ndaki gollerin oran› ikinci yar›da
yüzde 84’e yükseldi. 6-10 pas aras›ndaki goller
yüzde 16’dan 14’e gerilerken, 11-16 pas
aras›ndaki goller yüzde 2’de sabit kald›.

Duran toplar yine artt›

Tek vuruﬂçular de¤iﬂmiyor
Ana parametrelerimizden biri olan gol öncesi
temasta, golü atan oyuncunun topa kaç kez
dokundu¤unu kriter olarak belirledik. Bu
parametreyi, 1 temas, 2 temas, 3 veya daha fazla
temas ﬂeklinde üç ayr› kategoriye böldük. Gollere
bu aç›dan bakt›¤›m›zda son derece istikrarl› bir
tablo ç›k›yor ortaya. Bu konuda hemen hemen
sabitleﬂmiﬂ rakamlar söz konusu. Geçti¤imiz
sezon tek temasla at›lan gollerin oran› ilk yar›da

yüzde 66, ikinci yar›da ise yüzde 65’ti. Bu
sezonun ilk yar›s›nda yüzde 68’e yükselen bu
oran, ikinci yar›da yüzde 66 olarak gerçekleﬂti.
Topa iki temasla at›lan gollerin oran› yüzde 18’de
kal›rken, üç veya daha fazla temas ederek at›lan
gollerin oran› yüzde 14’den yüzde 16’ya ç›kt›.

Ceza sahas› d›ﬂ› etkinleﬂiyor
Ana parametrelerimizden biri de gollerin hangi
bölgelerden at›ld›¤›. Bu parametreyi de alt› pas içi,
ceza sahas› içi ve ceza sahas› d›ﬂ› olarak
s›n›fland›rd›k. Do¤al olarak ceza sahas› içinden
at›lan gollerin oran› her zamanki gibi a¤›r bas›yor.
Ancak bu sezon ceza sahas› d›ﬂ›ndan at›lan
gollerdeki art›ﬂ da gözden kaçm›yor. Sezonun ilk
yar›s›nda ceza sahas› d›ﬂ›ndan at›lan gollerin oran›
yüzde 14’ken, bu rakam sezonun ikinci yar›s›nda
yüzde 16’ya yükseldi. Ceza sahas› d›ﬂ›ndan
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kaydedilen golleri merkezden, sa¤dan ve soldan
at›lan ﬂutlar olarak de¤erlendirdi¤imizde ise
merkezin yüzde 9, solun yüzde 4, sa¤›n ise yüzde
3’lük a¤›rl›¤› bulunuyor. Ceza sahas› içinden at›lan
goller ise alt›pas içinden yüzde 22, alt›pas d›ﬂ›ndan
da yüzde 62 olmak üzere toplam yüzde 84’lük bir
bölümü kaps›yor.

Geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›nda duran toplarla
83 gol at›lm›ﬂt›. 2010-11 sezonunun ilk yar›s›nda
ise duran top gollerinin say›s› 127’ye yükselmiﬂti.
‹kinci yar›da da rakamsal bir art›ﬂ söz konusu.
Çünkü bu defa duran toplarla 136 gol at›lm›ﬂ.
Duran toplarla at›lan gollerin oran› ise yüzde 31’i
buluyor.
Sezonun ilk yar›s›nda penalt› gollerinin say›s›
23’ken, ikinci yar›da 28 penalt› golü at›ld›.
Kornerden at›lan gollerin say›s› 38’den 39’a
yükseldi. Sezonun ilk yar›s›ndaki en çarp›c›
sonuç, direkt vuruﬂlarla at›lan gollerin say›s›ndaki
art›ﬂt›. Bir önceki sezon direkt vuruﬂlarla 35 gol
at›l›rken, 2010-11 sezonun ilk yar›s›nda bu say›
64’e ç›km›ﬂt›. Sezonun ikinci yar›s›nda ise duran
toplarla 67 gol at›ld› ve yükseliﬂ az da olsa devam
etti.
Duran toplar› kendi içinde oranlad›¤›m›zda ise
direkt vuruﬂlardan gelen goller yüzde 49’a,
kornerlerden gelen goller yüzde 29’a,

penalt›lardan gelen goller yüzde 21’e ve endirekt
vuruﬂlardan gelen goller de yüzde 1’e tekabül
ediyor.

Goller nas›l yenildi?
Golleri, at›l›ﬂ ﬂekillerinin yan› s›ra nas›l
yenildikleri aç›s›ndan da incelemeye tâbi tuttuk.
Bu konuda kaleci, defans, orta saha ve forvet
hatalar› olarak dört s›n›fland›rmaya gittik.
Tablolardaki rakamlarda, yap›lan hata say›s›n›n,
gol say›s›ndan fazla oldu¤unu göreceksiniz.
Bunun nedeni, at›lan gollerin büyük bölümünde
“kombine” hatalar yap›lmas›. Yani bir tak›m›n
yedi¤i her bir golde bazen kaleci, defans, orta
saha ve forvet oyuncular› ortaklaﬂa hatalar
yapabiliyor. Dolay›s›yla böyle bir gol, hem
kalecinin hem defans›n hem orta sahan›n hem de
forvetin hatas› olarak de¤erlendirmeye tâbi
tutuluyor. Ayr›ca tablolarda örne¤in sadece defans
hatalar›n›n bile at›lan gol say›s›ndan fazla oldu¤u
dikkat çekebilir. Bu da yenilen gollerin
baz›lar›nda defans oyuncular›n›n birden fazla hata
yapmas›ndan kaynaklan›yor. Ya da bir kaleci,
yedi¤i bir golde birden fazla hata yapm›ﬂ
olabiliyor. ﬁimdi gelelim yenilen gollerdeki
hatalar›n incelenmesine.

Genel da¤›l›m
394 golün yenilmesinde kalecilerin hata say›s›
644, defans oyuncular›n›n hata say›s› 824, orta
saha oyuncular›n›n hata say›s› 642 ve forvetlerin

Genel Hata Tablosu
Hafta
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Toplam

Kaleci

Defans

34
34
34
31
37
51
42
26
34
37
39
46
41
30
30
55
43
644

42
36
49
46
52
60
48
34
45
46
55
53
57
40
35
69
57
824

O.Saha
37
24
32
25
35
42
44
16
35
34
50
51
44
38
31
51
53
642

Forvet
8
3
8
3
3
6
7
1
4
6
7
7
7
8
0
6
8
92
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hata say›s› ise 92. Bu rakamlar› yüzdelik dilimlere
paylaﬂt›r›rsak, yenilen gollerde kalecilerin yüzde
29, defans oyuncular›n›n yüzde 38, orta saha
oyuncular›n›n yüzde 29 ve forvetlerin yüzde 4
hatal› olduklar›n› söyleyebiliyoruz.
Geçti¤imiz sezonla k›yaslad›¤›m›zda bölgeler
aras›ndaki hata paylaﬂ›m›n›n hemen hemen ayn›
oldu¤unu görüyoruz. En çarp›c› de¤iﬂim, orta
sahalar›n yenilen gollerdeki hata pay›n›n yüzde
2’lik bir yükseliﬂ göstermesi.

hatas›, bireysel taktik hata ve bireysel teknik
hatan›n yan› s›ra adam paylaﬂ›m› olarak 6 baﬂl›k
alt›nda toplad›k.
Analizlerimizde her zaman adam paylaﬂ›m›
hatalar› ilk s›ray› al›rd› ancak bu defa t›pk›
kalecilerde oldu¤u gibi pozisyon hatalar›n›n öne
ç›kt›¤›n› görüyoruz. Bugüne kadar yapt›¤›m›z
incelemelerde yüzde 25 civar›nda seyreden
pozisyon alma hatalar›n›n sezonun ikinci
yar›s›nda yüzde 29’a yükselmesi oldukça çarp›c›
bir veri. Buna karﬂ›l›k adam paylaﬂ›m› hatalar›nda
da bir gerileme gözlenmiyor. T›pk› sezonun ilk
yar›s›nda oldu¤u gibi defans oyuncular›n›n adam
paylaﬂ›m› hatalar›, yenilen gollerde yüzde 28’lik
bir orana tekabül ediyor.
Bireysel taktik hatalarda ise son araﬂt›rmam›zda
giderek artan bir trendden söz etmiﬂtik. Bir önceki
sezonun ilk yar›s›nda yüzde 17 olan bu oran
ikinci yar›da yüzde 22’ye, 2010-11 sezonunun
ilk yar›s›nda da yüzde 25’e yükselmiﬂti.
Yenilen gollerde savunma oyuncular›n›n bireysel
taktik hatalar›, 1 puanl›k art›ﬂla yüzde 26’y›
bulmuﬂ durumda.
Bireysel teknik hatalarda ise az da olsa giderek
azalan bir e¤ilim söz konusu. Son iki
araﬂt›rmam›zda yüzde 12.5’ten yüzde 11’e düﬂen
bireysel teknik hatalar›n yüzde 9’a geriledi¤ini
gözlemliyoruz. Zamanlama hatalar›n›n yüzde
9’dan yüzde 7’ye inmesini ise bir kez daha
oynayarak tecrübe kazanmakla aç›klamak
mümkün.

Kaleci hatalar›
Tak›mlar›n yedi¤i 439 golde kalecilerin toplam
644 hata yapt›¤›n› belirtmiﬂtik. ﬁimdi bu hatalar›n
niteliklerini kategorilere ay›ral›m. Kaleci hatalar›n›
pozisyon hatas›, zamanlama hatas›, pas hatas›,
bireysel taktik hata ve bireysel teknik hata olarak

5 baﬂl›k alt›nda inceledik. Öncelikle bu baﬂl›klar›n
ne anlama geldiklerine bir göz atal›m. Pozisyon
hatas›, kalecinin pozisyon s›ras›nda bulunmas›
gereken yerde olmad›¤› durumlar› belirtiyor.
Zamanlama hatas›, kalecinin kaleye yaklaﬂan topa
hamle yapmakta gecikmesini ifade ediyor.
Pas hatas›, kalecinin topu oyuna sokarken yapt›¤›
hataya karﬂ›l›k geliyor. Bireysel taktik hata,
kalecinin tak›m oyununda arkadaﬂlar›ndan farkl›
bir davran›ﬂ sergilemesini tan›ml›yor. Bireysel
teknik hata ise kalecinin kalecilik tekni¤i
aç›s›ndan yapt›¤› yanl›ﬂlar anlam›na geliyor.
Bu aç›klamay› yapt›ktan sonra hatalar›n hangi
say›da ve hangi oranlarda yap›ld›¤›n› görelim.
Kalecilerin yenilen gollerde yapt›¤› 644 hatan›n
paylaﬂ›m›nda bu defa bir farkl›l›k gözlemliyoruz.
Sezonun ilk yar›s›nda bireysel teknik hatalar
yüzde 39’la ilk s›ray› al›rken, bu hatalar›n
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Orta saha hatalar›
Yenilen gollerdeki orta saha hatalar›nda
kulland›¤›m›z mihenk taﬂlar›, defans
hatalar›ndakiyle ayn›.
Sezonun ilk yar›s›yla k›yaslad›¤›m›zda orta saha
oyuncular›n›n yenilen gollerde yapt›klar› hatalar›n
oranlar›nda ciddi bir fark görünmüyor. Özetle
söylemek gerekirse, pozisyon hatalar›n›n toplam
içindeki pay› sezonun ilk yar›s›nda yüzde 35’ken
ikinci yar›da yüzde 36’ya yükselmiﬂ. Adam
paylaﬂ›m› hatalar› yüzde 23’te sabit kalm›ﬂ.
oran›n›n yüzde 28’e geriledi¤ini gözlemliyoruz.
Kaleci hatalar›nda bu defa en yüksek pay›
pozisyon hatalar› kapl›yor. Sezonun ilk yar›s›nda
kalecilerin pozisyon hatalar› sebebiyle yenilen
gollerin oran› yüzde
29’ken, bu oran sezonun
ikinci yar›s›nda adeta
patlayarak yüzde 38’i
buluyor.
Zamanlama hatalar›nda
ise fazla bir de¤iﬂiklik
yok. Geçti¤imiz sezonun
iki yar›s›nda da yüzde 23
olan zamanlama hatalar›,
bu sezonun ilk yar›s›nda
yüzde 24’e ç›km›ﬂt›.
‹kinci yar›da ise oran›n
yüzde 25’e yükseldi¤ini
görüyoruz. Bireysel taktik
hatalar ise yüzde 7’den
yüzde 8’e küçük bir art›ﬂ
gösteriyor. Pas hatalar›
ise yüzde 1’lik bir oranla
göz ard› edilebilecek bir
pay tutuyor.
Son dönemlerde
azald›¤›n›

gözlemledi¤imiz pozisyon hatalar›nda bu sezonun
ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan yüksek art›ﬂ, kaleci
antrenörlerinin dikkatinden kaçmamal›. Son
dönemde kaleci antrenmanlar›n›n birebir
çal›ﬂmalar üzerinde yo¤unlaﬂt›r›lmas›n›n,
kalecilerin tak›mla birlikte yap›lan taktik
antrenmanlarda daha az yer almas› gibi bir
sonucu do¤urdu¤u ve pozisyon alma hatalar›n›n
da bundan kaynakland›¤› düﬂünülebilir.

Defans hatalar›
Defans hatalar›n› da kaleci hatalar›nda oldu¤u
gibi pozisyon hatas›, zamanlama hatas›, pas

Bireysel taktik hatalar yüzde 24’ten yüzde 26’ya,
pas hatalar›n›n yüzde 7’den yüzde 8’e
yükseldi¤ini, bireysel teknik hatalar›n yüzde 8’den
yüzde 6’ya, zamanlama hatalar›n›n ise yüzde
3’ten yüzde 17’ye geriledi¤ini söylemek mümkün.

Forvet hatalar›
Forvet oyuncular› için de defans ve orta sahalarda
oldu¤u gibi ayn› anahtar› kulland›k.
T›pk› kaleciler ve defans oyuncular›nda oldu¤u
gibi forvetlerde de pozisyon hatalar›nda ciddi bir
art›ﬂ söz konusu. Sezonun ilk yar›s›nda yüzde 52
olan forvetlerin pozisyon hatalar›, ikinci yar›da
yüzde 61’e ulaﬂm›ﬂ durumda. Bu oran›n
yüksekli¤i, forvetlerin tak›m savunmas›ndaki
isteksizli¤ini ve bilgisizli¤ini çok net bir biçimde
ortaya koyuyor. Pozisyon hatalar›n›n yüzde olarak
bu derece art›ﬂ›, di¤er hata kategorilerinde
otomatik olarak azalmalar› da beraberinde
getiriyor. Taktik hatalar yüzde 24’ten yüzde 23’e,
pas hatalar› yüzde 13’ten yüzde 11’e, teknik hata
yüzde 5’ten yüzde 2’ye düﬂerken, adam paylaﬂ›m›
yüzde 3’te sabit kal›yor.
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Türkiye’de futbol
oynamak
çok zor
Mehmet Topal

Futbol kariyeri boyunca dev ad›mlarla s›çramay› baﬂaran bir
oyuncu o. Önce Dardanelspor’dan gelip Galatasaray’da
parlad› ve ay-y›ld›zl› formay› kapt›, ard›ndan da Türk
futbolcusu için kâbus gibi görünen bir s›n›r› aﬂ›p ‹spanya’n›n
en önemli tak›mlar›ndan Valencia’ya transfer yapt›. Nihat
d›ﬂ›ndaki bütün Türk oyuncular›n neredeyse senesini
doldurmadan geri döndü¤ü ‹spanya’da, Valencia gibi büyük
bir tak›m›n banko isimleri aras›na girmeyi baﬂard›. Genç
oyuncu, Türkiye ve ‹spanya’daki futbol felsefelerini
k›yaslarken, çok çarp›c› tespitlerde bulunuyor.
Türker Tozar
TamSaha 31

▼2010-11 sezonu senin için nas›l geçti
‹spanya’da? Adaptasyon sorunu yaﬂad›n m›?
Tak›m arkadaﬂlar›n›n ve hocan›n sana
yaklaﬂ›m› nas›ld› ilk baﬂlarda?
▲Kendi aç›mdan çok iyi geçti¤ini
söyleyebilirim. ‹ki ay süren bir sakatl›k dönemi
d›ﬂ›nda hemen hemen tüm maçlarda forma
giyme ﬂans› buldum. Sezon baﬂlamadan önceki
hedefimiz ﬂampiyonluk, bu olmazsa ligi ilk üç
s›ra içerisinde bitirmekti. Koydu¤umuz hedefe
ulaﬂmay› baﬂard›k. Bundan dolay› da mutluyuz.
Valencia’ya gitti¤im ilk iki ay çok zorluk
çekti¤imi söyleyebilirim. Fakat hem hocam›z
hem de tak›m arkadaﬂlar›m bana çok yard›mc›
oldu. Hemen hemen her s›k›nt›m› çözmeye
çal›ﬂt›lar, benimle hep ilgilendiler. Yakalad›¤›m
baﬂar›da onlar›n da pay› oldu¤unu
düﬂünüyorum.
▼Geçmiﬂte ‹spanya’ya giden Nihat d›ﬂ›ndaki
Türk oyuncular›n önemli bir bölümü ilk
sezonlar›n› tamamlayamadan geri döndü, sense
Valencia’da oldukça baﬂar›l› bir sezonu
tamamlad›n. Senin ‹spanya’da tutunman›
sa¤layan fark neydi? Sence di¤er Türk
oyuncular neden çok çabuk geri döndü?
▲Eﬂimin benim hayat›mda önemli bir yeri var.
Her konuda eﬂimin çok yard›m›n› gördüm.
Zorland›¤›m›z konularda birbirimize hep destek
oluruz. Benim yaﬂam felsefem ve karakterimde
ﬂu özellik vard›r; e¤er bir yola ç›karsam,
sonunda baﬂar›y› getirmeden o iﬂi kesinlikle
b›rakm›yorum. Zaman zaman olumsuzluklar,
büyük s›k›nt›lar yaﬂad›k. Bunlar da hayat›n
içinde olan ﬂeyler. Eﬂimin deste¤iyle
‹spanya’daki ilk sezonumda zorluklar› aﬂt›¤›m›
düﬂünüyorum.
▼La Liga için dünyan›n en teknik ve pas
yap›lan ligi diyebiliriz. Sen de iki aya¤›n›
kullanabilen, oyunun iki yönünü de
oynayabilen bir futbolcusun. Bu özelliklerinin
iﬂini kolaylaﬂt›rd›¤›n› düﬂünüyor musun bu
ligde?
▲Evet, bu özelliklerimin büyük etkisi oldu.
Futbola baﬂlad›¤›m ilk dönemlerde, sadece sa¤
aya¤›m› kullan›yordum, sol aya¤›m› neredeyse
hiç kullanm›yordum. Çanakkale
Dardanelspor’da oynarken hocalar›mla
yapt›¤›m bir görüﬂmeden sonra art›k sol aya¤›m›
da geliﬂtirmem gerekti¤ini anlad›m. Kimse bana
bir ﬂey söylemeden bu hisse kap›ld›m. Bundan
sonra da hep sol aya¤›m› güçlendirmeye
yönelik çal›ﬂmalar yapt›m. Futbolda bir
oyuncunun her iki aya¤›n› da kullanabilmesi
ﬂüphesiz büyük bir avantaj. Baz› pozisyonlarda
pas› solla vermeniz gerekirken, sa¤ aya¤›n›z›
kullanman›z zaman kayb›na yol açabiliyor.
Sizin de söyledi¤iniz gibi ‹spanya Ligi hem çok
teknik hem de pas oran› çok yüksek. Ben de bu
düzene adapte olmaya çal›ﬂ›yorum. Her gün
pas yüzdemi art›rmak ve oyun kalitemi
yükseltmek için çal›ﬂmalar yapmaya gayret
ediyorum.
▼La Liga ile Süper Lig’deki oyun anlay›ﬂlar›n›n
fark› ortada. Ancak bu ligin farklar›n› sahada
görmüﬂ biri olarak senin bu konu hakk›ndaki
yorumlar›n› alabilir miyiz?
▲Öncelikle bütün tak›mlar futbol oynamaya
çal›ﬂ›yor. Kimse “Defansif bir tertiple sahaya
ç›kal›m” veya “Bugün kapanal›m” gibi bir
anlay›ﬂ içerisinde de¤il. Oyun da çok fazla
durmuyor. Sahadaki herkes yapt›¤› iﬂten zevk
almaya çal›ﬂ›yor. Taraftarlar da e¤lenmek için
tribünlere geliyor, oyunculara hakaret etmek
için de¤il. Türkiye’de de art›k bu konuda bir
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ilerleme oldu¤unu ve baz› ﬂeyleri aﬂt›¤›m›z›
düﬂünüyorum. Türkiye’de futbol oynamak biraz
daha zor diyebilirim. Çünkü bizim ülkemizde
oyun daha çok güce dayan›yor. Bizim ligimizde
de oyun s›k durmasa, herkes futbol oynamaya
ve oyundan zevk almaya çal›ﬂsa iki ülke futbolu
aras›nda fazla fark kalmaz.
▼Valencia’da saha içinde ve d›ﬂ›nda en iyi
anlaﬂt›¤›n oyuncular kim?
▲Saha içinde bütün tak›m arkadaﬂlar›n›zla iyi
anlaﬂmak zorundas›n›z çünkü tak›m olman›n
temel faktörü uyumdur. Uyumunuz ne denli
yüksekse baﬂar› da o kadar yüksek olur.
Tak›mdaki bütün arkadaﬂlar›mla aram çok iyi.
Ço¤unlukla akﬂamlar› yeme¤e ç›k›yoruz. Arada
tenis oynuyoruz. Benim de art›k golf oynamay›
ö¤renmemi istiyorlar. Bazen de golf oynuyoruz.
Bu tür organizasyonlara tak›m halinde gitti¤imiz
de oluyor.
▼Golften zevk ald›n m› peki?
▲‹lk defa Valencia’da oynad›m. Golf ve tenisin
“court tennis” denilen türü ‹spanya’da oldukça
popüler. Tak›m arkadaﬂlar›m ikisini de
inan›lmaz iyi oynuyor. Baﬂta onlar›n içinde
kendimi kötü hissetim ama yavaﬂ yavaﬂ
deneyim kazan›yorum.
▼‹spanya’daki günlerin nas›l geçiyor? Boﬂ
zamanlar›nda neler yap›yorsun? Türkiye’yi
özledi¤in oluyor mu?
▲Valencia orta büyüklükte, güzel bir sahil
kenti. Kendi halinde, tatl› bir ﬂehir diyebilirim.
‹dmanlardan sonra genelde bir saat kadar
dinleniyorum, daha sonra yeme¤imi yiyorum.
Akﬂamlar› yeme¤e ç›k›yoruz. Yaz›n, kamp
olmad›¤› zamanlarda denize gidiyoruz.
Valencia’n›n tarihi yerleri de çok meﬂhur.
Ayr›ca, dünyan›n en iyi hayvanat
bahçelerinden bir tanesi de bu kentte.
‹mkân›m›z el verdi¤i müddetçe
gezmeye çal›ﬂ›yoruz.
▼‹ki ülkede de önemli ve
ﬂampiyonluk hedefinde olan
tak›mlarda forma giydin. Yani
iki ülkede de ﬂampiyonluk
bask›s›n› az çok yaﬂad›n
diyebiliriz. Sana göre iki ülke
taraftar›n›n tak›ma destek ve
bask› aç›s›ndan farklar› neler?
▲E¤er bir yerde baﬂar›
beklentisi varsa, destek de en
yüksek seviyede olmal› diye
düﬂünüyorum. Türkiye’de
büyük kulüplerde oynad›¤›n›z
zaman, haliyle camian›z ve
taraftarlar›n›z sizden her sezonda
baﬂar› ve ﬂampiyonluklar bekliyor.
Bu anlamda bask› Türkiye’de daha
fazla diyebilirim. Yurtd›ﬂ›nda
tak›mlar ellerinden gelenin en iyisini
yapmaya çal›ﬂ›yor. Bazen her ﬂey
yolunda gitmeyebiliyor. Bu durumda
taraftarlar desteklerini esirgemiyor.
Herhangi bir kötü yaklaﬂ›mlar› olmuyor.
Türkiye’de bazen kimi insanlar bu tür
tahriklere kap›labiliyor. Avrupa’da
e¤er sahada iyi mücadele etmenize
ra¤men maç› kazanamazsan›z,
taraftarlar›n›z sizi alk›ﬂl›yor. Örne¤in,
Villarreal-Valencia derbisi ‹spanya’da
çok önemlidir. Biz maç› 5-0
kazand›k ama

Villarrealli taraftarlarla futbolcular iç içeydi.
Bunun d›ﬂ›nda, deplasman maçlar›na
gidiyorsunuz, rakip tak›m›n taraftarlar› size
hiçbir zaman hakaret veya küfür etmiyor. Hatta
yanlar›na ça¤›r›p foto¤raf çektirmek istiyorlar.
Ligin en son maç›nda Deportivo ile oynad›k.
Sonuç olarak, onlara ligde kalmalar› için
beraberlik bile yetiyordu. Ama biz maç›
kazand›k ve rakibimiz küme düﬂtü. Maçtan
sonra hiçbir s›k›nt› yaﬂamadan stadyumdan
ayr›ld›k. Ne bir kavga ne de gürültü oldu.
Aksine, taraftarlar Deportivolu oyuncular› tek
tek tribünlere ça¤›r›p alk›ﬂlad›.
▼Galatasaray’da oynad›¤›n y›llar futboluna
neler katt›? Gerets, Kalli, Rijkaard, Skibbe ve
Bülent Korkmaz gibi teknik direktörlerle
çal›ﬂt›n. En iyi performans›n› hangi hoca ile
sergiledi¤ini düﬂünüyorsun? Hangisinin senin
geliﬂimine ne gibi katk›s› oldu?
▲Bülent Hoca benim çocuklu¤umdan beri hep
sayg›yla ve çok severek izledi¤im bir
futbolcuydu. Çocukken hep onunla oynama
hayali kurard›m ve onun h›rs›n›, sahadaki
mücadelesini örnek al›rd›m. Galatasaray’da
onunla çal›ﬂma ﬂans›n› yakalad›m. En baﬂar›l›
dönemim ise Feldkamp zaman›yd›. O sezon
hocam›z bitime beﬂ hafta kala ayr›lm›ﬂt› ve
göreve Cevat Güler gelmiﬂti. Daha sonra Cevat
Hoca ile ﬂampiyonluk geldi, biliyorsunuz.
Bülent Hoca da benimle çok ilgilenirdi,
üzerime çok düﬂerdi. Her zaman yaﬂad›¤›
tecrübeleri bana aktarmaya çal›ﬂ›rd›.
Benim için önemli olan hocalardan biri olarak
onu sayabilirim.
▼Unai Emery oldukça genç bir hoca. Valencia
onun en önemli deneyimi ve 3 sezondur bu
tak›mda. Futbolculuk
döneminde de
hemen
hemen
senin

Eğer bir yola çıkarsam,
sonunda başarıyı getirmeden
o işi kesinlikle bırakmıyorum.
Zaman zaman olumsuzluklar,
büyük sıkıntılar yaşadık. Bunlar
da hayatın içinde olan şeyler.
Eşimin desteğiyle İspanya’daki
ilk sezonumda zorlukları
aştığımı düşünüyorum.
İspanya’da bütün takımlar
futbol oynamaya çalışıyor.
Oyun çok fazla durmuyor.
Sahadaki herkes yaptığı işten
zevk almaya çalışıyor.
Taraftarlar da eğlenmek için
tribünlere geliyor, oyunculara
hakaret etmek için değil.
Takımdaki bütün
arkadaşlarımla aram çok iyi.
Golf ve tenisin “court tennis”
denilen türü İspanya’da
oldukça popüler. Takım
arkadaşlarım ikisini de
inanılmaz iyi oynuyor.
Ben de onlara uyum sağlamaya
çalışıyorum.
Avrupa’da iyi mücadele
etmenize rağmen kaybetseniz
bile taraftarlarınız sizi
alkışlıyor. Örneğin, Villarreal
derbisini 5-0 kazandık ama
Villarrealli taraftarlarla
futbolcular iç içeydi.
Deplasmanlarda hakaret
işitmiyorsunuz. Tam aksine
insanlar sizinle fotoğraf
çektirmek istiyor.
Ligin son maçında Deportivo ile
oynadık. Ligde kalmaları için
beraberlik yetiyordu. Ama biz
kazandık ve rakibimiz küme
düştü. Maçtan sonra hiçbir
sıkıntı yaşamadan stadyumdan
ayrıldık. Ne bir kavga ne de
gürültü oldu.
Barcelona’nın bu seviyeye
gelmesinde Rijkaard’ın çok
büyük payı var. Ama
Türkiye’de ona gereken zaman
tanınmadı. İstediği bazı
oyuncuların transfer
edilememesi de kafasındaki
oyun sistemini oturtmasını
güçleştirdi. Ülkemizde futbol
oynamanın da teknik adamlık
yapmanın da çok zor
olduğunu kabul
etmeliyiz.

oynad›¤›n mevkide oynam›ﬂt›. Emery ile
diyalogun nas›l? Kendi futbolculuk deneyimlerini
seninle paylaﬂ›yor mu?
▲Günümüz futbolunda tüm hocalar oyuncular›na
yard›m ediyor ve eksiklerini gidermek için
ellerinden geleni yapmaya çal›ﬂ›yor. Benim de
Emery ile hiçbir sorunum yok. Valencia’ya
gitti¤im günden beri benimle ilgileniyor.
E¤er eksik bir yan›m› görürse, onu geliﬂtirmem
gerekti¤ini aç›kça söylüyor. Galatasaray’dayken
kornerlerde ve duran toplarda hiç ileri
ç›kmazd›m. Geride kal›p defanstaki
organizasyonu sa¤lard›m. Ama Valencia’ya
gitti¤imde, fizi¤imden dolay› hocam›z benim bu
özelli¤imi geliﬂtirmem gerekti¤ini söyledi.
Bu nedenle tüm yan top ve frikiklerde beni
hücuma gönderdi. Hocam›z, sezon sonunda
bitecek sözleﬂmesini uzatt›. Bunun da tak›m
üzerinde olumlu bir etkisi olaca¤›na inan›yorum,
çünkü tak›m› çok iyi tan›yan bir kiﬂi. Ben de
böyle bir teknik adamla çal›ﬂt›¤›m için mutluyum.

‹spanya’y› seçti¤im için ﬂansl›y›m
▼2007’de TamSaha’ya verdi¤in röportajda
“Galatasarayl› Mehmet Topal olarak an›lmaya
baﬂlad›ktan sonra da Avrupa’da oynamak

amac›nday›m. Tercih olarak da ‹ngiltere
Ligi’nde futbol oynamay› çok isterim”
demiﬂtin. Bu sözlerin yola ç›karak
‹spanya’da oynamaktan mutlu musun?
Yoksa akl›n›n bir köﬂesinde Premier Lig
var m› hâlâ?
▲2008 Avrupa ﬁampiyonas›’ndan sonra
‹ngiltere’den birçok teklif ald›m. Ancak
Galatasaray o dönemde benim kalmam›
istedi. Ben de bu karara sayg› duydum
ve mücadele azmimi hiç kaybetmedim.
Her zaman en be¤endi¤im ligin ‹ngiltere
oldu¤unu, arkas›ndan da ‹spanya’n›n
geldi¤ini söylemiﬂtim. Çocuklu¤umdan
beri ‹ngiltere’de oynamay› hayal
etmiﬂtim ama ﬂimdi ‹spanya’ya gitmek
k›smet oldu. Burada oynanan futboldan
daha fazla zevk al›n›yor. ‹ngiltere’de
mücadele ön planda ve biraz daha sert
bir futbol oynan›yor. Bu yüzden, ‹spanya
seçimini yapt›¤›m için ﬂansl› oldu¤umu
düﬂünüyorum.
▼Son y›llara ‹spanya’da Barcelona
hegemonyas› oldu¤unu görüyoruz.
Onun peﬂinde de Real Madrid var.
ﬁampiyonluk yar›ﬂ› bu iki tak›m›n
aras›nda geçiyor sürekli. Valencia da
Sevilla ve Villarreal ile birlikte bu iki
tak›m›n arkas›nda ﬁampiyonlar Ligi’ne
kat›labilme yar›ﬂ› yap›yor. Ama gerek
oyun, gerekse de puan olarak bu iki
tak›m›n oldukça gerisinde kal›yorlar.
Geride b›rakt›¤›m›z sezonda da bu
duruma tan›kl›k etmiﬂ bir oyuncu olarak
bu fark› nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲Barcelona’n›n bu seviyeye gelmesinde
Frank Rijkaard’›n çok büyük pay›
oldu¤unu düﬂünüyorum. ﬁu anda
gördü¤ümüz ekibi asl›nda onun
kurdu¤unu söyleyebilirim. Hem
Barcelona hem de Real Madrid
gerçekten çok büyük kulüpler. Bu sene
biz Valencia olarak onlara ﬂampiyonluk
yolunda epeyce zorluk ç›kard›k. Ligin ilk
beﬂ haftas›nda lider olduk. Ancak iki
tak›m da çok özel futbolculara sahip.
ﬁahsen art›k baz› ﬂeylerin de¤iﬂmesini
çok istiyorum çünkü y›llardan beri ya Barcelona
ya da Real Madrid ﬂampiyon oluyor. ‹lerleyen
y›llarda bu iki ekibin yar›ﬂ›na baﬂka tak›mlar›n
kat›laca¤›na inan›yorum.
▼Rijkaard bu denli önemli bir iﬂe imza atm›ﬂken,
Galatasaray’›n baﬂ›ndayken neden baﬂar›y›
yakalayamad› sence?
▲Rijkaard gibi teknik adamlar Avrupa
futbolundan geldikleri için daha sakin kafayla,
biraz daha rahat hareket ediyor. Mesela tak›m›
kampa alm›yorlar. Ayr›ca oyun felsefesini tak›ma
benimsetmesi ve ekibi oluﬂturmas› için onlara
Avrupa’da daha fazla zaman tan›yorlar.
Türkiye’de maalesef bu olmuyor. Camia ve
taraftarlar her ﬂeyin bir anda olmas›n›, baﬂar›lar›n
hemen gelmesini istiyor. Rijkaard da birçok kez
daha zamana ihtiyac› oldu¤unu söylüyordu.
‹stedi¤i baz› oyuncular›n transfer edilememesi de
kafas›ndaki oyun sistemini oturtmas›n› güçleﬂtirdi.
Ülkemizde futbol oynaman›n da teknik adaml›k
yapman›n da çok zor oldu¤unu kabul etmeliyiz.
Ben Rijkaard’›n istedi¤i oyuncular al›nsayd› ve
kendisine daha fazla ﬂans verilseydi baﬂar›l›
olabilirdi diye düﬂünüyorum.
▼Valencia bu fark› kapatmak ve ﬂampiyonluk
yar›ﬂ›na ortak olmak için neler yapmal› gelecek
sezonlarda? David Villa ve Silva tak›mdan
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ayr›lmas›na ra¤men geçen sezona f›rt›na
gibi bir baﬂlang›ç yapt›n›z ancak devam›n›
getiremediniz...
▲‹lk önce çok iyi bir tak›m kurman›z
gerekiyor. Biz lige iyi bir baﬂlang›ç
yapm›ﬂt›k ancak hem ﬁampiyonlar Ligi
hem de Kral Kupas› ile birlikte haftada 2-3
maç›n oynanmas› tak›m›n performans›n›
bir nebze düﬂürmüﬂtü. ‹yi gitti¤imiz
dönemde üç futbolcumuzun yaﬂad›¤›
sakatl›klar da bu düﬂüﬂü etkileyen bir
faktördü. Ben ﬂu anda ekibimizin gelecek
sezon da ﬂampiyonlu¤u kovalayacak
kalitede oldu¤una inan›yorum. Sezona
girerken David Villa ve David Silva’n›n
transfer olmalar› taraftarlar›m›z›n kafas›nda
soru iﬂaretlerine neden olmuﬂtu. Ama biz
tüm endiﬂeleri ortadan kald›rd›k diye
düﬂünüyorum. Baﬂar›l› olmak istiyorsan›z
bir aile gibi olmal›s›n›z. Biz de bunu
sa¤lad›k. E¤er bu kadroyu bozmazsak
birkaç y›l içinde Barcelona ve Real Madrid
ile ﬂampiyonluk yar›ﬂ› yapar›z.
▼Üç kulvarda mücadele etmenin
zorluklar›ndan bahsettin. Sen de
biliyorsun ki Türkiye’de oyuncular
‹spanya’daki kadar çok maça ç›km›yor.
A Millî Tak›m Teknik Direktörü Guus
Hiddink’e, “Türk futbolu nas›l geliﬂecek?”
diye soruldu¤unda, ﬂartlardan bir
tanesinin “daha fazla maç yapmak”
oldu¤unu söylemiﬂti. Sen bu görüﬂe
kat›l›yor musun?
▲Kesinlikle kat›l›yorum. Çok do¤ru bir konuya
de¤indiniz. Futbolumuzun ne kadar çok
geliﬂmesini istiyorsak, maç tempolar›n› ve
say›lar›n› o derece art›rmal›y›z. Biz ‹spanya’da
Sal›, Cumartesi, Pazartesi maç yap›yoruz. Hafta
aralar›nda ﬁampiyonlar Ligi ve Kral Kupas›
karﬂ›laﬂmalar›na ç›k›yoruz. Sezon baﬂ›nda iyi
yüklemelerimiz oluyor ama sezon içerisinde de
bu yüklemeleri maç oynayarak kazand›¤›m›z›
düﬂünüyorum. Zaman zaman yorgunluklar
veya performans düﬂüklükleri ister istemez
oluyor ama çok maç oynad›kça daha iyi bir
tak›m haline geliyorsunuz. Ayr›ca daha da
kuvvetli oluyorsunuz.
▼Mestalla Avrupa’n›n en büyük ve atmosferi
en yüksek statlar›ndan biri. Bize biraz oradaki
maç atmosferinden bahseder misin? Ali Sami
Yen mi daha iyiydi yoksa Mestalla m›?
▲Ali Sami Yen, benim hayat›mdaki en önemli
statlardan bir tanesiydi. Çünkü 2. Lig’den Süper
Lig’e geldi¤im zaman ilk Galatasaray
deneyimimi orada yaﬂad›m. ‹nan›lmaz bir
atmosferi vard›. O günleri hâlâ unutamad›m.
Valencia’ya da ilk gitti¤imde Mestalla beni çok
etkilemiﬂti. Saha aﬂa¤›da, tribünler biraz daha
dikey kal›yor maç› izlerken. Seyircinin en ufak
bir k›p›rdanmas› ya da tezahürat›, saha içindeki
futbolcuya hemen yans›yor. Bu da çok etkili
oluyor.
▼Ali Sami Yen’in y›k›lmas› için ne diyeceksin?
▲Ali Sami Yen Stad›, Galatasaray camias›n›n
kalbinde ayr› bir yere sahipti. Orada dünya
devleri dize geldi. O stad›n atmosferi ve ruhu
her zaman bambaﬂkayd›. Ama futbolda
yenilikler olmal›, hatta bu bir zorunluluk.
Eski tak›m arkadaﬂlar›mla konuﬂtu¤umda,
Türk Telekom Arena’da rakip tak›m› etkileyen,
çok iyi bir atmosfer oldu¤unu söylüyorlar.
▼Hamit ve Nuri de art›k ‹spanya’da
oynayacak. Onlar›n Real Madrid’e transferini
nas›l de¤erlendiriyorsun?
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Türk futbolunun gelişmesini
istiyorsak, maç tempolarını ve
sayılarını artırmalıyız. İspanya’da
Salı, Cumartesi, Pazartesi maç
yapıyoruz. Hafta aralarında
Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası
karşılaşmalarına çıkıyoruz.
Çok maç oynadıkça daha iyi bir
takım haline geliyorsunuz.
Millî Takım’a çağrılmadığım
zamanlarda çok üzüldüm. Takım
arkadaşlarım beni teselli ediyor,
hocam da önüme bakmam
gerektiğini söylüyordu. Karakter
olarak bu yapıya sahip olduğum
için hep işime baktım.
En iyi oyuncu Messi diyeceğim ve
klasik olacak ama o gerçekten
inanılmaz. Allah ona çok özel bir
yetenek vermiş. Başka sözlerle
ifade etmeye çalışıyorum ama
diğer türlüsü de ona haksızlık
olur. En iyi orta saha oyuncusu da
Barcelona’dan Xavi diyorum.
▲‹kisinin de transferine çok sevindim.
Yurtd›ﬂ›nda oynayan futbolcular›m›z›n artmas›
lâz›m. Gerçi onlar zaten Avrupa’dayd› ama
ﬂimdi çok daha iyi bir tak›ma gittiler. Türk
futbolcusu d›ﬂar›da çok yanl›ﬂ tan›n›yor.
‹nﬂallah ikisi de çok baﬂar›l› olacakt›r. Buna
gönülden inan›yorum ve baﬂar›lar› için iyi
dileklerimi üzerlerinden eksik etmeyece¤im.

Millî Tak›m’a ça¤r›lmay›nca
çok üzüldüm
▼Uzun bir aradan sonra A Millî Tak›m’a
dönmeyi baﬂard›n. Kadroya ça¤r›lmad›¤›n
dönemde ‹spanya’da ne gibi bir ruh
halindeydin?
▲Millî Tak›m’a ça¤r›lmad›¤›m zamanlarda çok
üzüldüm. Ülkeme faydal› olmay›, elde edilecek
baﬂar›ya katk› sa¤lamay› istiyordum. ‹spanya’da
benim Millî Tak›m’da oynad›¤›m› biliyorlar ve
2008 Avrupa ﬁampiyonas›’ndan tan›yorlar.
Tak›m arkadaﬂlar›m, aday kadro aç›kland›¤›nda
ismim yer almay›nca üzüntümü görüp beni
teselli etmeye çal›ﬂ›yorlard›. Hocam›z da
performans›m› art›rmam için bu s›k›nt›y›
atlatmam gerekti¤ini, daha çok çal›ﬂ›p önüme
bakmak zorunda oldu¤umu söylüyordu. Ben de
karakter olarak bu yap›ya sahip oldu¤um için
hep iﬂime bakt›m. Ça¤r›l›p ça¤r›lmamak Millî
Tak›m teknik heyetinin karar›d›r. Ben, her Türk
futbolcusu gibi Millî Tak›m’a gelebilmek için
çal›ﬂmaya devam edece¤im.
▼Millî Tak›m›m›z›n Euro 2012 yolculu¤unu
nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲Belçika maç›nda ald›¤›m›z beraberlik bize
avantaj sa¤lad›. Maçtan önce “Yenemiyorsak,
yenilmeyece¤iz” demiﬂtik. ﬁu anda iyi bir
tak›ma sahip oldu¤umuzu biliyoruz. Bundan
sonra kalan bütün maçlara galibiyet için
ç›kaca¤›z.
▼Neden Türkiye hep beklenmedik maçlarda
puan kaybediyor sence? 2010 Dünya Kupas›

elemelerinde Estonya, 2012 Avrupa
ﬁampiyonas› elemelerinde Azerbaycan maçlar›
var… Rakibi küçümsüyor muyuz?
▲Millî Tak›m’da bulundu¤um süreçten itibaren
söyleyebilirim ki, kesinlikle böyle bir düﬂünce
yok. Hiçbir zaman rakiplerimizi
küçümsemedik. Zaten bunu yapmak son derece
yanl›ﬂ olur. Bazen saha içerisinde
konsantrasyonumuzu kaybedebiliyoruz.
Art›k küçük tak›m, kolay tak›m gibi
s›n›flamalar›n ortadan kalkt›¤›n› düﬂünüyorum.
Her tak›m her tak›m› yenebiliyor. Maç günü
faktörleri büyük önem taﬂ›yor. Konsantrasyon,
ﬂans, galibiyeti isteme gibi… Biz ülke olarak
bunun ac›s›n› çok çektik. Bu ac›lardan da
dersler ç›kard›k ve önümüzdeki maçlarda
tekrar›n›n yaﬂanmamas› için çal›ﬂaca¤›z.

Messi inan›lmaz bir oyuncu
▼Sana göre La Liga’n›n en iyi oyuncusu ve en
iyi orta saha oyuncusu kim?
▲En iyi oyuncu Messi diyece¤im ve klasik
olacak ama o gerçekten inan›lmaz. Allah ona
çok özel bir yetenek vermiﬂ. Baﬂka sözlerle
ifade etmeye çal›ﬂ›yorum ama di¤er türlüsü de
ona haks›zl›k olur. En iyi orta saha oyuncusu
da Barcelona’dan Xavi diyorum.
▼La Liga’da orta sahada en çok hangi tak›ma
ve kime karﬂ› oynamakta zorland›n geçen
sezon?
▲Barcelona’ya karﬂ› çok iyi maçlar ç›kard›k.
Deplasmanda 1-0 öne geçtik ve 2-3 tane yüzde
yüz gol pozisyonunu kaç›rd›k. Onlar›
de¤erlendirsek oradan galibiyetle ç›kabilirdik
ama olmad›. Valencia’daki maçta
üstünlü¤ümüz vard› ama bir yan toptan gol
yedik. Real Madrid bizi çok zorlam›ﬂt›. Asl›nda
bütün maçlar zor geçiyor. Hele de deplasman
maçlar›. Ev sahibi tak›mlar hem tempo hem de
stadyum atmosferiyle sizi hâkimiyeti alt›na
alabiliyor.

U19 Avrupa ﬁampiyonas›

S›ra kupaya geldi
U19 Millî Takımımız, zorlu bir süreçten
başarıyla geçerek Avrupa Şampiyonası
finallerine katılma hakkını elde etti. Haziran
ayında Antalya’da düzenlenen Elit Tur’da
Macaristan, Makedonya ve Almanya’nın
yer aldığı grupta zoru başararak Panzerleri
ardında bırakan takımımız final biletini aldı.
U19 Takımımız, 20 Temmuz-1 Ağustos
tarihlerinde Romanya’da düzenlenecek
Avrupa Şampiyonası finallerinde
B Grubu’nda İspanya, Sırbistan ve Belçika ile
eşleşti. A Grubu’nda ise Romanya, Çek
Cumhuriyeti, Yunanistan ve İrlanda
Cumhuriyeti yer alıyor.
Koray Gürtaş

Tak›m›m›z›n gollerini 2 ve 76. dakikalarda
Muhammet Demir, 6. dakikada Ali Dere,
44 ve 90. dakikalarda Ömer Ali ﬁahiner ile
90+2. dakikada Engin Bekdemir
kaydederken, Macaristan’›n golünü
46. dakikada Roland Ugrai att›.
Karﬂ›laﬂman›n 45+1. dakikas›nda Csaba
Ponczók, 50. dakikas›nda István Kovács ve
83. dakikada Martin Izing k›rm›z› kartla oyun
d›ﬂ› kald›. Türkiye 8 kiﬂi kalan rakibine bir
gol daha atabilse, di¤er maçta
Makedonya’ya 5-0 üstünlük sa¤layan
Almanya’y› averajla geçecek ve son maçta
Panzerler karﬂ›s›nda al›nacak beraberlik bile
finallere kat›lmas›n› sa¤layacakt›. Ama o gol
gelmeyince son maçta Almanya’y› yenmek
zorunluluk oldu. ‹ki tak›m 5 Haziran’da grup
liderli¤i için karﬂ› karﬂ›ya geldi. Almanya’n›n
13. dakikada kazand›¤› penalt› vuruﬂunu
de¤erlendirememesi ay-y›ld›zl› ekibin ﬂans›
oldu. 22. dakikada ise Muhammet Demir’in
nefis frikik golü geldi. Kalan dakikalarda iki
tak›m da önemli pozisyonlar buldu ancak
de¤erlendiremedi. 90 dakikan›n sonunda
sahadan 1-0 galip ayr›lan Türkiye, Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine kat›lma hakk›n› elde
eden taraf oldu.

U19 Tak›m›m›z
2004 Avrupa
ﬁampiyonas›’nda
final oynam›ﬂ,
Sezer Öztürk
o turnuvada
iki gol atm›ﬂt›.

‹lhan Parlak’tan beﬂ gol

Zorlu rakipler

ntalya’n›n ev sahipli¤i yapt›¤› Elit Tur’da
Macaristan, Makedonya ve Almanya ile
mücadele eden U19 Millî Tak›m›m›z,
grubunu lider tamamlayarak Avrupa ﬁampiyonas›
finalleri biletini ald›. Türkiye Romanya’da
düzenlenecek ﬂampiyonada ‹spanya, Belçika ve
S›rbistan ile ayn› grupta yer ald›.
Bu y›l U19 Avrupa ﬁampiyonas› elemelerine
13 grupta toplam 52 tak›m kat›ld›. Türkiye
eleme turunda 1. Grup’ta Galler, Kazakistan ve
‹zlanda ile mücadele etti. Teknik Direktör
Kemal Özdeﬂ yönetimindeki ay-y›ld›zl› ekip ilk
s›nav›n› karﬂ›laﬂmalara ev sahipli¤i yapan
Galler karﬂ›s›nda verdi. Carmarthen ﬂehrindeki
Richmond Park Stad›’nda oynanan karﬂ›laﬂma
gerçekten ilginçti. ‹lk yar›y› Engin Bekdemir’in
golüyle 1-0 önde tamamlayan Türkiye,
Galler’in 57. dakikada Holloway ile buldu¤u
gole engel olamad›. 59. dakikada Ufuk Özbek
ve 61. dakikalarda Muhammet Demir’in
golleriyle 3-1 öne geçen Türkiye, 90+1 ve
90+5’te kalesinde gördü¤ü iki golle galibiyete
çok yaklaﬂt›¤› karﬂ›laﬂmada 1 puana raz› oldu.
Bu moral bozuklu¤unu çabuk atlatan U19 Millî
Tak›m›, ikinci maç›nda Kazakistan karﬂ›s›nda
fazla zorlanmadan 5-1’lik galibiyete ulaﬂt›.
Türkiye’nin golleri 44 ve 82. dakikalarda
Engin Bekdemir, 47. dakikada Ömer ﬁahiner,
51. dakikada Orhan Gülle ve 58. dakikada
Hasan Ahmet Sari’den geldi. ‹lk iki maç
sonunda averajla Galler’in önünde liderlik
koltu¤unda oturan gençler, son s›nav›n› ‹zlanda
karﬂ›s›nda verdi. ‹lk yar›s› golsüz eﬂitlikle
tamamlanan mücadelenin 48. dakikas›nda

A
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Elit Tur’da gelen zaferin ard›ndan gözler
Avrupa ﬁampiyonas›’ndaki rakiplerin kim
olaca¤›na çevrildi. Kura çekimi sonunda
U19 Millî Tak›m›m›z, B Grubu’nda ‹spanya,
S›rbistan ve Belçika ile eﬂleﬂti. A Grubu ise
Romanya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve
‹rlanda Cumhuriyeti’nde oluﬂtu. 2010-11 UEFA
U19 Avrupa ﬁampiyonas› 20 Temmuz’da
baﬂlay›p 1 A¤ustos’ta bitecek. Romanya’n›n ev
sahipli¤ini üstlendi¤i ﬂampiyonan›n grup
maçlar› 20, 23 ve 26 Temmuz’da, yar› final
maçlar› 29 Temmuz’da, final karﬂ›laﬂmas› ise
1 A¤ustos’ta oynanacak. Türkiye gruptaki ilk
maç›nda 20 Temmuz’da S›rbistan ile
karﬂ›laﬂacak. 23 Temmuz’da Belçika ile
mücadele edecek olan millîler, 26 A¤ustos’ta
ise ‹spanya ile oynayacak.

geriye düﬂen Türkiye, 57. dakikada
Muhammet Demir’le eﬂitli¤i yakalad›.
90+4’te Hasan Ahmet Sari ile fileleri
havaland›ran U19 Millî Tak›m›, grup
lideri olarak Elit Tur biletini cebine
koydu.

Baﬂar›l› jenerasyon
Türkiye’nin ev sahipli¤i yapaca¤› Elit
Tur’da rakipleri Almanya, Makedonya
ve Macaristan’d›. U19 Millî Tak›m›
turnuva öncesi üç haz›rl›k maç›
oynad›. ‹talya’ya 3-0 yenilen
ay-y›ld›zl› ekip, Karada¤’la oynad›¤›
ilk karﬂ›laﬂmadan 3-0 galip ayr›l›rken
ikinci maçta rakibiyle 3-3 berabere
kald›. 31 May›s’ta Antalya’da
baﬂlayacak Elit Tur maçlar› öncesi
25 May›s’ta kampa giren U19’larda
hedef finallere kat›lmak olarak
belirlenmiﬂti. Geçen y›l eleme
grubunu geçen, Elit Tur’da ise baﬂar›l›
performans›na ra¤men ‹spanya’ya
ﬂanss›z bir ﬂekilde yenilerek finallerin
kap›s›ndan dönen Türkiye, bu kez Avrupa’n›n
en iyi 8 tak›m› aras›nda yer almak istiyordu.
Tak›m›n iskeletini 2009 y›l›nda U17 Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine ve Dünya Kupas›’na
kat›lan futbolcular oluﬂturuyordu. Birbirini iyi
tan›yan oyunculardan kurulu U19 Millî Tak›m›
için avantaj oluﬂturan faktörlerden biri de
kadroda yer alan futbolcular›n bu sezon
kulüplerinde oynad›¤› maç say›s›ndaki art›ﬂt›.

En iyi derecemiz ikincilik

Türkiye finallerde
Türkiye, Antalya’da düzenlenen Elit Tur’a
Makedonya maç›yla baﬂlad›. 16. dakikada
yenik duruma düﬂen Millîler, sonras›nda
Muhammet Demir’in att›¤› üç golle galibiyete
uzand›. Gruptaki di¤er maçta ise Almanya,
Macaristan’› 3-0 yendi. ‹kinci maçta Macaristan
ile karﬂ›laﬂan U19 Millî Tak›m›, 6-1 gibi farkl›
bir sonuçla üç puan›n sahibi oldu. Millî

Türkiye 2001-2002 sezonundan itibaren U19
Avrupa ﬁampiyonas› ad› alt›nda düzenlenen
turnuvan›n finallerinde üç kez yer ald›.
Ay-y›ld›zl› ekip 2004 y›l›nda final oynama
baﬂar›s› gösterdi. En fazla ﬂampiyonluk kazanan
tak›m ise ‹spanya.
UEFA U19 Avrupa ﬁampiyonas›, U18 etkinli¤i
olarak 1948’de baﬂlayan ve yedi y›l sonra
UEFA taraf›ndan devral›nan FIFA küçükler
turnuvas›n›n devam› niteli¤inde bir
organizasyon. Turnuvan›n birçok farkl› formatta
oynand›¤› ilk 32 senesinde, ‹ngiltere 8
ﬂampiyonluk yaﬂarken, Sovyetler Birli¤i 4,
Bulgaristan ise 3 kere zafere ulaﬂt›. 1980 y›l›nda
turnuvan›n ismi UEFA’n›n ana önceliklerinden
biri olan gençler futbolunu tan›tmak ve genç
oyuncular› desteklemek için UEFA U18 Avrupa
ﬁampiyonas› olarak de¤iﬂtirildi. Türkiye bu
süreçte tarihindeki en büyük baﬂar›lar›ndan
birini yaﬂad›. Mililer 1992 y›l›nda Almanya’da

Fenerbahçe’den Olcan Ad›n, Kerim Zengin,
Antalyaspor’dan Burak Y›lmaz, Tu¤çin
Kad›o¤lu, Kayserispor’dan Ergün Teber,
Leverkusen’den Sezer Öztürk,
Dardanelspor’dan Selçuk ‹nan,
Trabzonspor’dan Emre Aygün,
Beylerbeyi’nden Onur Çubukçu, Zafer ﬁakar
ve Stuttgart’tan Hakan Aslantaﬂ’tan oluﬂan
kadrosuyla mücadele etti. Polonya’y› 4-3
yenen, ‹spanya’ya 3-2 yenilen, Almanya ile
1-1 berabere kalan ay-y›ld›zl› ekip
B Grubu’nu ikinci s›rada bitirerek yar› finale
yükseldi. Yar› finalde ‹sviçre’yi uzatmada
3-2 yenen millîler finale yükseldi.
ﬁampiyonluk için ‹spanya ile karﬂ›laﬂan
Türkiye, 90+2’de yedi¤i golle ikincilikle
yetindi. U19 Millî Tak›m›’n›n ﬂampiyonadaki
gollerinin alt›nda Ali Öztürk (4), Olcan Ad›n
(2), Sezer Öztürk (2), Kerim Zengin ve
Cafercan Aksu’nun imzalar› vard›.

düzenlenen ﬂampiyonada finalde Portekiz’i 2-1
yenerek mutlu sona ulaﬂt›. Turnuvalar 2001-02
sezonunda oyuncu uygunluk tarihlerindeki
de¤iﬂim nedeniyle U17 ve U19 olarak iki
kategoride gerçekleﬂtirilmeye baﬂlad›.

En çok ‹spanya kazand›
‹lk kez 2001-2002 sezonunda U19 Avrupa
ﬁampiyonas› ismiyle düzenlenen
organizasyonda zafer Fernando Torres, Jose
Antonio Reyes ve Andres Iniesta gibi y›ld›zlar›n
forma giydi¤i ‹spanya’n›n oldu. Ertesi y›l
Pazzini, Chiellini ve Aquilani’li kadrosuyla
ﬂampiyonlu¤u ‹talya kazand›. 2004’te Sergio
Ramos, David Silva ve Raul Albiol’ün yer ald›¤›
‹spanya, 2005’te ise Gourcouff’lu, Diaby’li
Fransa mutlu sona ulaﬂt›. Sonraki iki y›l
ﬂampiyonlu¤u kazanan ‹spanya, bu kez Pique,
Capel, Mata gibi y›ld›zlar› vitrine ç›kard›.
2008’de Almanya, 2009’da Ukrayna, 2010’da
ise Fransa turnuvadan zaferle ayr›ld›.

2006’da Türkiye bir kez daha finallerdeydi.
Teknik Direktörlü¤ünü Cem Pamiro¤lu’nun
yapt›¤› U19 Millî Tak›m›, Fenerbahçe’den
Volkan Babacan ve Gürhan Gürsoy,
Beﬂiktaﬂ’tan Serdar Kurtuluﬂ, Serdar Özkan,
Mehmet Sedef, Kenen Özer, Serkan Boydak,
Galatasaray’dan Cafercan Aksu, Ferhat
Öztorun, Arda Turan, Ayd›n Y›lmaz, Mehmet
Güven, Trabzonspor’dan Enis Kahraman,
NAC Breda’dan Aykut Demir, Kayserispor’dan
‹lhan Parlak, Diyarbak›rspor’dan Bar›ﬂ Ataﬂ,
Sochaux’dan Mevlüt Erdinç ve Giresunspor’dan
Emre Karaman’dan oluﬂuyordu. Cafercan Aksu
iki y›l aradan sonra yine kadroda yer bulmuﬂtu.
B Grubu’nda ‹spanya’ya 5-3, ‹skoçya’ya 3-2
yenilip Portekiz’le de 4-4 berabere kalan
Türkiye gruptan ç›kamad›. Millîlerin
turnuvadaki gollerini ‹lhan Parlak (5), Mevlüt
Erdinç (2) ve Cafercan Aksu (2) att›.

Gruptan ç›kamad›k

Türkiye, U19 Avrupa ﬁampiyonas›’na son
olarak 2009’da kat›ld›. Teknik patronlu¤unu
Ogün Temizkano¤lu’nun yapt›¤› millîlerin
kadrosunda Galatasaray’dan Emirhan Ergün,
Sinan Osmano¤lu, Serkan Kurtuluﬂ, Çetin
Güngör, Murat Akça, Fenerbahçe’den Özgür
Çek, Beﬂiktaﬂ’tan Necip Uysal, R›dvan ﬁimﬂek,
Bursaspor’dan Serdar Aziz, Sercan Y›ld›r›m,
ﬁampiyonluk k›l pay› kaçt›
Eren Albayrak, Ankaraspor’dan Umut Sözen,
Dardanelspor’dan Yavuz Özsevim, U¤ur
Türkiye ilk kez 2004 y›l›nda U19 Avrupa
Parlak, Ankaragücü’nden Bayram Olgun,
ﬁampiyonas› finallerinde yer ald›.
Hamburg’dan Tunay Torun, Gençlerbirli¤i’nden
Gündüz Tekin Onay
Soner Aydo¤du ve
U19 Avrupa ﬁampiyonas› Finalleri
yönetimindeki Millî
Werder Bremen’den
Tak›m, ‹sviçre’deki
Onur Ay›k yer al›yordu.
Y›l
ﬁampiyon
Alt›n Oyuncu
turnuvada
‹spanya’ya 2-1,
2001-02 ‹spanya
Fernando Torres
Adanaspor’dan
S›rbistan’a 1-0 yenilen,
2002-03 ‹talya
Alberto Aquilani
Serkan K›r›nt›l›,
Fransa ile 1-1 berabere
2003-04 ‹spanya
Juanfran
Gençlerbirli¤i’nden
kalan Türkiye gruptan
2004-05 Fransa
Abdoulaye Balde
ﬁener Özcan, Orhan
ç›kma baﬂar›s›n›
2005-06 ‹spanya
Alberto Bueno
ﬁam, Ali Öztürk,
gösteremedi.
2006-07 ‹spanya
Sotiris Ninis
Galatasaray’dan
Turnuvadaki gollerimiz
2007-08 Almanya
Lars & Sven Bender ise Eren Albayrak ve
Cafercan Aksu, Sinan
2008-09 Ukrayna
Kyrylo Petrov
Turan, Beﬂiktaﬂ’tan
Sercan Y›ld›r›m’dan
2009-10 Fransa
Gael Kakuta
Ozan Tahtaiﬂleyen,
geldi.
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U19 Tak›m›m›z bu ay
içinde Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinde
mücadele edecek.
Bu önemli organizasyon
öncesinde U19
Tak›m›m›z›n Teknik
Direktörü ile bugüne kadar
yap›lanlar›, hedefleri ve
hayalleri konuﬂtuk. Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinde
mücadele edecek 1992
jenerasyonunun çok
baﬂar›l› oldu¤unu söyleyen
Özdeﬂ, “8 tak›m içinde
en iyisine sahibiz ve
ﬂampiyonluk ﬂans› en
yüksek ekibiz” derken
esas olarak oyuncular›n
gösterdi¤i geliﬂime dikkat
çekiyor.
Selim Şakarcan
▼Göreve geldi¤iniz
dönemde neler
hedeflemiﬂtiniz, bu
hedeflerinize ne ölçüde
ulaﬂt›n›z?
▲‹lk göreve
geldi¤imizden bu yana
16 ayl›k bir süre geçti.
Öncelikle tüm Genç Millî
Tak›mlardaki
antrenörlerin hedefinden
bahsetmek istiyorum.
Genç Millî Tak›mlarda
ortak bir felsefe
oluﬂturmak hepimizin
öncelikli amac›n›
oluﬂturuyor.
Kazanmaktan çok
geliﬂmeyi hedefliyoruz.
Benim aç›mdan ise U18
ve U19 Tak›mlar›nda ayr›
ayr› hedeflerden
bahsedilebilir. ﬁu an
turnuva oynad›¤›m›z,
1992 do¤umlu
oyuncular›m›z›n
oluﬂturdu¤u tak›mdan
bahsedecek olursak,
ilk bir araya geldi¤imizde
bu tak›m›m›z U18
kategorisinde mücadele
ediyordu ve yar›ﬂmac›
tak›m de¤ildi. Onlarla
belirledi¤imiz ilk hedef,
kulüplerinin
A tak›mlar›yla
antrenmana ç›kmalar› ve
maçlarda süre almalar›yd›.
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En iyi tak›m bizimki...
O dönemde tak›mlar›n›n altyap›lar›nda oynuyorlard›. Bu tak›m›m›z
U19 oldu¤unda ise daha somut hedefler belirlememiz gerekiyordu.
Biz de öyle yapt›k ve oyuncular›m›zla birlikte, ilk U19 kamp›na
baﬂlad›¤›m›zda onlarla iki hedef belirledik. Bu hedeflerin ilki kendi
A tak›mlar›n›n kadrosunda yer almak, süre almak ve oynamak,
ikincisi ise eleme turunu ve Elit Tur’u geçip Avrupa
ﬁampiyonas›’na kat›lmakt›. ﬁimdi bulundu¤umuz noktada bu iki
hedefimizi de gerçekleﬂtirdi¤imizi söyleyebilirim.
▼Genç Millî Tak›mlardaki felsefeden bahsedecek olursak,
bu felsefedeki hedefler neydi?
▲16 ay önce göreve geldi¤imizde baﬂta Futbol Genel
Direktörümüz Ersun Yanal olmak üzere, Ümit Millî Tak›m Teknik
Direktörümüz Raﬂit Çetiner ve tüm antrenörlerle birlikte, tüm yaﬂ
kategorilerini kapsayacak bir felsefe oluﬂturmay› amaçlad›k.
U19 kategorisinin sonuna kadar tüm Genç Millî Tak›mlarda
kazanmay› de¤il, ö¤renmeyi ve geliﬂimi amaçlayan olanaklar
sa¤layarak karakterli oyuncular yetiﬂtirmeyi hedefledik. Bunu ﬂöyle
uygulamaya çal›ﬂt›k; yine U15 kategorisinden U19 kategorisine
kadar daha ö¤renci merkezli bir ö¤renme geliﬂim metodu
sergiledik. Onlara antrenmanlarda ve maçlarda oluﬂan hatalar›
tan›mlamalar›n› ve çözüm üretmelerini sa¤layarak ö¤renmelerini
h›zland›rd›k. Bu metotla geliﬂimi istedi¤imiz ölçüde sa¤lad›k diye
düﬂünüyorum. Yani ortak felsefemiz ö¤renmek ve geliﬂmek oldu.

▼Millî Tak›m’a oyuncu seçmede kulüplerle
iﬂbirli¤ini nas›l sa¤l›yorsunuz?
▲Bizim U18 Tak›m›m›zdaki oyuncular›m›z
genellikle kulüplerinin A2 tak›mlar›nda
oynuyor. Tüm Genç Millî Tak›m
antrenörleri ile birlikte oyuncular›m›z›
tak›mlar›n›n maçlar›nda izliyoruz. Ayr›ca
hem oyuncular›m›zla hem de
antrenörleriyle sürekli iletiﬂim halindeyiz.
Kendi A tak›mlar›nda antrenmana ç›kan
U19 oyuncular›m›z eleme turundan sonra
kulüplerinin A tak›mlar›nda süre almaya
baﬂlad›. Bu çal›ﬂmalar›m›za A tak›mlar›n›n
teknik direktörleri ve antrenörleri de dâhil
oldu. Oyuncular›m›z›n geliﬂimini
kulüplerindeki antrenörleriyle birlikte
planlamak bizim için çok önemli. Çünkü
gerçek geliﬂimi kulüplerinde sa¤lad›klar›n›
düﬂünüyoruz. Bu sürece katk› sa¤lamak
ad›na antrenörlerinin ve teknik
direktörlerinin görüﬂleri bizim için çok
de¤erli. Kadroyu belirlerken onlar›n da
fikirlerini al›yoruz. A tak›m teknik

Kemal Özdeş

U19 Genç Milli Tak›m Oyuncular›n›n 25 Eylül 2010’dan ‹tibaren
Tak›mlar›nda ve Millî Tak›mlardaki Maç Say›lar› ve Oynad›klar› Süreler
Futbolcu

Do¤um
Tarihi

Ligi

A2

A Tak›m

Kupa
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Ortalama
Lig Maç›
Say›s›

Dk.

U19 Millî
Tak›m›

Maç

Dk.

5

450

Dk.

Maç

Dk.

Maç

4

360

19

1710

1

24

2142

2

180

1

90

14,8

7

27

2425

2

132

28,4

Ömer Kahveci

1992

Süper Lig

Aykut Özer

1993

1. Bundesliga

Sezer Özmen

1992

1. Lg

Furkan ﬁeker

1992

Süper Lig

At›nç Nukan

1993

Süper Lig

2

180

28

2464

1

90

Erhan Kartal

1993

1. Lig

3

270

17

1530

3

Okan Alkan

1992

Süper Lig

2

180

22

1937

1

Sefa Ak›n Baﬂ›büyük

1993

2.Lig

9

703

13

1170

Gökay Iravul

1992

Süper Lig

11

300

12

1036

3

270

17,8

6

Orhan Gülle

1992

Süper Lig

22

949

4

360

3

179

16,5

Berkay Öztuvan

1992

Süper Lig

27

2082

Ömer Ali ﬁahiner

1992

2.Lig

28

1654

Kamil Ahmet Çörekçi

1992

Süper Lig

18

1388

Ali Dere

1992

Süper Lig

20

906

‹lken Sayan

1993

2.Lig

3

135

Nadir Çiftçi

1992

Championship

19

442

Burakcan Kunt

1992

2. Bundesliga

4

112

13

990

12,2

Hasan Ahmet Sari

1992

2. Lig

15

1249

12

1049

Muhammet Demir

1991

Süper Lig

2

19

7

563

15

1070

12
31

1080

23,9

U18 Millî
Tak›m›

OYNAMA SÜRES‹ DK

Maç

85

direktörleri dâhil tüm antrenörleriyle çok iyi
bir iletiﬂim halindeyiz. U19 Tak›m›’nda
yapt›¤›m›z haz›rl›k maçlar› Sal› ve
Perﬂembe günlerine denk geliyor.
Kulüplerindeki maçlar›n, bizim haz›rl›k
maçlar›yla çak›ﬂmas› durumunda
oyuncular›m›z›n geliﬂiminin aksamamas›
ad›na, gerekirse oyuncular›m›za izin
veriyoruz. Daha önce de söyledi¤im gibi,
gerçek geliﬂimlerinin kulüp tak›mlar›nda
oynamakla daha etkili olaca¤›n›
düﬂünüyoruz. Bakt›¤›m›zda bu y›l U19
kategorisinde 38 oyuncuyla oynam›ﬂ›z.
Biz oyuncu portföyümüzü çok geniﬂ
de¤erlendiriyor, herkese geliﬂim ve
ö¤renme f›rsat› veriyoruz. Bunu da Millî
Tak›m’a ça¤›rarak sunmalar›n› sa¤l›yoruz.
▼U19 Millî Tak›m›m›zdaki oyuncular›n
kulüplerinde ald›klar› sürenin artmas›, Millî
Tak›m›m›z›n da performans›n›n artmas›n›
sa¤lad›. Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
▲Y›l sonu

Maç

Millî
Millî
Tak›m Tak›m ve
Ortalama
Lig
Maç
Maç›
Say›s›
Say›s›

Dk.
5

28,9

2

25,8

506

5,6

20,4

7

630

7

35,4

30,8

2

50

4

239

3,2

34

54

20,6

1

90

6

495

6,5

27,1

63

24,2

7

511

5,6

29,8

1,2

22

441

4,9

22,7

7

523

5,8

22,3

23,1

8

336

3,7

26,8

23,8

2

20,8

2

180

110

4

291

21,6

7

506

5,6

27,2

5

365

31,4

1

70

0,7

32,1

10

2

180

2

12

1,9

31,6

2546

29,7
3

148

6,5

4

173

2

105

1,6

8,1

25,5

6

177

1,9

27,4

6,4

8

659

7,3

13,7

itibariyle, Elit Tur’da oynayan
tak›m›m›zdan Türkiye’de oynayan
oyuncular›m›z›n her birinin kendi
A tak›mlar›nda geçti¤imiz y›llara
göre daha fazla süre ald›klar›n›
görüyoruz. Bu bizim için birinci
hedefimizin gerçekleﬂmesiydi. Zaten
Elit Tur için kampa girdi¤imizde bu
tabloyu oyuncular›m›zla paylaﬂ›p
onlar› kutlad›m. Birinci hedefimizi
çok iyi bir ﬂekilde
gerçekleﬂtirdi¤imizi ifade ettim.
Onlar da bundan mutlu oldu.
Elbette kendi tak›mlar›nda
oynamalar› Millî Tak›m›m›z› daha
nitelikli ve güçlü hâle getiriyor.
▼Finallerdeki grubumuzda yer alan
rakiplerimizi de¤erlendirir misiniz?
S›ras›yla S›rbistan, Belçika ve
‹spanya ile oynayaca¤›z.
▲Öncelikle ﬂunu söylemek
istiyorum, Avrupa ﬁampiyonas›’na
kalan 8 tak›mdan kiminle
eﬂleﬂece¤imiz, kiminle
oynayaca¤›m›z çok önemli de¤ildi.
Bizim tak›m ay›rmam›z gibi bir ﬂey
söz konusu de¤il. Her tak›m›n iyi
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Finallerdeki rakiplerimizden
S›rbistan, bizim eleme turunda
karﬂ›laﬂt›¤›m›z Galler’in bulundu¤u
gruptan 6 puanla lider ç›kt›.
Galler’le oynad›¤› maç› 3-2
kaybetti. Belçika, Portekiz’in
bulundu¤u gruptan 7 puanla ç›kt›.
‹spanya ise ‹ngiltere ve ‹sviçre’nin

bulundu¤u gruptan lider ç›kt›.
Ayr›ca ‹spanya, U19 finallerine en
fazla kat›lan ve en fazla ﬂampiyon
olan tak›m. Ben kuradan
memnunum, amac›m›z maçlar› tek
tek düﬂünüp tek tek kazanmak.
Bunu da gerçekleﬂtirece¤imizi
biliyoruz.
▼Kuralar çekildi¤inde grubumuzun
di¤er gruba göre daha zorlu oldu¤u
de¤erlendirildi. Ancak dedi¤iniz
gibi finallere kalan 8 tak›m da Elit
Tur’da grubunu lider tamamlad› ve
hepsi kuvvetli tak›mlar.
▲Kesinlikle zay›f tak›m olarak
bak›lan Yunanistan son U19 Avrupa
ﬁampiyonu Fransa’y› eleyerek geldi.
Fransa’n›n genç millî tak›mlar›n›n
ne kadar güçlü oldu¤unu biliyoruz.
Hollanda, ‹ngiltere, Portekiz, ‹talya
gibi Avrupa futbolunun çok önemli
ülkeleri elendi. Bence di¤er gruptaki
tak›mlar da çok güçlü. Bu yaﬂ
gruplar›nda ülkelerin bulundu¤u
konumdan çok jenerasyonlar önem
taﬂ›yor. Belirli yaﬂ gruplar› bir y›l
çok iyi olup, bir y›l kötü olabiliyor.
Bizim tak›m›m›z›n, 1992
jenerasyonunun çok iyi oldu¤unu
söyleyebilirim. Finallere kalan
8 tak›m içinde en iyi tak›m
oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
Tabii rakiplerimiz de kuvvetli. Esas
önemli olan oyuncular›m›z›n iki y›l
sonra nerede olacaklar›. Geliﬂim
olanca h›z›yla devam ediyor.
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▼Almanya, Fransa, ‹talya,
‹ngiltere, Hollanda, Portekiz gibi
güçlü futbol ülkelerinin finallere
kat›lamamas›n› avantaj olarak
de¤erlendirebilir miyiz?
▲Hay›r, bunu avantaj olarak
görmüyorum. Sonuçta finallere
kat›lan ülkeler bu tak›mlar› eleyerek
bu hakk› kazand›. Romanya’da
Avrupa’n›n en iyi U19 jenerasyonlar›
mücadele edecek.
▼Liglerin tatile girmesi ve tatil
sonras›nda oyuncular›n finallere
haz›rlanmalar›, performanslar›n›
olumsuz etkiler mi?
▲Evet bu öngördü¤ümüz bir
konuydu. Öncelikle Elit Tur’un
oynand›¤› tarihe bakarsak, ligimizin
bitiminin hemen ard›ndan
oynanm›ﬂt›. Elit Tur için yapt›¤›m›z
haz›rl›klar korumaya yönelikti ve bir
sorun yaﬂamad›k. Avrupa
ﬁampiyonas› için ise farkl› bir
antrenman planlamas› yapmam›z
gerekiyordu ve biz bu planlamay›
daha Elit Tur maçlar› bitmeden
yapm›ﬂt›k. Art›k Türkiye’deki
kulüplere bakarsak ve
çocuklar›m›z›n da kendi
A tak›mlar›nda oynad›klar›n›
düﬂünürsek, her kulüp iki haftal›k
dinlenme süresi sonras› için
oyuncular›na antrenman program›
verdi. Biz kulüplerimizle de
de¤erlendirme yaparak,
5 Haziran’da biten Elit Tur
sonras›nda bir hafta dinlenme süresi
verdik çocuklar›m›za. Ard›ndan da
13 Haziran itibariyle tak›mlar›n›n
kamp› baﬂlay›ncaya kadar
uygulayacaklar› bir antrenman
program› haz›rlad›k. Kondisyon
sorunu yaﬂayaca¤›m›z›
düﬂünmüyorum.
▼Haz›rl›k dönemini nas›l
de¤erlendireceksiniz? Planlanan
özel maç var m›?
▲Planlad›¤›m›z özel maç yok, buna
da ihtiyac›m›z oldu¤unu
düﬂünmüyorum. Bizim tak›m›m›z
15 ayd›r beraber oynayan ve
oyuncular›n birbirlerini çok iyi
tan›d›¤› bir tak›m. Maç sadece
kondisyon aç›s›ndan iyi olabilir ama
zaten kendi tak›mlar›nda maçlar
yapacaklar. Temmuz’un 13’ünde
antrenmanlara baﬂlayaca¤›z.
O güne kadar oyuncular›m›z kendi
tak›mlar›n›n kamp›nda haz›rl›k maç›
oynayacak. Kampa girdi¤imizde
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oyuncular›m›zdan tak›mlar›nda
yapm›ﬂ olduklar› antrenmanlar› da
isteyece¤iz. Turnuvaya kadar yedi
günlük antrenman periyodunda
oyuncular›m›za Avrupa
ﬁampiyonas›’nda baﬂar›y› elde
edebilecek taktiksel nitelikleri
kazand›raca¤›z.
▼U19 Millî Tak›m›m›z›n olumlu
özellikleri nelerdir?
▲Tak›m›m›z›n en önemli özelli¤i
birlikte oynamay› çok iyi
becerebilmeleri. Bir de biz 15 ayl›k
süre içerisinde oyun felsefesi olarak
hep ayn› tarzda oynad›k. Tüm
maçlar›m›zda kendi oyunumuzu
oynad›k. Yani maçlardan önce neyi
planlad›ysak o oyunu oynamaya
çal›ﬂt›k. Hiç korumaya yönelik
oynamad›k. Bundan da hiç ödün
vermedik. Almanya maç›nda ikinci
yar› 1-0 önde olmam›za ra¤men,
bir ﬂey elde etmeye yönelik
oynad›¤›m›zda daha etkili olduk.
Oyuncular›m›z sürekli geliﬂiyor ve
bu giderek art›yor. Bu durum çok
sevindirici. Hepsinin en olumlu
özelliklerinden biri de çok karakterli
oluﬂlar›. Oyuncular›m›z›n bu
özelliklerini çok seviyorum.
▼Tak›mdaki oyuncular›n bir ço¤u
geçti¤imiz y›llarda Avrupa
ﬁampiyonas› ve Dünya Kupas›
tecrübeleri yaﬂad›...
▲Evet, bu da oyuncular›m›z›n
uluslararas› tecrübeleri ad›na çok
önemli; tak›m›m›z için büyük bir
avantaj. Farkl› bir konuyu, önemli
oldu¤u için paylaﬂmak istiyorum.
Biz finaller öncesindeki iki turda da
bir ﬂeyler hedefleyerek oynad›k.
Elit Tur’da özellikle son maçta, biraz
gereksiz bir motivasyon oluﬂtu bizde.
Bu bizim oyunumuzu etkiledi maç›n
baﬂ›nda. Devre aras›nda
oyuncular›m›zla konuﬂtuk ve bunu
hemen düzelttiler. Duygu
düzeyimizi yönetmeyi bilmeliyiz.
U19 kategorisinde kazanmak için
her yolun denenmesi gerekti¤ine
inanm›yoruz. Ben oyuncular›ma bir
daha bunu hat›rlatt›m. Kendi
felsefemizi, kendi oyunumuzu
oynaman›n bize baﬂar›y› getirece¤ini
söyledim. Bu yaﬂ grubu sürekli
ö¤reniyor ve geliﬂiyor. Hatalar
olacak, önemli olan bunlar›
tan›mlamak ve düzeltmek. Bu yönde
de etkili bir tak›m›m›z var.
▼Tak›m›n›z›n geliﬂtirmesi gereken bir

yönü oldu¤unu düﬂünüyor musunuz?
▲Elit Tur kamp›ndayd›k, Almanya
maç›ndan bir gün önce televizyonda
Barcelonal› David Villa’n›n bir
demecini gördüm ve daha sonra bu
demeci oyuncular›mla da paylaﬂt›m.
Tak›m olarak bu oyunlar›n› devam
ettirebilmeleri için çok çal›ﬂmalar› ve
kendilerini geliﬂtirmeleri gerekti¤ini
söylüyordu. Dünyan›n en iyi forveti
bunu söylüyorsa, bizim
oyuncular›m›z›n da daima kendini
geliﬂtirmeye, ö¤renmeye ve
çal›ﬂmaya devam etmesi gerekiyor.
▼Finallerdeki hedefiniz nedir?
Rakiplerimize göre ﬂampiyonluk
ﬂans›m›z ne kadar kuvvetli?
▲Finallerde öncelikle ülkemizi her
anlamda en iyi ﬂekilde temsil etmek
istiyoruz. Rakibine, hakeme,
seyirciye sayg› gösteren bir Millî
Tak›m izlettirece¤iz. Turnuvan›n en
sayg› duyulan tak›m› olmak öncelikli
amac›m›z olacak. Sportif aç›dan ise
ilk hedefimiz gruptan ç›k›p dört
tak›m aras›na girmek. Sonras›n› ise
oyuncular›m›zla o zaman
konuﬂaca¤›z. Rakiplerimize göre
ﬂampiyonluk ﬂans›m›z, bence
hepsinden kuvvetli.
▼Elemelerden akl›n›zda kalan
önemli bir an›n›z› paylaﬂmak
ister misiniz?
▲Tabii ki isterim. Bunu
oyuncular›mla da paylaﬂt›m.
Elit Tur’da Macaristan’› 6-1
yendikten sonra bitiﬂ düdü¤üyle
birlikte oyuncular›m›zdaki hayal
k›r›kl›¤›n› ve sanki maç› kaybetmiﬂ
gibi soyunma odas›na gittiklerini
gözlemledim. Almanya maç›na
avantajl› ç›kmam›z için bir gol daha
atmam›z gerekiyordu. Hepimizde bir
gerginlik ve umutsuzluk vard›.
Soyunma odas›na girdi¤imizde
kimse kimseyle konuﬂmuyordu.
Akl›ma bizim burada bulunma
amac›m›z geldi ve oyuncular›m›
kutlad›ktan sonra ikinci yar›
oynatt›¤›m oyun için hatan›n bende
oldu¤unu söyledim. Bizim amac›m›z
geliﬂmek ve ö¤renmekse, skor
önemli de¤ildi ve oyunumuzu
oynamam›z gerekiyordu.
Oyuncular›m›zla birlikte gerçek

amac›m›z› hat›rlad›k. Ayr›ca
kendilerine, “Bugünkü kararl›l›¤›n›z
ve iste¤iniz size Almanya maç›n›
kazand›racak” dedim. Macaristan
maç› sonras›nda yaﬂad›klar›m›z bizi
olumlu yönde etkiledi.
▼Performans›yla sizi mutlu eden ve
beklenmedik ﬂekilde ç›k›ﬂ yapan
oyuncular›n›z var m›?
▲Bu y›l tak›m›m›zda 38 oyuncu
mücadele etti. Bu 38 oyuncumuzdan
da memnunum, bu yaﬂta oynanan
oyun de¤iﬂken olabilir. En önemlisi,
oynanan oyunun sürekli geliﬂtirilme
çabas›d›r. Nas›l oynand›¤› çok
önemli de¤ildir. Elit Tur’da 18 kiﬂilik
kadromuz vard› ve ben
oyuncular›ma tak›m›m›z›n ilk
11’inin 18 oyuncudan oluﬂtu¤unu
söyledim. Almanya üç maçta da
ayn› 11’le mücadele ederken ben
sürekli tak›m›m› de¤iﬂtirdim.
Bizim tak›m›m›zdaki 38 oyuncu bu
tak›m›n 11’inde oynuyormuﬂ gibi
hisseder ve öyle davran›r. Almanya
maç›ndan sonra, uzun y›llard›r bu
tak›mda olan ama Elit Tur’da
kadroya giremeyen oyuncular›m›z
büyük bir heyecanla beni ve
arkadaﬂlar›n› aray›p kutlad›lar.
Bu da bizim önemli amaçlar›m›zdan
biriydi. Karakterli oyuncular
yetiﬂtirmek, öncelikli hedefimizdi.
Bütün oyuncular›m›z›n
performans›ndan oldukça
memnunum.
▼Final kadrosunda yeni isimlere
yer vermeyi düﬂünüyor musunuz?
▲Düﬂünüyorum. Sezon boyunca
tak›m›m›zda yer alan 38
oyuncumuzun hemen hemen
tamam›na antrenman program›
gönderdik. Oyuncular›m›z›n
performanslar›, sakatl›k durumlar› ve
antrenörleriyle yapaca¤›m›z
görüﬂmeler, kadromuzu
belirleyecek. Örne¤in; eleme
turundaki kadro ile Elit Tur’daki
kadro aras›nda 8 oyuncu de¤iﬂti.
Geniﬂ bir kadroya sahibiz. Esas
amac›m›z ileride A Millî Tak›m›m›za
hizmet edecek oyuncular› tespit
edip, onlara bu f›rsatlar› vererek
hayallerini s›cak tutmak. Yeni
isimler aram›za kat›labilir.

Taktiksel Diziliﬂlerin Tarihi

Rakamlar›n dili var

Futbolun temel unsurlarından biri olan taktiksel dizilişler, 1860’lardan bugüne ne gibi çeşitlilikler gösterdi?
Bu alanda “devrim” yaratan sistemlerin kilit noktaları nelerdi, mucitleri hangi büyük teknik adamlardı?
Huzurlarınızda futbolun kısa bir taktiksel özgeçmişi…
Onur Erdem

iç kuﬂku yok ki modern
futbolun en önemli
ö¤elerinden biri taktiksel
diziliﬂler. Teknik adamlar ço¤u
zaman yüzlerce maç kaseti
seyrediyor, bunlarla ilgili dosyalar
dolusu not tutuyor ve bütün bu
verilerin ›ﬂ›¤›nda bir matematik
profesörü gibi hesaplara gömülüp
11 oyuncuyu sahaya en verimli bir
ﬂekilde nas›l dizecekleri sorusuna
cevap bulmaya çal›ﬂ›yor.
Günümüzde durum böyle de peki
ya eskiden nas›ld›? Futbolun
satrançlaﬂmas› sürecini kimler nas›l
baﬂlatt›? Bu süreçte futbol nas›l bir
evrim geçirdi? Sorular›m›z›n
cevab›n› bulmak için gitmemiz
gereken ilk nokta, futbolun bir
sokak koﬂuﬂturmacas› olmaktan
ç›k›p kurall› bir spor haline
getirildi¤i 19. yüzy›l ‹ngiltere’si
olacak.
Futbolda taktiksel diziliﬂlerin önem
kazanmas› asl›nda biraz da ofsayt
kural›n›n geçirdi¤i evrime
paraleldir. 1863’te kurulan ‹ngiliz
Futbol Federasyonu’nun
yay›mlad›¤› ilk kurallara göre
ofsayt, oyunda topun hiçbir ﬂekilde
ileriye do¤ru pas olarak
kullan›lmas›na olanak
tan›mamaktayd›. Yani top bir
oyuncunun aya¤›ndan ileriye
do¤ru at›ld›¤› anda topun önünde
o oyuncunun bir tak›m arkadaﬂ›
bulunuyorsa bu ofsayt oluyordu.
Dolay›s›yla böyle bir kural›n
geçerli oldu¤u oyunda, hücumda
yap›labilecekler top sürmek ve
kaleye paralel orta yapmakla
s›n›rl›yd› ve tak›mlar da özel bir
taktik geliﬂtirmeye pek ihtiyaç
duymam›ﬂlard›.
1866’ya gelindi¤inde, ofsayt
kural›n›n bu haliyle oyun üzerinde
çok k›s›tlay›c› oldu¤u görülerek bir
düzenlemeye gidildi. Buna göre,
hücum yapan tak›m, topu ileriye
do¤ru oynad›¤› anda tak›m›n en
ilerdeki oyuncusunun önünde
rakip defanstan en az üç oyuncu
bulunmas› gerekiyordu. Böylelikle
hücum hatt›, defans hatt› ve orta
saha ﬂeklinde mevkiler
belirginleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›.
Tabii ofsayt kural› tak›mlara zaten
defansif bir güvence sa¤lad›¤› için

H
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Sonuçta ortaya 3-2-2-3 diye ifade
edebilece¤imiz bir saha yerleﬂimi
ç›km›ﬂ ve bu diziliﬂe, kuﬂbak›ﬂ›
görünümünden esinlenilerek WM
ad› verilmiﬂti. Bu sistem, on sene
içerisinde ‹ngiltere’de en çok
kullan›lan oyun sistemi haline
gelmiﬂ ve yaklaﬂ›k yirmi y›l
boyunca da bu özelli¤ini
korumuﬂtu.

‹sviçre Kilidi
saha diziliﬂlerinde savunma
oyuncular›na pek fazla yer
verilmiyor, buna karﬂ›n hücum
oyuncular›ysa alabildi¤ine fazla
oluyordu.
‹ngiltere ile ‹skoçya aras›nda
30 Kas›m 1872’de oynanan tarihin
ilk millî maç›, ayn› zamanda
taktiksel anlamda ilk denemelere
de sahne olmuﬂtur. Maça ‹ngilizler
tek defans oyuncusuyla ç›karken,
‹skoçlar iki defans oyuncusu
kullanmak ve aya¤a pas yapmak
gibi o gün bir hayli garip
karﬂ›lanan futbol buluﬂlar›na imza
atm›ﬂlard›r.

Klasiklerin baﬂlang›ç
noktas›: 2-3-5
Futbol dünyas›nda rakamsal
ifadelerle kendisine yer bulacak ilk
diziliﬂse, 1884 y›l›nda, dönemin
Blackburn Rovers menajeri
Thomas Mitchell taraf›ndan
uygulamaya konmuﬂtu. Mitchell’in
“Piramit” ad›n› verdi¤i diziliﬂ,
2-3-5 format›ndayd›. Piramit,
1890’lara gelindi¤inde, önce
‹ngiltere’de, ard›ndan da dünyada
hemen hemen her tak›m taraf›ndan
benimsenen bir diziliﬂ oldu ve
yaklaﬂ›k 50 sene boyunca da
popülaritesini korudu. Tak›mlar›n
de¤iﬂik birtak›m taktiksel
tercihleriyse ayr›nt›larda gizliydi ve
bunlar da 2-3-5’in Tuna Ekolü,
Metodo ve Sistema gibi farkl›
varyasyonlar›n›n geliﬂmesine yol
açm›ﬂt›.

Tuna Ekolü
Futbolun K›ta Avrupa’s›nda en
çabuk geliﬂti¤i bölge, Orta Avrupa
olmuﬂtu. Bir baﬂka deyiﬂle
Çekoslovakya, Macaristan,
Avusturya ve ‹talya’n›n kuzeyi…
‹lk üç ülke, Tuna nehrinin içinden
geçti¤i ülkelerdendi ve
uygulad›klar› 2-3-5 varyasyonu da
birbirinin neredeyse ayn›s› olunca,
bu varyasyon Tuna Ekolü olarak
adland›r›ld›. Tuna Ekolü’nün
alâmetifarikas›, oyunun aya¤a çok
s›k ve k›sa paslarla oynanmas›yd›.
Bireysel yetenekler de ön planda

2-3-5 sistemini en iyi uygulayan ve Rüya Tak›m
olarak an›lan Avusturya Millî Tak›m›.
tutuluyordu. 1920’lerde
benimsenen bu anlay›ﬂ, 1930’lara
gelindi¤inde zirve yapm›ﬂt›.
Bahsi geçen mantalitenin Orta
Avrupa’da filizlenmesiyse,
‹ngiltere’de bu düﬂünceyi etraf›na
kabul ettiremeyen futbol adam›
Jimmy Hogan’›n çareyi anakaraya
taﬂ›nmakta bulmas› ve ‹sviçre Millî
Tak›m›’n› çal›ﬂt›rd›¤› s›ralarda,
daha sonralar› Wunderteam
(harika tak›m) olarak an›lacak
Avusturya’n›n yarat›c›s› olan Hugo
Meisl ile fikir al›ﬂveriﬂlerinde
bulunmas›yla baﬂlam›ﬂt›. Meisl,
birkaç sene içinde Avusturya ile bu
oyun anlay›ﬂ›n›n en baﬂar›l›
uygulay›c›s› olacakt›.

Metodo ve Sistema
1930’larda Avrupa’n›n, hatta
dünyan›n en önde gelen futbol
ülkesi, peﬂ peﬂe iki dünya
ﬂampiyonlu¤u kazanan ‹talya’yd›.
‹talyanlar› bu zaferlere taﬂ›yansa,
teknik direktörleri Vittorio
Pozzo’nun geliﬂtirdi¤i ve Metodo
ile Sistema adlar›n› verdi¤i iki tür
2-3-5 varyasyonuydu. Bunlardan
1934 Dünya Kupas›’nda
uygulanan Metodo, hücum
hatt›ndaki “iç” oyuncular›n›n daha
geriye çekilmesiyle 2-3-2-3
biçiminde bir ﬂablon ortaya
koymaktayd› ve defansif
say›labilecek bir varyasyondu.
1938’de uygulanan Sistema ise

kuﬂbak›ﬂ› ayn› ﬂablona sahipti belki
ama oyun anlay›ﬂ› bak›m›ndan orta
saha oyuncular›n›n daha defansif
kullan›m› ve hücuma daha çok
kontrataklarla ç›k›lmas› prensipleri
nedeniyle Metodo’dan
farkl›laﬂmaktayd›.

WM
Tekrar 1920’li y›llara dönecek
olursak; bu dönemde karﬂ›m›za
2-3-5 diziliﬂinin en çok klasikleﬂen
varyasyonu, Arsenal Menajeri
Herbert Chapman’›n icad› olan
WM ç›kmaktayd›. 1925’te ofsayt
kural›nda bir revizyona daha
gidilmesi ve top öne oynand›¤›nda
en ilerdeki hücum oyuncusunun
önünde bulunmas› gereken asgari
defans oyuncusu say›s›n›n üçten
ikiye indirilmesi, k›sacas› genel
yap›s› itibar›yla defansif bir
güvence olan kural›n bir nevi
hafifletilmesiyle birlikte, iﬂ teknik
adamlar›n baﬂ›na düﬂmüﬂtü.
Herbert Chapman da bu konuda
ilk ciddi tedbiri alan isimdi.
Santrhaf›n› defans›n tam ortas›na
çeken Chapman, iki defans
oyuncusunu da biraz daha sa¤a ve
sola kayd›rm›ﬂ (böylece sa¤ bek ve
sol bek kavramlar› da ortaya
ç›km›ﬂt›r), defanstaki enlemesine
yay›lmay› dengelenmek için de
orta sahada önceden sa¤ haf ve sol
haf olarak oynayan oyuncular›
göbe¤e daha fazla yaklaﬂt›rm›ﬂt›.

1930’larda, WM üzerinde birçok
teknik adam çeﬂitli denemelerde
bulunmaktayd›. Bunlardan biri de
‹sviçre’nin Servette tak›m›n›
çal›ﬂt›ran Avusturyal› futbol adam›
Karl Rappan’d›. Yetenekleri k›s›tl›
oyunculardan kurulu tak›mlar›n,
bu aç›klar›n› telafi etmelerini
sa¤layacak bir sistem yaratma
çabas› içinde olan Rappan, bu
do¤rultuda çözüm olarak kolektif
bir oyun anlay›ﬂ›n› benimseyerek
öncelikle futbol dünyas›ndaki ilk
hücum pres denemelerini ortaya
koymuﬂ, bu esnada do¤abilecek
defansif zaaflar›n üstesinden
gelmek için de oyuncular›n
mevkilerini geriye kayd›rma
esas›na dayal› bir saha içi rotasyon
sistemi kurmuﬂtu.
Temeldeki düﬂünce, defans hatt›
ile kalecinin aras›na ekstra bir
oyuncu koymakt›. Bu noktaya
defanstan bir oyuncu kayd›r›l›yor,
onun boﬂaltt›¤› alana bir orta saha
oyuncusu geliyor, onun terk etti¤i
bölgeye de geri çekilen bir sol
veya sa¤ iç oyuncusu yerleﬂiyordu.
Orijinal savunma hatt›yla kaleci
aras›na giren ve “verrouiller” yani
kilitleyici diye tabir edilen
oyuncunun diziliﬂin en önemli
parças› olmas› nedeniyle sistemin
ad› da “Verrou” oldu. ‹ngilizler de
buna “Swiss Bolt” yani ‹sviçre
Kilidi ad›n› takt›. ‹sviçre Kilidi,
daha sonra ortaya ç›kacak
sistemler ve mevkiler üzerinde de
önemli etkiye sahipti. Sistem
olarak ‹talyanlar›n meﬂhur
“Catenaccio”su ve mevki olarak da
“libero”, bunun en çarp›c›
örnekleriydi.

Catenaccio
Karl Rappan’›n takti¤inden ilham
alan ‹talyan teknik adam Nereo
Rocco, daha defansif bir formül
geliﬂtirmiﬂti. Defanstaki
kalabal›klaﬂmay› daimi k›lan
Rocco, topun rakipte veya kendi
tak›m›nda olmas›ndan ba¤›ms›z
biçimde, defans hatt›yla kaleci
aras›na ekstra bir savunmac›
yerleﬂtirmiﬂti. Böylece 1-3-3-3
ﬂablonu ortaya ç›km›ﬂ ve ileride

‹talyan futboluyla özdeﬂleﬂecek
Catenaccio anlay›ﬂ›n›n da ilk
örne¤i verilmiﬂti.
Nereo Rocco’nun icat etti¤i
Catenaccio’yu cilalamaksa,
Milan’›n ezeli rakibi Inter’in
Arjantinli teknik adam› Helenio
Herrera’ya nasip olacakt›. Herrera,
‹talyan meslektaﬂ›n›n geliﬂtirdi¤i
1-3-3-3 diziliﬂinde forvetten bir
adam eksilterek bunu savunmaya
eklemiﬂ ve ortaya 1-4-3-2
rakamlar›yla ifade edilebilecek bir
ﬂablon, liberolu bir 5-3-2 diziliﬂi
ç›km›ﬂt›. Herrera’n›n bu anlay›ﬂla
1964 ve 1965’te üst üste iki
ﬁampiyon Kulüpler Kupas› zaferi
yaﬂamas›, Catenaccio’nun futbol
tarihinde eriﬂti¤i en üst noktay› da

Hidegkuti’nin oyunculuk
özellikleri, önce MTK sonra da
Macaristan Milli Tak›m›’nda
WW sistemini do¤urdu.
Hidegkuti, Macarlar›n
‹ngiltere’yi Wembley’de 6-3
yendi¤i maçta hat-trick
yapm›ﬂt›.

Herrera

iﬂaret etmekteydi. Sistemin ar›zaya
u¤ramas›ysa 1967’deki ﬁampiyon
Kulüpler Kupas› finalinde bir baﬂka
efsane teknik adam, ‹skoç Jock
Stein’›n Celtic’ine karﬂ› baﬂtan
sona mahkûm oynanan maç›n 2-1
kaybedilmesiyle yaﬂanm›ﬂt›.
‹sterseniz ﬂimdi de Celtic’i o maçta
zafere taﬂ›yan 4-2-4 diziliﬂinin
hikâyesine, onun öncü diziliﬂi
olarak kabul edilen WW’dan
baﬂlayarak k›saca bak›verelim.

WW
1940’l› y›llar›n sonunda
Macaristan’›n MTK tak›m›n›
çal›ﬂt›rmakta olan Bukovi, elinde
WM diziliﬂi için ideal bir santrforu
olmamas›n›n neticesinde farkl› bir
diziliﬂ aray›ﬂ›na girer. Oyun kurucu
vas›flar› daha ön planda olan
santrforunu orta sahayla forvet
hatt›n›n aras›na çeker. Ard›ndan bu
hamleyi dengeleyebilmek ad›na
sa¤ ve sol aç›klar› da onunla ayn›
hizaya çekerken, sa¤ ve sol iç
mevkilerindeki oyuncular›n› da en
ileri sürer. Özetle, WM diziliﬂinde
M harfini oluﬂturan k›sm› tersine
çevirir, 3-2-2-3 ﬂeklindeki
rakamsal ifade de 3-2-3-2’ye
döner. Bu yeni diziliﬂ de haliyle
futbol çevrelerinde WW olarak
an›lmaya baﬂlar.
Bukovi’nin bu de¤iﬂikli¤e
gitmesine sebep olan malûm
futbolcuysa Nandor Hidegkuti’den
baﬂkas› de¤ildir. Hidegkuti’nin
WW diziliﬂinde gösterdi¤i

ola¤anüstü performans, Macar
Millî Tak›m›’n›n teknik direktörü
Gusztav Sebes’in de dikkatini k›sa
sürede çeker. Sebes sadece
WW’yu benimsemekle kalmaz,
en ilerideki ikiliye biri hava
toplar›ndaki muazzam üstünlü¤ü,
bir di¤eri de yerden oynamadaki
maharetiyle sivrilen, birbirlerini
tamamlay›c› iki ismi, Sandor
Kocsis ve Ferenc Puﬂkaﬂ’› monte
ederek geleneksel “sa¤ iç-sol iç”
kal›plar›n› da de¤iﬂtirir ve
günümüzde bile s›kça kullan›lan
forvet ikililerinin zihniyet
aç›s›ndan temellerini atm›ﬂ olur.
Macarlar›n 25 Kas›m 1953’te
Wembley’de ‹ngiltere’yi 6-3’lük
hezimete u¤ratt›klar› unutulmaz
maçta Hidegkuti’nin “hat-trick”
yapmas›, ‹ngilizlerin panik içinde
girdikleri yeni sistem aray›ﬂ›nda
onlara bir fikir de vermiﬂ,
Macarlar›n oynad›¤› takti¤in
hemen hemen ayn›n› deneyen
Manchester City tak›m›n›n bu
yeni (!) sisteminin ad› da, tak›m›n
Hidegkuti rolüne soyunan
oyuncusu Don Revie’den
esinlenilerek “Revie Plan”
konmuﬂtur.

WW, 4-2-4’ün öncü versiyonu
olarak görülmektedir. As›l
versiyonu ortaya ç›karacak
kiﬂilerden biri de ilginçtir,
yine bir Macar futbol adam›,
Bela Guttmann olacakt›r. Sistemin
di¤er mucidiyse okyanusun öte
taraf›nda, Guttmann’›n varl›¤›ndan
bihaber bir biçimde çal›ﬂmalar›n›
sürdürmekte olan Brezilyal› Flavio
Costa’d›r.

4-2-4
Sistemin amac› hem hücumda hem
de savunmada etkinli¤i art›rmakt›.
Burada en önemli görevse, oyunu
iki yönüyle de çok iyi oynamakla,
yani top rakipteyken defans, top
kendi tak›mlar›ndayken de hücum
hatt›n› alt› kiﬂilik bir küme haline
getirmekle yükümlü olan orta saha
oyuncular›na düﬂmekteydi. Ayr›ca,
defans oyuncular›n›n da o güne
dek olmad›¤› kadar çok oyuna
kat›lmalar› gerekiyordu ve bu
durum da özellikle çizgiye yak›n
oynayan sa¤ ve sol beklerin
iﬂlevlerini art›rm›ﬂt›.
4-2-4 ile uluslararas› alanda
baﬂar›ya ulaﬂan tak›mlara
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geçmekti. Bu futbol
felsefesi 1970’lerin
baﬂ›nda Ajax’a peﬂ
peﬂe üç ﬁampiyon
Kulüpler Kupas›
ﬂampiyonlu¤u
yaﬂat›rken, Hollanda
Milli Tak›m›’n› da
1974 Dünya
Kupas›’nda finale
taﬂ›m›ﬂt›.

4-3-3

Brezilya Milli Tak›m›, elde etti¤i 5 Dünya Kupas›
ﬂampiyonlu¤unun ikisini 4-2-4 sistemiyle kazanm›ﬂt›.
bakt›¤›m›zda, 1958 ve 1970
Dünya Kupalar›’n› bu sistemle
kazanan Brezilya’n›n, 1961 ve
1962’de üst üste iki ﬁampiyon
Kulüpler Kupas› ﬂampiyonlu¤u
yaﬂayan Bela Guttmann’›n
Benfica’s›n›n ve Catenaccio’nun
fiyakas›n› bozmas›yla meﬂhur,
Jock Stein yönetimindeki Celtic’in
en çok göze batan ekipler oldu¤u
söylenebilir.

3-3-4
WW’dan türetilen bir di¤er sistem
de 3-3-4’tü ancak bu çok fazla
tak›m taraf›ndan uygulanmad›¤›
için daha çok s›ra d›ﬂ› bir sistem
olarak an›ld›. Bu sistemin
uygulay›c›lar› aras›nda en
baﬂar›l›s›ysa, 1961 y›l›nda,
‹ngiltere’de yüzy›l›n ilk çifte kupa
zaferini yaﬂayan, 1963’te de Kupa
Galipleri Kupas›’n› kazanarak bir
Avrupa kupas› kazanan ilk ‹ngiliz
tak›m› olma ﬂerefine nail olan,
Bill Nicholson yönetimindeki
Tottenham’d›.
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Total Futbol
1970’lerle birlikte dünya
futbolunda en çok konuﬂulmaya
baﬂlayan anlay›ﬂ “Total Futbol”
oldu. Total futbolun temellerini,
1915’ten 1947’ye kadar çeﬂitli
aral›klarla toplam 25 y›l Ajax’›
çal›ﬂt›ran ‹ngiliz teknik adam Jack
Reynolds’›n att›¤›n› söyleyebiliriz.
Reynolds’›n ö¤rencisi Rinus
Michels ise hocas›ndan ald›¤›
bayra¤› çok daha ileri taﬂ›yarak
total futbol anlay›ﬂ›n› en iyi
uygulayan teknik direktör olarak
an›lacakt›r.
Total futbol, oyuncular›n sahadaki
rakamsal diziliﬂleriyle birebir
alâkal› bir anlay›ﬂ de¤ildi.
Temelinde toplu savunma ve toplu
hücum düsturunu bar›nd›ran bir
futbol görüﬂüydü. Abart›l› bir
say›sal ifadede bulunacak olursak,
total futbol taraf›ndan hedeflenen
oyun anlay›ﬂ› 10-10-10’du. Ana
fikir, oyunu 40-50 metrelik bir
alanda oynayarak toplu savunma
ve hücum stratejisinin yarataca¤›
aﬂ›r› fiziksel yorgunlu¤un önüne

Tekrar diziliﬂlere
dönecek olursak,
4-2-4’ten sonra
vurgulamam›z
gereken diziliﬂ
4-3-3 olacakt›r.
Zira bu ﬂablon, 4-2-4’ün daha
dengeli bir hale getirilmesi
amac›yla yarat›lm›ﬂt›r. 1958
Dünya Kupas›’nda zafere 4-2-4
ile ulaﬂan Brezilya, 1962 Dünya
Kupas›’ndaysa 4-3-3 takti¤ini
benimsemiﬂtir. Bu diziliﬂ, 1970’li
y›llarda dünya futbolundaki
egemen diziliﬂ olmuﬂtur. 4-3-3,
kendisinden sonra en çok
kullan›lan sistem olan 4-4-2 ve
türevlerine geçiﬂten önce sistem
evrimlerinin son halkas›n›
oluﬂturdu¤u gibi, 2000’li y›llar›n
baﬂ›nda modernize edilerek
yeniden futbol dünyas›n›n en
revaçtaki sistemlerinden birine
dönüﬂmüﬂtür.

4-4-2
1966 Dünya Kupas›’nda mutlu
sona ulaﬂan ‹ngiliz Millî Tak›m›,
4-4-2’nin “diamond” yani “karo”
diye tabir edilen bir
varyasyonuyla oynamaktayd›.
Buna göre ayn› hatta yer alan
dörtlü savunman›n önünde bir
defansif orta saha, onun önünde

iki orta saha ve daha ilerde, ikili
forvetin arkas›nda bir de ofansif
orta saha yer almaktayd›. Zaten
“karo” tabiri de orta sahadaki
dörtlünün diziliﬂ ﬂeklinden
esinlenilerek uydurulmuﬂtu.
4-4-2’nin di¤er önemli
varyasyonlar›ysa 4-2-3-1 ya da
4-4-1-1 olarak adland›r›lan
diziliﬂlerdir. Temelde ayn›
mant›¤a dayal› bu iki diziliﬂler
aras›nda isimlere yans›yan
farkl›l›ksa ilkinin daha ofansif,
ikincisininse daha defansif
olmas›yla aç›klanmaktad›r.
Diziliﬂlerin düz bir 4-4-2’ye göre
en büyük farkl›l›klar›ysa,
normalde ileri ikiliyi oluﬂturacak
oyunculardan bir tanesinin
di¤erine göre biraz daha geride
kalarak oyun kurucu rolüne
soyunmas› ve bununla ilgili bir
denge unsuru yaratma amac›yla
da savunma hatt›n›n önünde yer
alan iki orta saha oyuncusunun
a¤›rl›¤› oyunun defansif yönüne
vermesidir.

3-5-2
Son olarak 1980’lerde ve
1990’larda hayli popüler olan bu
diziliﬂten de k›saca bahsedelim.
Sistemin defansif versiyonu
asl›nda Herrera’n›n liberolu
5-3-2’si, yani tüm zamanlar›n
en meﬂhur catenaccio
uygulamas›yd›. 3-5-2’yi ilk
telaffuz eden kiﬂiyse, Frans›z
Millî Tak›m›’n›n 1980’lerdeki
teknik direktörlerinden Michel
Hidalgo’ydu. Hidalgo bu
uygulamaya geçmek için orta
saha oyuncusu Luis Fernandez’i
iki stoperin arkas›nda liberoya
çekmiﬂ, savunman›n sa¤›nda ve
solunda yer alan Amoros ve
Domergue’i de ileri, orta sahaya
do¤ru sürmüﬂtü.
Fransa’n›n 1984’teki Avrupa
ﬁampiyonlu¤u’nun ard›ndan
1986’da Arjantin, 1990’da da
Almanya benzer diziliﬂlerle
dünya ﬂampiyonluklar›na ulaﬂt›.
Durum böyle olunca 1990’lar›n
baﬂ›nda dünyada en çok
hayranl›k duyulan sistem 3-5-2
oluverdi. Ne var ki kanatlarda
70-80 metrelik bir koridorun
tek bir oyuncuya teslim edilmesi,
çok geçmeden ar›zalar› da
beraberinde getirdi ve 3-5-2
popülaritesini yitirmeye baﬂlad›.
3-5-2’yi tercih ederek baﬂar›ya
ulaﬂan son ekipse, 2002 Dünya
Kupas› ﬂampiyonu Brezilya oldu.
Tabii buradaki en can al›c›
nokta, o Brezilya’n›n sa¤ ve sol
kanad›n›, Cafu ve Roberto Carlos
gibi son on y›lda mevkilerinin en
iyi isimleri olarak gösterilebilecek
iki oyuncunun paylaﬂ›yor
olmas›yd›.

Kale gibi stoper
Geçen sezon
Samsunspor’a transfer
oldu¤unda bir 3. Lig
oyuncusuydu. Ama o
k›rm›z›-beyazl› tak›mda
gösterdi¤i performansla
tak›m›n›n Spor Toto
Süper Lig’e ç›k›ﬂ›na
büyük katk› yapt›, Bank
Asya 1. Lig’de “Y›l›n
Genç Yetene¤i” seçildi
ve ço¤u tak›m›n
peﬂinden koﬂtu¤u bir
oyuncu haline geldi.
Henüz iki sezon önce
3. Lig’de oynayan genç
oyuncu, A¤ustos
ay›ndan itibaren Süper
Lig’de mücadele
verecek. Savunmadaki
sa¤laml›¤›yla dikkat
çekip A2 Millî Tak›m›’na
seçilen oyuncu, h›zl›
yükseliﬂinin s›rlar›n› ve
Samsunspor’un baﬂar›
hikâyesini anlatt›.

Samsunspor’un teklifi geldiğinde, “Sezon bittiğinde kulübümle
konuşur, bonservisimi alırım” dedim. Babam 40 bin lira ödeyerek
bonservisimi kulüpten aldı. Ben de böylece Samsunspor’a transfer
oldum. Ailem, futbolda buralara gelmemdeki en büyük faktörlerin
başında yer alıyor.
Samsunspor’daki çıkışımda, birlikte oynadığım tecrübeli
ağabeylerimin ve bugüne kadar çalıştığım doğru teknik adamların
payı büyük. Bu çıkışı bekliyordum. Çünkü başarılı olacağıma dair
kendi içimde bir inanmışlık vardı.
Ayaklarımı çok iyi kullanamıyorum. Ama bu eksikliğimi gidermek
adına her geçen gün daha da çok çalışıyorum. Özellikle yabancı
liglerdeki maçları dikkatle izliyorum. Oradaki savunma
oyuncularının topu oyuna nasıl soktuklarına dikkat ediyorum.

Kemal Tokak
Aydın Güvenir
▼Adanaspor’dan yetiﬂmiﬂ bir oyuncu oldu¤unu
biliyoruz. Futbola nas›l ve kimin deste¤iyle
baﬂlad›n?
▲25 Nisan 1989 Yüre¤ir, Adana do¤umluyum.
Futbola ailemin deste¤i ve katk›s›yla baﬂlad›¤›m›
söyleyebilirim.
Her çocuk gibi ben de futbol oynamak
istiyordum ve ailem de bana hiç karﬂ› ç›kmad›,
aksine destek oldu.
10-11 yaﬂlar›nda Adanaspor’un altyap›s›na
götürdüler beni. Seçmeleri kazand›m ve
altyap›da oynamaya baﬂlad›m. Futbola baﬂlama
hikâyem bu kadar basit asl›nda. Altyap›da
bulundu¤um dönemde hocam Suat Kaya’n›n
geliﬂimime büyük katk›lar› oldu.
▼Adanaspor’un altyap›s›nda dört sezon
kald›ktan sonra Dardanelspor’a geçtin. Henüz
15 yaﬂ›nda ilk profesyonel sözleﬂmeni yapt›n.
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Futbola Adanaspor altyapısında başlayıp 15 yaşında
Dardanelspor’da profesyonel oldum. Dardanelspor’daki son iki
sezonumda Mustafakemalpaşa ve Orhangazi’ye kiralandım.
Orhangazi’de sezonu tamamlayıp Samsunspor’a transfer oldum.

Bunun hikâyesini senden ö¤renebilir miyiz?
Adanaspor senden umudu kesti¤i için mi
kontrat yapmad›, yoksa Dardanelspor elini
çabuk tutup onlardan önce mi davrand›?
▲Adanaspor’un altyap›s›nda oynad›¤›m
dönemde kulüp mali aç›dan kötü durumdayd›.
Hatta kapanma durumu bile vard›. Ben de
öncelikle kendimi düﬂünmek zorundayd›m. O
yüzden Dardanelspor’un teklifini kabul etmek
zorunda kald›m. Adanaspor’un da bana o sezon
sonunda profesyonel sözleﬂme imzalatma iste¤i
vard›. Ama ben kulübün mali konulardaki
s›k›nt›s›ndan dolay› onlar› reddedip
Dardanelspor’u seçtim. Tabii ki çok genç yaﬂta
ailemin yan›ndan ayr›lmak zor bir ﬂeydi ama
kendi kariyerim için bunu yapmak
zorundayd›m.
▼Dardanelspor’da 4 y›l geçirdikten sonra önce

Mustafakemalpaﬂaspor’a, sonra da
Orhangazispor’a kiraland›n.
Öncelikle bu 4 y›l nas›l geçti senin
için? Dardanelspor’un A
tak›m›nda oynayacak yaﬂa
gelmiﬂken niye iki sezon boyunca
baﬂka tak›mlara kiraland›n?
▲Tabii ki o dönemde
Dardanelspor yönetiminin ve
teknik ekibin verdi¤i karara sayg›
duymak gerekir. Öncelikle
Dardanelspor’da bulundu¤um süre
içerisinde çok fazla forma ﬂans›
bulamasam da gayet güzel günler
geçirdi¤imi belirtmek isterim.
Tahmin ediyorum ki piﬂmem için
beni kiralama yoluna gittiler.
Benim için de hay›rl›s› bu oldu
diyebilirim. Çünkü özellikle
Orhangazispor’da sezon boyunca

toplam 30 maç oynay›p kendimi
gösterme f›rsat› buldum.
Orhangazispor’da Metin ﬁahin’le
çal›ﬂma f›rsat› buldum. Daha sonra
tak›m›n baﬂ›na Sedat Özba¤
getirildi. Özellikle Sedat Hoca
geliﬂimime çok katk›da bulundu.
‹yi de oynasam, kötü de oynasam
bana hep moral verdi, motive etti.
Kiral›k olarak geçirdi¤im dönem
benim için daha iyi oldu
diyebilirim.

Bonservisimi babam ald›!
▼Geçti¤imiz sezon baﬂ›
Samsunspor seninle ilgilenirken,
Dardanelspor bu kulüpten peﬂin
40 bin lira bonservis ücreti
istemiﬂ. Samsunspor yönetimi de

ücreti fazla bulmuﬂ ve
görüﬂmelerden çekilmiﬂ, fakat bu
noktada devreye baban girmiﬂ ve
kendi cebinden bu paray›
ödeyerek Samsunsporlu olman›
sa¤lam›ﬂ. Bu hikâye do¤ru mu
gerçekten?
▲Bu konunun asl› ﬂöyle.
Orhangazispor’da oynarken,
Samsunspor’dan arad›lar ve
transfer teklifi yapt›lar. Ben de
onlara, “Sezon sonunda siz
Dardanelspor’la bonservis
konusunda irtibata geçmeyin.
Çünkü yüksek bir ücret
isteyebilirler. Ben sezon bitti¤inde
kulübümle konuﬂur, bonservisimi
al›r›m. Daha sonra da sizinle
görüﬂür, anlaﬂ›r›z” dedim. Babam
da sezon bitiminde 40 bin lira
ödeyerek bonservisimi kulüpten
ald›. Ben de böylece Samsunspor’a
transfer oldum. Dedi¤im gibi
ailem, futbolda buralara
gelmemdeki en büyük faktörlerin
baﬂ›nda yer al›yor.
▼Sezon baﬂ›nda Bank Asya 1. Lig
tecrüben bile bulunmuyordu.
Düzenli olarak sadece 3. Lig’de
oynam›ﬂt›n. Ancak Hüseyin Kalpar
sana güvendi ve oynatmaya
baﬂlad›. Sen de bir anda tak›m›n›n
y›ld›z› olarak Bank Asya 1. Lig’de
Y›l›n Genç Yetene¤i seçildin.
Bu yükseliﬂi neye ba¤l›yorsun?
▲Hüseyin Hocan›n oyuncular›yla
aras› ve diyalo¤u çok iyidir.
Tak›ma ilk geldi¤i dönemde de
benimle sürekli konuﬂtu. Çok iyi
çal›ﬂt›¤›m›, bu ﬂekilde devam
etmem gerekti¤ini ve önünde
sonunda forma ﬂans›n›n bana da
gelece¤ini söyleyerek destek verdi.
Ben de oynamad›¤›m günlerde bile
çal›ﬂmay› hiç b›rakmayarak
kendimi hep haz›r tuttum.
Bir gün Hüseyin Hoca beni
odas›na ça¤›rd› ve önümüzdeki

maçta oynayaca¤›m› söyledi.
‹lk duydu¤umda çok ﬂaﬂ›rd›m.
O günden sonra sezon sonuna
kadar da formay› kolay kolay
benden almad›. Ayr›ca tak›m
içinden iki kiﬂinin benim bu
yükseliﬂimde çok büyük pay›n›n
oldu¤unu düﬂünüyorum. Kalecimiz
Ahmet ﬁahin ve ön liberoda
oynayan kaptan›m›z Turgay
Gölbaﬂ›. Bu abilerim saha
içerisinde beni çok iyi yönlendirdi
sezon boyunca. Savunmadaki
partnerlerimin de yükseliﬂimde
önemli rol oynad›¤›n›
düﬂünüyorum. Önce Ersin abiyle
(Veli) sonra da Kenan abiyle
(Yelek) birlikte oynad›m. Tecrübeli
abilerimle oynamak da bana katk›
sa¤lad›. Böyle bir ç›k›ﬂ yapaca¤›m›
bekliyordum. Çünkü baﬂar›l›
olaca¤›ma dair kendi içimde bir
inanm›ﬂl›k vard›. Küçüklü¤ümden
beri kendimi buna adam›ﬂt›m ve
bir gün baﬂar›l› bir futbolcu
olaca¤›ma inan›yordum. Tabii ki
daha da baﬂar›l› olmak için kat
etmem gereken çok yol var
önümde. Ama zamanla daha da iyi
yerlere gelece¤ime inan›yorum.
Tabii ki bu yükseliﬂi yakalamamda
do¤ru insanlarla çal›ﬂmam›n çok
önemi var. Dardanelspor’dan
ayr›ld›ktan sonra Orhangazispor ve
Samsunspor’da do¤ru hocalarla
çal›ﬂmam da bir o kadar etkili
oldu.
▼‹lk kez on birde forma giydi¤in
maç hangisiydi?
▲‹lk yar›da kendi saham›zda
oynad›¤›m›z Mersin ‹dman Yurdu
maç›yd›. Hani rakip tak›m›n teknik
direktörünün b›çakland›¤› ﬂu
meﬂhur maç. Yani ilk oynad›¤›m
maç yar›da kalm›ﬂt›. Kötü bir
tecrübe oldu benim için. Bu
maçtan sonraki Kartalspor ve
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Kimse kimseye benzemez diye düşünüyorum. Ama örnek
aldığım oyuncuların başında Maldini geliyor. Şu an oynayan
oyunculardan bir isim söyleyemem size. Çünkü benim için
geçmişte de şimdi de 1 numara Maldini’dir.

Ben de buna göre hareket
ediyorum. Ayr›ca aile deste¤ini
futbola ilk baﬂlad›¤›m günden
beri sonsuz derecede hisseden
bir insan›m. Özel hayat›n›z ve
arkan›zdaki destek güçlü
olunca, bir de bunlara çok

Güngören Belediyespor’a
yenilmiﬂ ve maç›n sonunda çok
büyük bir hayal k›r›kl›¤›
yaﬂam›ﬂt›k. Çünkü bu yenilginin
ard›ndan 7. s›raya kadar
gerilemiﬂtik. Moral olarak çok
büyük çöküntüye girmiﬂtik.

Bazı insanlar inanmıyor böyle şeylere ama bence kişisel
gelişim kitapları okumanın futbolcu üzerinde çok büyük etkileri
var. Sonuçta her şey insanın zihninde bitiyor. İnsan zihnini
istediği şekilde kontrol etmeyi öğrendiği zaman başarı da
kendiliğinden geliyor.
Boluspor
maçlar›nda Hüseyin
Hoca bana görev
vermedi. Daha
sonra Adanaspor
maç›yla tekrar ilk
on birde ﬂans
buldum ve bu
tarihten sonra da
düzenli olarak
oynamaya
baﬂlad›m.
Rakibin Adanaspor
olmas› da ilginç bir
tesadüftü benim
için.
▼Samsunspor Bank
Asya 1. Lig’in en az
gol yiyen tak›m› ve
sen de gösterdi¤in
performansla
transferin gözdesi
oldun. Yeni
sezonda büyük bir
tak›ma gitmek
istiyor musun?
Yoksa
Samsunspor’da
kal›p, Süper Lig
tecrübesi kazanmay› m› tercih
edeceksin?
▲ﬁu anda tek düﬂüncem Süper Lig’de
Samsunspor formas›yla baﬂar›l› olmak.
Geçen sezon tak›m olarak
gösterdi¤imiz performansla
Samsunspor’u Süper Lig’e taﬂ›d›k.
Bu önemli bir baﬂar›yd› benim için
de. Gelecek sezon da Samsunspor’la
Süper Lig’de iyi iﬂlere imza
atabilece¤imize inan›yorum. Ayr›ca
Samsunspor’la bir y›l daha kontrat›m
var. O yüzden Samsunspor’da kalmak
ve ilk Süper Lig deneyimimi burada
yaﬂamak istiyorum. Bunun Süper Lig’e
al›ﬂmam aç›s›ndan iyi olaca¤›n›
düﬂünüyorum. Ama sözleﬂmem
bitti¤inde ne olur, o konu hakk›nda
ﬂimdiden bir ﬂey söyleyemem.
▼Gördü¤ümüz kadar›yla hava
toplar›nda ve ikili mücadelelerde
oldukça etkilisin. Ama Türk defans
oyuncular›n›n büyük bölümü gibi
senin de topu oyuna sokma s›k›nt›n
var. Bu konuda kendini geliﬂtirmek
için bir ﬂeyler yap›yor musun?
▲Söyledi¤iniz gibi, benim de
ayaklar›m çok iyi de¤il. Ama bu
eksikli¤imi gidermek ad›na her geçen
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gün daha da çok çal›ﬂ›yorum.
Özellikle yabanc› liglerdeki maçlar›
dikkatle izliyorum. Oradaki savunma
oyuncular›n›n topu oyuna nas›l
soktuklar›na dikkat ediyorum. Ayr›ca
geçen sezon Hüseyin Hoca olsun,
yard›mc› antrenörlerimiz Bahattin ve
Servet Hocalar olsun, bu konuda beni
geliﬂtirmek için çok say›da bireysel
antrenman yapt›rd›.
▼Örnek ald›¤›n bir oyuncu var m›?
Mesela ben gerek kuvvetin gerekse de
oyun içindeki çaban bak›m›ndan
Servet Çetin’e benzetiyorum seni.
▲Kimse kimseye benzemez diye
düﬂünüyorum ben. O yüzden bana
göre bir k›yaslama yapmak do¤ru
olmaz. Ama örnek ald›¤›m
oyuncular›n baﬂ›nda Maldini geliyor.
ﬁu an oynayan oyunculardan bir isim
söyleyemem size. Çünkü benim için
geçmiﬂte de ﬂimdi de 1 numara
Maldini’dir.
▼Süper Lig’de kal›c› olabilmek için
neler yapman gerekti¤ini
düﬂünüyorsun?
▲Süper Lig’de kal›c› bir oyuncu
olmak istiyorsan›z özellikle özel
yaﬂam›n›za dikkat etmeniz gerekiyor.

çal›ﬂmay› ekleyince kal›c›
olmak mümkün, Çünkü oyun
olarak kendime güveniyorum.
Ayr›ca transfer dedikodular›na
kulaklar›m› t›kay›p sadece iﬂime
odaklan›yorum. Bu da
performans›m› yüksek tutmam›
sa¤l›yor.
▼Bir önceki sezon Bank Asya
1. Lig’den düﬂmeme mücadelesi
veren Samsunspor, 5 y›l aradan
sonra Süper Lig’e yükseldi.
Sizin aç›n›zdan sezonun genel
bir de¤erlendirmesini alabilir
miyiz? Bu ç›k›ﬂ›n yakalanmas›n›
sa¤layan ve sizi Süper Lig’e
taﬂ›yan faktörler nelerdi?
▲‹yi bir yönetim, iyi bir teknik
kadro ve iyi oyuncular›n
bulundu¤u yerde baﬂar› da
kaç›n›lmaz olur. Geride
b›rakt›¤›m›z sezonda iyi bir ekip
kurdu Samsunspor. Hüseyin
Hoca da tak›m› ve ortam› iyice
tan›d›. Neticesinde de baﬂar›
geldi. Ayr›ca bizim için sezon
içinde ﬂöyle de bir dönüm
noktas› oldu; ilk yar›da
15. haftada deplasmanda

Ancak çabuk kenetlendik ve
önce Gaziantep Büyükﬂehir
Belediyespor’u, ard›ndan da
Çaykur Rizespor’u ma¤lup ettik.
Bu galibiyetlerle güvenimiz ve
moralimiz yerine geldi.
29. haftada deplasmanda
kazand›¤›m›z Denizlispor
maç›ndan sonra da hepimiz
Süper Lig’e yükselece¤imizi
anlam›ﬂt›k. Nitekim üç hafta
sonra ne tesadüftür ki Güngören
Belediyespor’u evimizde
yenerek Süper Lig’e ç›kmay›
garantiledik.

Hüseyin Kalpar’a
minnettar›m
▼Hüseyin Kalpar’›n gelecek
sezon tak›m›n baﬂ›nda
olmayacak olmas› sizi nas›l
etkileyecek?
▲Hüseyin Hoca ile birlikte çok
iyi bir sezonu geride b›rakt›k.
Bunun karﬂ›l›¤›n› da Spor Toto
Süper Lig’e ç›karak fazlas›yla
ald›k. Kendisine bu yüzden
teﬂekkür etmek istiyorum.

Yeni tak›m›nda da baﬂar›lar
diliyorum. Tabii ki Hüseyin Hoca
ile gelecek sezon birlikte
olamamak beni üzdü.
Samsunspor’a geldi¤imde bana
katt›klar›, bana güvenip ilk
on birde düzenli olarak yer verdi¤i
ve beni buralara getirdi¤i için
kendisine sonsuz minnettar›m.
Onun bana verdi¤i güven ve
deste¤i hiç unutmayaca¤›m.
Tak›m olarak da ilk baﬂlarda
yoklu¤unu hissedece¤iz ama yeni
hocam›za ve onun yeni sistemine
de çok çabuk adapte olaca¤›m›za
inan›yorum.
▼Yeni hocan›z demiﬂken, Young
Boys’un geçen sezondaki teknik
direktörü Bosnal› Vladimir
Petkovic, Samsunspor’un baﬂ›nda
olacak. Kendisi Young Boys’ta elde
etti¤i baﬂar›lar›n yan› s›ra
tak›mlar›na uygulatt›¤› 3-4-3
takti¤i ve ofansif futbol anlay›ﬂ›yla
tan›nan bir isim. Onun sisteminde
stoperlerin de s›k s›k ileriye
ç›kt›¤›n› gördük. Bu aç›dan
bak›nca yeni teknik adam› ve
benimsedi¤i oyun anlay›ﬂ›n› nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Young Boys’un geçen sezon
Fenerbahçe ile oynad›¤› iki Avrupa
kupas› maç›n› da dikkatle takip
etmiﬂtim. O yüzden yeni hocam›z
Petkovic’in oynatt›¤› sistemi
biliyorum. Yeni hocam›z›n
oynatt›¤› oyun tam benim
istedi¤im tarz. Zaten o zaman da
Young Boys’un oyun anlay›ﬂ›n› çok
be¤enmiﬂtim. Savunmada oynayan
oyuncu, di¤er sistemlere göre daha
rahat. Ofansif futbol benimsendi¤i
için rakibe yak›n markaj yok ve
defans oyuncusu hücumlarda daha
çok destek verebiliyor. Defanstan
topu oyuna sokma s›k›nt›ma
ra¤men, yeni hocam›z›n oyun
anlay›ﬂ› sayesinde bu konuda
kendimi geliﬂtirebilece¤imi
düﬂünüyorum. Hocan›n Young
Boys’ta genç oyuncularla çal›ﬂmay›
sevdi¤ini de biliyorum.
Bu bak›mdan da ﬂansl›y›m. Ama
en çok da kendime güveniyorum.
Hangi sistemle oynan›rsa oynans›n
formay› kimselere vermek
istemiyorum. Bunun için de çok
çal›ﬂaca¤›m. Üçlü defans
anlay›ﬂ›na k›sa sürede uyum
sa¤layaca¤›m› düﬂünüyorum.
Genç ve ö¤renmeye aç›k bir
futbolcuyum sonuçta.
▼Asl›nda Süper Lig senin gibi fizik
gücü yüksek ve hava topu
hâkimiyeti olan stoperler için
oldukça uygun. Bu yönlerden
bakt›¤›nda ileriki dönemlerde
Avrupa hedefin varsa hangi ligde
daha baﬂar›l› olaca¤›n›
düﬂünüyorsun?
▲Dedi¤iniz gibi Türkiye gerçekten
benim tipimdeki defans oyuncular›
için çok iyi bir lig. Ben de fizik

gücü ve hava toplar› aç›s›ndan
bak›nca ‹ngiltere’de baﬂar›l›
olabilece¤imi düﬂünüyorum.
Ayr›ca ‹ngiltere Ligi’nde oynamay›
da gerçekten çok istiyorum.
Her oyuncu her gün kendini
geliﬂtirmek zorunda. Ben de her
geçen gün bu yönde hareket
etti¤ime inan›yorum. Ayr›ca
Avrupa’da tuttu¤um tak›m da
Manchester United. Ferdinand ve
Vidic’i de sürekli takip ediyorum
o yüzden.
▼Avrupa liglerini takip etti¤ini
söyledin iki defa. Boﬂ
zamanlar›nda sürekli maç m›
izliyorsun?
▲Hay›r, sadece maç izlemiyorum.
Mesela, Samsunspor’da oynayan
evli tak›m arkadaﬂlar›m›z ve
abilerimiz hafta sonlar› genelde
sabah kahvalt›lar›na ça¤›r›rlar bizi.
Tüm tak›m birlikte kahvalt›
yapar›z. Bu ortamda tak›m
arkadaﬂl›¤›m›z daha da pekiﬂir.
Onun d›ﬂ›nda boﬂ zamanlar›mda
tak›m arkadaﬂlar›mla sinemaya
giderim, Play Station oynar›m.
Aileme çok ba¤l› bir insan
oldu¤um için, onlar da beni yaln›z
b›rakm›yor ve s›k s›k Adana’dan
Samsun’a geliyor. Ayr›ca kiﬂisel
geliﬂim kitaplar› okurum genelde.
Dardanelspor’dayken
mentörlerimiz vard›. Kiﬂisel geliﬂim
konusunda e¤itim veriyorlard›
bize. Onlar›n sayesinde bu tarz
kitaplar okumaya al›ﬂt›m. ﬁimdi de

devam ediyorum bu al›ﬂkanl›¤›ma.
Spor kitab› olarak da Marcel
Desailly’nin “Kaptan” adl› kitab›n›
okumuﬂtum.

Kitaplar sayesinde
futbolum ilerledi
▼Bu kitaplar› okumak sana saha
içinde de katk› sa¤lad› m›?
▲Baz› insanlar inanm›yor böyle
ﬂeylere ama bence kiﬂisel geliﬂim
kitaplar› okuman›n
futbolcu üzerinde çok büyük
etkileri var. Sonuçta her ﬂey
insan›n zihninde bitiyor. ‹nsan da
zihnini istedi¤i ﬂekilde kontrol
etmeyi ö¤rendi¤i zaman her ﬂey
kendili¤inden geliyor. O yüzden
bu kitaplar sayesinde saha içinde
daha baﬂar›l› oldu¤umu
düﬂünüyorum.
▼Adanaspor’un altyap›s›nda
oynamana ra¤men koyu bir Adana
Demirspor taraftar› oldu¤unu
biliyoruz. Adana Demirspor
taraftar›n›n profilini genelde
iﬂçiler oluﬂturuyor. Sen de böyle
bir aileden mi geliyorsun?
O yüzden mi Adana Demirsporlu
oldun?
▲Babam emekli çiftçi. Asl›nda çok
koyu bir Adanaspor taraftar›d›r
babam (gülüyor). Benim Adana
Demirsporlu olmam›n sebebi
abimdir. Abim de zaman›nda
okula giderken arkadaﬂlar›n›n

sayesinde Adana Demirsporlu
olmuﬂ. Hatta okuldan kaç›p
maçlara giderlermiﬂ. O yüzden
beni de küçüklü¤ümden beri
kolumdan tuta tuta Adana
Demirspor maçlar›na götürürdü.
Neredeyse iç sahadaki her maç›na
giderdik Adana Demirspor’un.
Bendeki Adana Demirspor tutkusu
böyle baﬂlad›. Adanaspor’la Adana
Demirspor karﬂ› karﬂ›ya geldi¤inde
de rekabet ilk önce bizde
yaﬂan›yordu ve evde büyük
çat›ﬂma ç›k›yordu (gülüyor).
▼Bu sezon iki kere A2 Millî
Tak›m›’na ça¤r›ld›n.
Dardanelspor’dayken de iki kez
U18 Millî Tak›m›’nda yer alm›ﬂt›n.
Bu formay› giymek nas›l bir
duygu? A Millî Tak›m yolunun
aç›ld›¤›n› görebiliyor musun
kendine bak›nca?
▲Bu biraz da k›smet meselesi
asl›nda. Burada tüm tak›m olarak
çok mutluyuz ve çok güzel bir
ortam içinde çal›ﬂ›yoruz. Ben de
A2 Millî Tak›m›’nda daha iyi
maçlar ç›kart›p, A Millî Tak›m’a
yükselmeyi hedefliyorum. Buradaki
hocalar›m›zdan da bu anlamda
çok ﬂey ö¤reniyorum. Hepsi de
çok mükemmel insanlar. Zaten
antrenmanlarda olsun, maçlardan
sonra olsun yapt›¤›m›z yanl›ﬂlar›
bize birebir gösteriyorlar. Bu da
benim A Millî Tak›m hedefine
ulaﬂmama katk› sa¤layacak.
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St. Pauli

Irkçılığa karşı net bir tavır,
cinsel ayrımcılığa karşı
tavizsiz duruş, başka
düşünce ve davranışlara
karşı önyargısızca saygı
gibi temel insani değerler,
taraftarların
şekillendirmesiyle
St. Pauli’nin temel ilkeleri
oldu.

Baﬂka bir
dünya

St. Pauli futboldan ziyade
bir yaşam tarzı oldu.
Dünyanın her yerinde
St. Pauli ürünlerini taşıyan
insanları görebilirsiniz.
Bu insanlar kulübün ve
taraftarların politik
duruşunu, yaşam tarzını
sevdikleri, beğendikleri ve
destekledikleri için
sempati duyuyor.

Küme düﬂmüﬂ bir
tak›m›n son
maç›nda stat
festival alan›na
dönüﬂüyor,
çoluk-çocuk herkes e¤leniyor, tak›mdan
ayr›lacak teknik adam ve oyunculara
teﬂekkür plaketleri veriliyor, üstelik o
son maçta 8-1 gibi bir hezimete u¤rayan
tak›m ayakta alk›ﬂlan›yorsa, orada bir
durmak gerekiyor. Bir baﬂka dünyadan,
St. Pauli’den söz ediyoruz. Ve bu
anlatt›¤›m›z “baﬂka dünya”n›n kodlar›n›
çözebilmek için kulübün ikinci baﬂkan›
Dr. Bernd-Georg Spies’le konuﬂuyoruz.
Nihat Özten
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ir tak›m düﬂünün, küme
düﬂmesi kesinleﬂtikten sonra
evinde sezonun son maç›na
ç›k›yor, lâkin tak›m›n küme
düﬂmüﬂ olmas› taraftarlar›
pek de etkilemiﬂ gibi
görünmüyor. Taraftarlar
maç öncesi stat etraf›nda
rakip tak›m›n taraftarlar›yla
kol kola e¤leniyor, çocuklar
kendileri için kurulan oyun
alan›nda iki tak›m›n da
formalar›n› giymiﬂ halde
oynuyor. En ateﬂli taraftar
grubu, haz›rlad›klar›,
“Hangi ligde oynad›¤›n fark
etmez, her zaman
yan›nday›z” yaz›l›
pankarttaki son rötuﬂlar›
yap›yor. Maç›n baﬂlamas›na
yar›m saat kala her maçta
oldu¤u gibi tribünler t›kl›m
t›kl›m dolu ve müthiﬂ bir ﬂenlik
havas› ortama hâkim.
Stad›n ortas›nda tüm tak›m,
teknik heyet ve yöneticiler,
sezon sonunda tak›mdan
ayr›lacak kiral›k
oyuncular ve

B

Atom enerjisi sektöründe,
tütün işinde yer alan bir
firma bize sponspor
olamaz. Yaptığımız
anlaşmalarda belirli
kriterlerimiz var. Örneğin,
işçileriyle sendikal
sorunlar yaşayan
sponsorumuzla
sözleşmemizi iptal ettik.

baﬂka bir tak›mla sözleﬂme
imzalayan teknik direktör için veda
töreni düzenliyor. Kulüp baﬂkan›
yapt›klar› hizmetlerden ötürü,
taraftarlar›n coﬂkulu tezahüratlar›
eﬂli¤inde ufak hediyelerle
teﬂekkürlerini sunuyor. Bu ufak
organizasyondan sonra art›k maç›n
baﬂlamas› için her ﬂey haz›r.
Ve hakemin baﬂlama düdü¤üyle
birlikte taraftarlar da küme düﬂmüﬂ
tak›mlar›n› ateﬂlemek için müthiﬂ bir
deste¤e baﬂl›yor. Ama tak›m,
haz›rlanan bu ola¤anüstü atmosfere
ra¤men maça hiç iyi baﬂlam›yor ve
sezon boyunca oynad›¤› en kötü
futbolu sergileyerek ilk yar›n›n
sonunda soyunma odas›na 2-0
ma¤lup gidiyor. ‹kinci yar›dan
umudunu kesmeyen taraftarlar›n
tak›ma desteklerinde hiç bir azalma
yok. Ancak ikinci yar› ilk yar›dan da
beter. Peﬂpeﬂe yenilen üç golle
durum 5-0 oluyor. Sonras›nda at›lan
bir gol skoru 5-1 yap›yor ve sanki
tak›m galibiyeti getiren golü atm›ﬂ
gibi tribünlerden sevinç ç›¤l›klar›
yükseliyor. Bir anl›k bu sevinç an›n›n
tad›n› sonuna kadar ç›kartmak için

ellerinden geleni yap›yorlar. Tabii bu
sevinç de fazla sürmüyor. Yenilen üç
gol daha; skor 8-1. Skorboard tarihin
en a¤›r yenilgilerinden birisini
gösteriyor ancak tribünlerde tek bir
kiﬂi bile yerini terk etmeden,
tak›mdan ayr›lacak teknik direktörü
u¤urlamak için bekliyor. Alk›ﬂlarla
iki tak›m oyuncular›n› da soyunma
odas›na gönderen taraftarlar, teknik
direktörü yanlar›na ça¤›r›yor.
Tek tek tüm tribünleri dolaﬂan teknik
direktör, gösterilen bu vefa dolu
sevgiyi gözyaﬂlar› içinde selaml›yor.
Rakip tak›m taraftarlar› da bu
organizasyonun içinde ve onlar da
teknik direktörü ayakta alk›ﬂlayanlara
kat›l›yor.
Ülkemizde ve dünyan›n ço¤u
yerinde yaﬂanmas› mucize gibi olan
bu olay, Almanya’da tam da
anlat›ld›¤› gibi gerçekleﬂti. St. Pauli
yönetimi ve taraftarlar›, teknik
direktörleri Holger Stanislawski’yi
tak›mdan böyle u¤urlad›. Bir taraftar
grubu nas›l bu kadar e¤lenceli, içten,
kibirden uzak ve vefakâr olabilir?
Tak›mlar› küme düﬂse de... Tarihi bir
yenilgi alm›ﬂ olsa da bu kadar

St. Pauli, Almanya’nın en
fakir semtlerden birisi.
Bölgenin gelişimi için
projeler hazırlayıp hayata
geçirmek için çalışıyoruz.
Örneğin bölgede bir kreş
sorunu var. Biz de bu
sorunun bir nebze olsun
giderilmesi için stadımızın
bir bölümünü kreş olarak
hizmete açtık.
Belli bir politik düşünceye
sahibiz ve düşüncelerimiz
davranışlarımızın
garantisidir. Mesela
Millentor’da futbolculara
küfür edilmesi, aşağılayıcı
tezahüratlar yapılması
imkânsızdır. Dünya
genelinde stada gelen
taraftar yoğunluğu içinde
en fazla kadın seyirciye
sahip kulübüz.

e¤lenebilir? Bunu anlayabilmek için
biraz geriye gidip kulübün ve
taraftarlar›n yap›s›n› incelemek lâz›m.

Direniﬂin çocuklar›
St. Pauli kulübü, Hamburg’un en
yoksul semtlerinden biri olan
St. Pauli’de yoksullar ve liman iﬂçileri
taraf›ndan 1910 y›l›nda kuruldu.
1980’lere kadar di¤erlerinden pek de
fark› bulunmayan bir kulüp olan
St. Pauli, iﬂgal evleri (Hafenstrasse)
direniﬂiyle de¤iﬂime u¤ramaya baﬂlad›
ve dünyan›n en s›ra d›ﬂ› tak›m›
kimli¤ine büründü. Devletle mücadele
eden otonom gruplar ayn› zamanda
kulübün maçlar›na giderek burada da
90 dakika boyunca kendilerini farkl›
ﬂekillerde ifade ederdi. Gün geçtikçe
taraftarlar›n›n sömürüye, ›rkç›l›¤a ve
cinsel ayr›mc›l›¤a karﬂ› yapt›¤›
eylemlerle ﬂöhreti artan St. Pauli’nin
maçlar› da 1980’lerin baﬂ›nda
oynad›klar› ortalama 1500 seyirciden,
20 bin civar›na ç›kt›. Dünyan›n her
yerinde sempatizanlar› sürekli artan
St. Pauli’nin bu kadar büyümesini
anlayabilmek için, yönetimin,
oyuncular›n ve taraftarlar›n ortaya
koyduklar› eylemleri özetlemek
san›r›m yeterli olacakt›r.
‹ﬂgal evlerindeki direniﬂin
baﬂaktörlerinden, tak›m›n eski ve
unutulmaz kalecisi Volker Ippig,
St. Pauli’de oynad›¤› seksenli y›llar›n
sonunda iç savaﬂ›n hüküm sürdü¤ü
Nikaragua’ya gider ve burada bir y›l
kal›r. Nikaragua’da bir hastane
yapt›ran Ipping, döndükten sonra
tekrar kaleye geçer ve alt› y›l boyunca
tak›m›n kalesini korur. Bugün
Hamburg Liman›’nda iﬂçi olarak
çal›ﬂan Ippig, tak›mda anarﬂist havan›n
yay›lmas›na en önemli katk›y› yapan
kimliklerden biri olur.

Guevera’dan Marley’ye
Her maç›na AC/DC metal müzik
grubunun Hells Bells (Cehennemin
Çanlar›) parças› eﬂli¤inde ç›kan ve
tribünlerinde Che Guevara, Bob
Marley gibi sembol isimlerin
resimlerinin yer ald›¤›
bayraklar›n salland›¤›
St. Pauli’nin, 2007 y›l›na
kadar endüstriyel futbolu
temsil etti¤ini düﬂündü¤ü
elektronik skorboarda
direnmesi,
özgünlüklerinin önemli
bir göstergesi.
Organizasyonunda
taraftarlar›n›n da
yer ald›¤› uluslararas›
turnuvalar düzenleyen
St. Pauli, bu turnuvalarda
da yarat›c› ve muhalif
kimli¤ini ortaya ç›kar›yor.
Neredeyse her y›l düzenlenen
Irkç›l›k Karﬂ›t› Turnuva’ya yak›n iliﬂki
halinde olduklar› Celtic, Sampdoria,

Genoa ve Athletic Bilbao gibi tak›mlar
kat›l›yor. 2006 y›l›nda FIFA üyesi
olmayan KKTC, Zanzibar, Tibet,
Cebelitar›k ve Grönland gibi ülkelerin
kat›ld›¤› “FIFI Dünya Kupas›”na millî
tak›m s›fat›yla ev sahipli¤i yapt›lar.
Küba Millî Tak›m›’yla oynad›¤› haz›rl›k
maçlar› meﬂhur olan St. Pauli, sezon
öncesi haz›rl›k kamplar›n› da
genellikle Küba’da yap›yor.
St. Pauli’nin ›rkç›l›k karﬂ›t› tav›rlar›
dünyaya örnek olacak yarat›l›c›l›kta.
ﬁampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’in
Beﬂiktaﬂ’› konuk etti¤i maçta Bayernli
seyirciler, Türkleri aﬂa¤›lamak için
Almanya’n›n ucuz marketlerinden biri
olan ALDI’n›n poﬂetlerini maç
boyunca Türk taraftarlar›n oldu¤unu
bölüme do¤ru sallam›ﬂlard›. St. Pauli
taraftarlar›ysa bu olaya kendi
sahalar›ndaki ilk maça ALDI
poﬂetleriyle gelerek gösterdi. Maç
boyunca ALDI poﬂetlerini sallayan
St. Pauliler, “Hepimiz ALDI’dan
al›ﬂveriﬂ yap›yoruz” diyerek bu olay›
protesto etmiﬂti. 1993’te Türkleri hedef
alan ve beﬂ kiﬂinin öldü¤ü Solingen
Katliam›’ndan sonra ise St. Pauli
futbolcular› sahaya, “Faﬂistleri defedin,
biz hepimiz kardeﬂiz” pankart›yla

ç›km›ﬂt›. Evinde oynad›¤› her maça
mülteci kamplar›nda yaﬂayan insanlar›
getiren St. Pauli, 1993 y›l›nda,
“Sa¤a karﬂ› olun” slogan›yla baﬂlatt›¤›
kampanyayla Bundesliga’daki tüm
futbolcular›n, “Benim dostum bir
yabanc›” yaz›l› tiﬂörtlerle sahaya
ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›.
St. Pauli’nin en önemli rakibi ise
Neo-Nazilerin tribünlerinde etkin
oldu¤u Hansa Rostock. Bu sezon
düﬂtükleri 1. Lig’de tekrar karﬂ› karﬂ›ya
gelecekleri rakipleriyle oynayacaklar›
maçlar ﬂimdiden merakla bekleniyor.
St. Pauli taraftarlar›n›n gittikleri bir
Hansa Rostock deplasman›nda
sald›r›ya u¤ramas›yla baﬂlayan
sürtüﬂme, önceki y›l oynanan
karﬂ›laﬂmalarda doru¤a ulaﬂt›.
Bu karﬂ›laﬂmalardan birine, rakibini
2-0 yenen St. Pauli’nin ikinci golünü
atan Deniz Naki damgas›n› vurdu.
Naki’nin att›¤› gol sonras› Hansa
Rostock’lu Neo-Nazilerin a¤›rl›kl›
oldu¤u tribüne yapt›¤› bo¤az kesme
hareketi, Almanya Futbol Federasyonu
taraf›ndan üç maçla cezaland›r›lm›ﬂt›.
St. Pauli taraftarlar› yine
yarat›c›l›klar›n› kullanarak, Deniz
Naki’ye desteklerini, cezal› olarak
oynamad›¤› her maç› tribünde onun
maskesiyle izleyerek göstermiﬂti. ﬁu an
kadroda bulunan Deniz Naki d›ﬂ›nda,
önceki y›llarda bu kulüpte oynam›ﬂ
Deniz Bar›ﬂ, U¤ur ‹nceman, Ömer
Erdo¤an, Ömer ﬁiﬂmano¤lu ve
Tunay Torun gibi Türk oyuncular
da vard›. Bu oyunculardan
konuﬂma f›rsat› buldu¤umuz
Ömer ﬁiﬂmano¤lu, Tunay
Torun ve U¤ur ‹nceman da
St. Pauli’ye olan
hayranl›klar›n› her f›rsatta dile
getiriyor. Vefakâr bir yap›ya
sahip olan St. Pauli camias›
y›llar önce kendilerini
Bundesliga’ya taﬂ›yan golü de
atm›ﬂ olan Deniz Bar›ﬂ’›n eﬂinin
ölümünden sonra maça siyah
pazubantla ç›km›ﬂ ve sayg› duruﬂunda
bulunmuﬂtu.
Bir önemli detay da taraftar gruplar›yla
ilgili. “Ultra Sankt Pauli” taraftar›n›n
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özellikle maç öncesi ve sonras›
gittikleri “Jolly Roger” ad›nda bir
barlar› var. Buray› Ultralardan on üç
kiﬂilik bir konsey iﬂletiyor ve elde
edilen gelir kimsenin cebine
girmiyor. Kazand›klar›n› pankartlar,
etkinlikler ve di¤er tribün
organizasyonlar› için kullan›l›yorlar.
Müzesinde hiçbir önemli kupa
bulunmayan, otuz bin kiﬂilik bu semt
tak›m›n›n nas›l yönetildi¤ini anlamak
için 2007 y›l›ndan beri kulüpte
yönetici olarak görev yapan ikinci
baﬂkanlardan Dr. Bernd-Georg Spies
ile bir söyleﬂi gerçekleﬂtirdik. Spies’la
yapt›¤›m›z bu sohbet umar›z bu farkl›
ve rengârenk kulübü anlaman›z ve
tan›man›z için fayda sa¤lar.
▼Ne zamandan beri St. Pauli
taraftar›s›n›z? Yönetici olarak görev
almaya baﬂlaman›z›n hikâyesini
k›saca anlat›r m›s›n›z?
▲Aslen Köln do¤umluyum. Ancak
23 sene önce geldi¤im Hamburg’da
izledi¤im ilk St. Pauli maç›ndan beri
kalbim buras› için at›yor. Bir süre
‹ngiltere’de yaﬂad›ktan sonra
döndü¤üm Hamburg’da önceki
baﬂkan Coorny Littman yönetime
girmemi teklif etti. Hizmet etmekten
mutluluk duyaca¤›m, taraftar›
oldu¤um kulüpten böyle bir teklif
gelince pek fazla düﬂünmedim.
Seçimlerde 15 bin kadar üye
taraf›ndan kulübe hizmet etmekle
görevlendirildim.

St. Pauli’nin temel ilkeleri
▼St Pauli’nin dünyan›n her yerinde
taraftara sahip olmas›n›n
nedenlerinin en baﬂ›nda politika ve
futbolun baﬂar›l› bir ﬂekilde
harmanlanmas› geliyor. Sizin bu
konudaki düﬂünceleriniz nedir?
▲St. Pauli bir liman semti.
Dolay›s›yla deniz emekçilerinin
yo¤un olarak yaﬂad›¤›, e¤lence
yerlerinin ve genelevlerin ezelden
beri bulundu¤u bir bölge.
St. Pauli’nin nas›l politikleﬂti¤ini
anlamak için ise 80’lere gitmek gerek.
Emekçilerin yo¤un olarak bulundu¤u
bu bölgeye 80’lerde ö¤renciler de
taﬂ›nmaya baﬂlad›. O dönemde devlet
çok çeliﬂkili projeler yürütüyordu ve
iﬂgal evleri diye bahsedilen -bugün
hâlâ bulunan- o evler için, ö¤renciler
ve emekçiler birlikte mücadele etti.
Bu mücadele içerisinde St. Pauli
kulübü de aktif olarak yer ald›.
O zamana kadar Almanya’da futbolla
politika pek ba¤daﬂlaﬂt›r›lmazd›.
Ancak o süreçten sonra sergiledi¤i
duruﬂ ve verdi¤i mesajlarla St. Pauli
politik bir kulüp oldu. Sembolümüz
olan kurukafa da o süreçte yer alan
taraftarlar›m›z›n yaratt›¤› bir
semboldür. ‹ﬂgal evleri sürecinde
temeli at›lan politikleﬂmiﬂ St. Pauli
taraftarlar›, temel de¤erlerini de
oluﬂturdu. Irkç›l›¤a karﬂ› net bir tav›r,
cinsel ayr›mc›l›¤a karﬂ› tavizsiz duruﬂ,
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baﬂka düﬂünce ve davran›ﬂlara
karﬂ› önyarg›s›zca sayg› gibi
temel insani de¤erler, taraftarlar›n
ﬂekillendirmesiyle St. Pauli’nin
temel ilkeleri oldu.
▼O süreçten sonra günümüze kadar
sürekli artan bir ilgi ve sempatiyle
destekleniyorsunuz. Ancak bunca
ilgi ve sempatiye ra¤men bir türlü
Bundesliga’da kal›c› olam›yorsunuz.
Bu durumun sebepleri ve çaresi
sizce nedir?
▲Sorunuza, “Gelir kaynaklar›m›z
daha fazla olsayd› bu kadar çok inip
ç›kmazd›k” diyerek cevap
verseydim, konuyu çok basite
indirgemiﬂ olurdum. Ama bizim için
zaten as›l önemli olan politik olarak
do¤ru yolda olmak. Bunu yaparken
oynad›¤›m›z ligin çok önemi yok.
De¤erlerine her ﬂeyden fazla önem
veren bir kulübüz. Ama art›k
de¤erlerimizi korurken
Bundesliga’da da kal›c› olmak
istiyoruz. Bu sezon belki düﬂtük ama
daha güçlü olarak geri dönece¤iz.
H›rsl›y›z ve sportif olarak da baﬂar›l›
olmak için çal›ﬂ›yoruz.
▼Kulübün tarihine bakt›¤›m›zda
mali yap›s›n›n da iniﬂli ç›k›ﬂl›
oldu¤unu görüyoruz. Bu nedenle
1979’da Federasyon taraf›ndan
üçüncü kademe Oberliga’ya
düﬂürüldünüz. 2000 y›l›nda eski
baﬂkan Heinz Weisener’e olan
20 milyon markl›k borç yüzünden
iflâs›n eﬂi¤ine gelindi. ﬁu anki
durum nedir? Daha sa¤lam bir
ekonomik altyap› sa¤land› m› veya
sa¤lanmas› için neler yap›l›yor?
▲Evet, dedi¤iniz gibi kulübün mali
yap›s› iniﬂli-ç›k›ﬂl›yd› ama son
y›llarda bu durumu düzeltmek için
önemli ad›mlar at›ld›. Eski
baﬂkan›m›z Corny Littmann’›n bu
konudaki düﬂünceleri ileriye
dönüktü ve iyi çal›ﬂmalar yapt›.
ﬁu anki yönetim uzun süredir birlikte
çal›ﬂan insanlardan oluﬂuyor. Bu da
bizi sa¤lam bir yap› oturtmak için
daha ﬂansl› k›l›yor. En önemli
kaynaklar›m›zdan biri stadyum
gelirleri. Öncelikle stad›m›z
Millerntor’u büyütmemiz gerekiyor
ve bunun için çal›ﬂ›yoruz.
Pahal› oyuncular al›p günü
kurtaracak iﬂler yapmaktansa önce
temel yap›taﬂlar›na yat›r›m

yapmam›z gerekiyor. Bunu yaparken
sportif olarak da baﬂar›l› olmak için
çal›ﬂ›yoruz. ‹ki iﬂi bir arada götürmek
için tüm enerjimizi harc›yoruz.
▼Baz› taraftarlar›n tepki gösterdi¤i
Upsolut ﬂirketiyle yap›lan bir
anlaﬂma var. 2034 y›l›na kadar
sürecek bu anlaﬂma bildi¤imiz
kadar›yla ticari haklar›n kullan›m›n›
kaps›yor. Bu anlaﬂman›n içeri¤ini
biraz aç›klar m›s›n›z?
▲Öncelikle iki ﬂeyi ay›rmam›z
gerekiyor. Bizim ilk önemli
anlaﬂmam›z UFA Sport’la. UFA Sport
bizim pazarlama ﬂirketimiz ve
Millentor’daki localar, VIP bölümü,
içerideki reklam tabelalar› gibi
reklamlarla ilgili ﬂeyleri onlar
yap›yor. Bizim gelirlerimiz aras›nda
UFA Sport’un çal›ﬂmalar› önemli.
Bunun yan› s›ra söyledi¤iniz gibi
Upsolut’la yapt›¤›m›z anlaﬂmaysa
kulübün logolu ürünlerini tasarlamak
ve piyasaya sürmek. Yapt›¤›m›z
anlaﬂma eski ve uzun y›llar›
kapsayan bir anlaﬂma. Bu anlaﬂma
da önemli bir gelir kalemimiz.
Ekonomik olarak ayakta durabilmek
için ilkelerimizden taviz vermeden
bu anlaﬂmalar› yapmam›z gerekiyor.
▼Pazarlama ve sat›ﬂ alan›nda
Bayern Münih ve Dortmund’dan
sonra Almanya’n›n en büyük üçüncü
kulübü olmas›, kulübün var olan
imaj›yla do¤ru orant›l› m›, ters
orant›l› m›?
▲Bu durumda bir ters orant›
oldu¤unu düﬂünmüyorum. St. Pauli
markas› futboldan ayr›ld› ve böyle
yürüyor. Aç›kças› bu pek de bizim
kontrolümüzde de¤il. St. Pauli
futboldan ziyade bir yaﬂam tarz›
oldu. Almanya’n›n hatta dünyan›n
her yerinde St. Pauli ürünlerini
taﬂ›yan insanlar› görebilirsiniz.
Bu insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u
belki Millentor’u hiç ziyaret bile
etmemiﬂtir ama kulübün ve
taraftarlar›n politik duruﬂunu, yaﬂam
tarz›n› sevdikleri, be¤endikleri ve
destekledikleri için sempati
duyuyorlar. Tabii bu duruﬂ baz›
ﬂeyleri de beraberinde getiriyor.
Örne¤in Neo-Nazi sempatizanlar›n›n
yo¤un olarak bulundu¤u Rostock,
Chemnitz gibi eski Do¤u Almanya
ﬂehirlerinde St. Pauli ürünlerini
giymek tehlikeli olabiliyor.

Para için taviz vermeyiz
▼Sponsorluk ve di¤er gelir
kalemlerinin kulübe giriﬂinde ne gibi
standartlar gözetiyorsunuz?
Yani bir petrol, otomotiv, ›rkç›-kirli
endüstriden reklam alma konusunda
kriterler nelerdir?
▲Bu konuyla ilgili iki sene önce
üyelerimizle birlikte bir kongre
düzenledik. Bu tarz bir kongre
asl›nda futbol kulüplerinin pek
yapt›¤› bir ﬂey de¤ildi. Kongrede
sponsorlarla ilgili kriterlerin oldu¤u
bir tüzük haz›rland›. Tüzü¤e göre
örne¤in atom enerjisi sektöründe,
tütün iﬂinde yer alan bir firma bize
sponspor olamaz. Alkol futbolda
eksik olmayan ve futbolla iç içe
geçmiﬂ bir ﬂey olmas›na ra¤men
yapt›¤›m›z anlaﬂmalarda belirli
kriterlerimiz var. Örne¤in, isim
vermek istemedi¤im bir
sponsorumuz kendi iﬂçileriyle
sendikal sorunlar yaﬂ›yordu. ‹ﬂçilere
karﬂ› tutumlar›n› onaylamad›¤›m›z
bu sponsorumuzla sözleﬂmemizi
iptal ettik. Politik duruﬂumuz gere¤i
sponsorlar konusunda seçici olmak
zorunday›z. S›rf para gelsin diye
kulübün de¤erlerinden taviz
veremeyiz.
▼St. Pauli gibi tak›mlar›n naklen
yay›n ve reklam geliri s›n›rl› oluyor.
Dünyan›n her yerinde taraftar›
oldu¤undan dolay› kulübün ana
gelir kayna¤› ürün sat›ﬂlar› m›d›r?
Ürün ve bilet fiyatlar›n› neye göre
belirliyorsunuz?
▲‹lkelerimize uygun olan sponsor
gelirleri d›ﬂ›nda, gelir kalemlerimizi
temel olarak üçe ay›rabiliriz.
Televizyon gelirleri, bilet gelirleri ve
ürün gelirleri. Biletlerden baﬂlayacak
olursak; bu konudaki duruﬂumuz
çok nettir. VIP ve loca biletlerini
yüksek fiyatlardan satar›z ki, di¤er
yerlerin bilet fiyatlar›n› mümkün
olan en alt düzeyde tutabilelim.
Tabii fiyatlar belirlenirken hangi
ligde oynad›¤›n›z da önemli.
Televizyon gelirleri zaten bellidir.
Ürün fiyatlar›nda da belli
standartlar›m›z var. Ancak biz politik
duruﬂumuzdan dolay› baz› büyük
gelir kaynaklar›na hiç bulaﬂm›yoruz.
Son y›llarda oldukça popüler olan
stat isminin önüne sponsor alma

olay› bizim için kesinlikle
gerçekleﬂmeyecek bir ﬂey. Millentor
isminin önüne herhangi bir sponsor
ad›n›n gelmesi mümkün de¤il.
Bu konuyla ilgili büyük bir firma
bize teklif verdi ancak bu teklifi
de¤erlendirmedik bile.
Bulundu¤umuz ﬂehrin di¤er tak›m›
Hamburg, son 5 y›lda stad›n›n
önündeki sponsor ismini üç kez
de¤iﬂtirdi. Bu durum onlar›n
taraftarlar›n› bile çok sinirlendiriyor.
Bizde böyle bir ﬂey kesinlikle olmaz.
▼‹ngiltere’de örne¤i oldu¤u gibi
kulübe Amerikal› veya Rus sermaye
sahipleri talip olsa tavr›n›z nas›l olur?
▲St. Pauli’nin ﬂimdiye kadarki
duruﬂu, böyle bir sorunun cevab›n›n
olumlu olmayaca¤›n›n göstergesidir.
Bu tarz bir durumun bizim için
gerçekleﬂmesi düﬂünülemez. Ayr›ca
ﬂöyle de bir durum var; Almanya’da
herhangi bir firma ya da kiﬂi,
kulüplere sponsor olur, reklam verir
ve kulübün hisselerini alabilir. Ancak
ald›klar› hisse yüzde 49’u geçemez.
Bu nedenle ﬂirketler için zaten kulüp
hisseleri almak pek cazip de¤ildir.
Bu yüzden Almanya’daki hiçbir
kulübün çok paras› olmayacak.
Örnek olarak hep ‹ngiltere ve ‹talya
gösterilir. Ama ﬂöyle bir bakarsak,
Bundesliga dünyan›n en de¤erli ve
en çok izlenen liglerinden birisi.
Demek ki bu tarz büyük para
kaynaklar› olmadan da kulübün ve
ligin kalitesini art›rmak mümkün.
Biz St. Pauli olarak uygulanan bu
yüzde 49’luk sistemin en büyük
destekçilerinden biriyiz ve böyle
kalmas› için elimizden geleni
yapaca¤›z.
▼St. Pauli’nin dünyan›n her yerinde
sempati kazanmas›n›n en önemli
nedenlerinden biri taraftar profilinin
endüstriyel futbol karﬂ›t› tavr›.
Kulüp olarak da böyle bir duruﬂunuz
oldu¤unu söyleyebilir misiniz?
St. Pauli günümüz endüstriyel
futbolunun neresinde?
▲Daha önce de söyledi¤im
gibi St. Pauli politik görüﬂleri
net olan bir kulüp. Ancak bu
demek de¤ildir ki biz
ekonomik planlar› olmayan,
paras›z pulsuz bir kulübüz.
Röportaj içerisinde
pazarlama stratejilerimizden
örnekler verdik. Elbette ki
ekonomik olarak ayakta
kalmak için baz› anlaﬂmalar
yap›yoruz. Bu ﬂekliyle
bakarsan›z endüstriyel
futbolun içinde bir ﬂekilde
yer al›yoruz. Bizi ay›ran
özellik ise s›rf para
kazanmak u¤runa
ilkelerimizden
vazgeçmemek. Biraz da
yaﬂam felsefemiz, politik
düﬂüncelerimiz ve alternatif
duruﬂumuzla para
kazan›yoruz. Almanya’da ve

dünyada belli kitlelerin farkl› politik
düﬂünceleri var; bizim duruﬂumuzu
destekleyen insanlar da ürünlerimizi
alarak bize destek oluyor. Biz hem
futbol olarak, hem de politik duruﬂ
olarak güçlü bir kulüp olmak
istiyoruz. Bizim tak›mda da
futbolcular oynuyor ve do¤al olarak
para kazanmak istiyor. Dolay›s›yla
futbolun içinde yer alabilmemiz için
para kazanmam›z ve futbol
ekonomisinin içinde ilkeli bir ﬂekilde
yer almam›z gerekiyor.

Stad›n bir bölümünü
kreﬂ yapt›k
▼Altyap› yat›r›mlar›n›z mevcut mu?
Bölgenin geliﬂimine katk›da
bulunuyor musunuz?
▲Kulübümüzün bulundu¤u bölge
yani St. Pauli, Almanya’n›n en fakir
semtlerden birisi. Bizim de sosyal bir
konseptimiz var. Bu sebeple
bölgenin geliﬂimi için projeler
haz›rlay›p hayata geçirmek için
çal›ﬂmalar yap›yoruz. Örne¤in
bulundu¤umuz bölgede bir kreﬂ
sorunu var. Biz de bu sorunun bir
nebze olsun giderilmesi için
stad›m›z›n bir bölümünü kreﬂ olarak
hizmete açt›k. Bildi¤im kadar›yla bu
durumun dünyada da pek bir örne¤i
bulunmuyor. Gençlere çok önem
veren bir yap›ya sahibiz. Gençlerin
futbol oynayabilmesi için de¤iﬂik
projeler üretiyoruz. Hayata
geçirdi¤imiz projelerle iyi
oyuncular›n yetiﬂmesini sa¤lamaya
çal›ﬂ›yoruz. Burada yetiﬂen
oyuncular ileride bize hem
ekonomik hem de futbol kalitesi
olarak katk› verecek. Kulübün
yap›s›na uygun oyuncular için
yüksek bonservis bedeli ödemek
istemiyoruz. Bu amaca yönelik
Avusturya’da da bir yat›l› okulumuz
var. Gençlerimiz orada hem yat›l›

kal›yor hem de futbol e¤itimi al›yor.
Bir baﬂka projemiz de eski
oyuncular›m›zdan birinin de içinde
bulundu¤u Viva Con Agua. Bu proje
özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki
insanlara temiz su tüketme haklar›n›
sa¤lamak için. Bu kampanya
dâhilinde de elimizden gelen deste¤i
vermeye çal›ﬂ›yoruz.
▼Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda yüzlerce
taraftar derne¤inizin oldu¤unu
biliyoruz. Bunlar› sadece taraftar
derne¤i olarak m› yoksa bambaﬂka
bir projenin parças› olarak m›
görüyorsunuz?
▲Bildi¤im kadar›yla dünyan›n
de¤iﬂik yerlerinde 350 kadar taraftar
derne¤imiz var. Ancak bu dernekleri
biz yönlendirmiyoruz. Tamamen
bizim d›ﬂ›m›zda, otonom olarak
geliﬂen bir olay. Ancak bu taraftar
gruplar›n›n ba¤l› oldu¤u bir ana
kurum var. Fanlar›m›z birbirleriyle
irtibat› buras› üzerinden sa¤l›yor. Bu
dernekler birbirleriyle ba¤lant›
halinde geziler düzenleme, kendileri
aras›nda kulüp üyeli¤i geliﬂtirme,
deplasmanlarda oynayaca¤›m›z
maçlar için bilet organizasyonu
yapma gibi etkinlikler düzenliyor.
▼Almanya’da ve di¤er ülkelerde
kendinize en yak›n buldu¤unuz,
organik, inorganik veya gönül ba¤›
olan kulüpler var m›?
▲Tabii ki dünyan›n de¤iﬂik
bölgelerinde gönül ba¤›m›z›n oldu¤u
kulüpler var. Bunlara örnek olarak,
Celtic, Sampdoria, Genoa, Athletic
Bilbao, NAC Breda ve FC Winterthur
gibi tak›mlar› sayabilirim.
▼Peki Livorno?
▲Livorno’yu ve tak›m›n sembol ismi
Lucarelli’yi politik duruﬂundan
dolay› çok iyi tan›yorum. Ama kulüp
baz›nda iliﬂkimiz pek s›k› de¤il.
▼Kulüpte oynayacak oyuncu
seçiminde yetenekleri d›ﬂ›nda dikkat
etti¤iniz özellikler var m›?
▲Bizim en önem verdi¤imiz ﬂeylerin

baﬂ›nda, oyuncunun iyi bir karaktere
sahip olmas› gelir. Politik
düﬂüncelerine pek a¤›rl›k vermiyoruz
ama her sezon baﬂ›nda
oyuncular›m›z için bir St. Pauli turu
düzenliyoruz. Onlara St. Pauli’yi
tan›t›yoruz ki nerede bulunduklar›n›
bilsinler ve ayaklar› yere bass›n.
Bu turu her oyuncumuz için zorunlu
tutuyoruz. Ayr›ca taraftarlarla
oyuncular aras›nda ba¤›n oluﬂmas›
ve oyuncular›n bizi kimlerin
destekledi¤ini anlamas› için fan
kulüplerle birlikte etkinlikler
düzenliyoruz.
▼Belki biraz uç bir örnek olacak
ama Lazio’daki Nazi selam› ile büyük
tepki toplayan Di Canio ve ona
benzer özelliklere sahip oyuncular
bu kulüpte oynayabilir mi?
▲O tarz oyuncular›n stad›n
yan›ndan geçmesi bile düﬂünülemez.
▼Kulübün var olan duruﬂu
nedeniyle maddi ve manevi olarak
destekleyen bir çok ünlü oldu¤u
biliniyor. Kimdir bunlar?
▲Evet gerçekten sanatç›lar aras›nda
çok destekçimiz var. Bunlar daha
çok Almanya’da tan›nm›ﬂ gruplar.
‹lk akl›ma gelenler, Die Ärzte müzik
grubu, boksör Vladimir ve Vitali
Klitschko kardeﬂler, Tatort dizisinin
oyuncusu Axel Prahl.
▼Son olarak eklemek istedi¤iniz bir
ﬂey var m›?
▲Biz belli bir politik düﬂünceye
sahip bir kulübüz ve
düﬂüncelerimiz davran›ﬂlar›m›z›n
garantisidir. Mesela Millentor’da
futbolculara küfür edilmesi,
aﬂa¤›lay›c› tezahüratlar yap›lmas›
imkâns›zd›r. Dünya genelinde stada
gelen taraftar yo¤unlu¤u içinde en
fazla kad›n seyirciye sahip kulübüz.
Kendini bize yak›n hisseden
Türkiyeli taraftarlar›m›z›n oldu¤unu
bilmek, onlarla bir ﬂekilde iliﬂki
halinde olmak bizim için büyük
zevk.
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Kafkasya Futbolu

Futbol Kültürü

S›ra Da¤›stanl›larda

Asla Yaln›z
Yürümeyeceksin

Moskova eksenli Rus futbolunda hegemonyayı Zenith’le St. Petersburg kenti kırdı. Ardından Rubin Kazan
üst üste iki şampiyonlukla Tatarlara büyük prestij kazandırdı. Şimdilerde benzer başarıyı hayal eden
başka kulüpler de var. Bunlardan biri de Kafkasya Bölgesi’nde yer alan Dağıstan’a ait
Anji Makhachkala (Mohaçkale). Yakın bir zamana kadar ismi pek duyulmamış bir kulüp konumundaki
Anji, bu olumsuzluğu Roberto Carlos transferiyle bir bakıma gidermiş oldu.
Peki sambacının Dağıstan’a ayak basmasıyla Anji mutlu sonun hayallerini kurabilir mi?

Dr. Cem Çetin

Süleyman Kerimov
ak›n bir zamana
kadar Rus futbolu
denildi¤inde akla
gelen önce Moskoval›lar
olurdu. CSKA Moskova,
Spartak Moskova,
Lokomotif Moskova
ya da Dinamo Moskova
gibi. Daha sonra
St. Petersburglular bu
sürece dâhil oldu.
Gazprom destekli
Zenith, astronomik
transfer ücretlerinin
karﬂ›l›¤›n›, Rus Ligi’ni son 4 sezonda
2 defa kazanarak ald›. Bir tarafta
Moskoval›lar, di¤er tarafta Putin’in
kenti St. Petersburg. Ülke s›n›rlar›
içinde paran›n gücüyle elde edilen
baﬂar›lar, Moskova ve St. Petersburg
d›ﬂ›ndaki kulüpleri de k›skand›rmaya
baﬂlad›. ‹ki büyük kentin tekelindeki
ﬂampiyonluk, 2008-09 ve 2009-10
sezonlar›nda olmak üzere iki defa
Rubin Kazan’a gitti. Bu baﬂar› Rusya
içinde ve d›ﬂ›nda Tatarlara büyük
prestij kazand›rd›. ﬁimdilerde benzer
baﬂar›y› hayal eden baﬂka kulüpler
de var. Bunlardan biri de Kafkasya
Bölgesi’nde yer alan Da¤›stan’a ait
Anji Makhachkala (Mohaçkale).
Yak›n bir zamana kadar ismi pek
duyulmam›ﬂ bir kulüp konumundaki
Anji, bu olumsuzlu¤u Roberto Carlos
transferiyle bir bak›ma gidermiﬂ
oldu. Peki sambac›n›n Da¤›stan’a
ayak basmas›yla Anjililer, mutlu
sonun hayallerini kurabilir mi?

Y

Havyar için Rusya’da!
Roberto Carlos’un Rusya’ya transferi
belki de en çok Fenerbahçelileri
ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›r. Çünkü eski Real
Madridli, Türkiye’den ayr›l›p
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Brezilya’n›n yolunu tutarken, bu
hareketini, “Art›k ülkemde yaﬂay›p,
futbol kariyerimi vatandaﬂlar›m›n
önünde noktalamak istiyorum”
sözleriyle aç›klam›ﬂt›. Ne oldu da
10 Nisan’da 38 yaﬂ›na giren müthiﬂ
solak, k›sa süre içinde fikir de¤iﬂtirip,
Ruslar›n teklifini kabul etti? Üstelik
teklif bilindik bir Rus tak›m›ndan
de¤il, uluslararas› popülerli¤i
olmayan bir kulüptendi. Bu süreçte,
“Kesenin a¤z›n› açan Da¤›stanl›lar,
Brezilyal›y› rahatça ikna etti”
ﬂeklinde bir düﬂünce ileri sürülebilir.
Bu do¤ru da olabilir. Çünkü Roberto
Carlos y›lda 6 milyon euro
kazanacak. Sambac› Rusya’da, Real
Madrid’de kazand›¤› miktar›n hemen
hemen ayn›s›n› cebine indirecek.
Elbette bu art›k kariyerinin sonlar›na
gelmiﬂ bir oyuncu için müthiﬂ bir
teklif. Ancak Roberto Carlos’un
ülkesinden ayr›l›p Rusya’ya
gitmesinin nedeni sadece ekonomik
de¤il. ‹ﬂin ucunda efsane sol bekin
Corinthians taraftarlar›yla yaﬂad›¤›
polemik ve ald›¤› tehditler var.
Türkiye’den ayr›l›p ülkesine
döndükten sonra Corinthians
formas›n› giyen ve yeni tak›m›yla 64
maça ç›k›p 5 gol atan Roberto

Carlos, asl›nda mutlu bir
ﬂekilde yaﬂam›n› devam
ettiriyordu. Ne olduysa her
ﬂey Corinthians’›n
Kolombiya’da Deportes
Tolima tak›m›na
Libertadores Kupas›’ndan
elenmesiyle baﬂlad›.
Deplasmandaki maçta
sakatl›¤› nedeniyle
oynamayan Roberto Carlos,
Brezilya’ya geri
döndüklerinde Corinthians
taraftarlar›n›n aﬂ›r›
tepkisiyle karﬂ›laﬂt›.
Kulübün tesislerini basan
taraftarlar, futbolculara ait
arabalara zarar verirken,
eleﬂtirilerin oda¤›ndaki
isimler Carlos ve
Ronaldo’ydu. Taraftarlar bu
ikiliyi deplasmandaki
maçta oynamad›klar›
için korkakl›kla suçluyordu.
Bu geliﬂmelerden sonra büyük bir
hayal k›r›kl›¤› yaﬂayan Carlos, ülke
medyas›na yapt›¤› aç›klamayla
Brezilya günlerinin uzun süreli
olmayaca¤›n›n sinyallerini veriyordu:
“2 y›l daha Corinthians’ta oynamay›
planl›yordum. Ancak kulüp taraftar›
olmayan bu Vandallar yüzünden

sadece Corinthians’tan de¤il,
ülkeden de ayr›laca¤›m.”
Roberto Carlos’un bu sözlerinden
sonra Brezilya medyas› efsane ismin
nereye gidece¤i konusunda
tahminler yapmaya baﬂlad›.
Medyan›n bir k›sm›, eski arkadaﬂ›
olan David Beckham’›n tak›m› Los
Angeles Glaxy’nin sambac›n›n
peﬂinde oldu¤unu ileri sürerken, bir
baﬂka k›s›m da yeni adresin Rusya
olaca¤›n› yaz›yordu. K›sa süre içinde
Roberto Carlos’un yeni kulübü netlik
kazand›. ‹stikamet Rusya’yd›. Anji,
Brezilyal›n›n yeni kulübüydü. ‹mza
töreni s›ras›nda, bir gazetecinin,
“Para için mi Rusya’y› tercih
ettiniz?” sorusuna Roberto Carlos,
dersini iyi çal›ﬂm›ﬂ bir ö¤renci gibi,
“Kesinlikle hay›r, havyar› sevdi¤im
için buraday›m” cevab›n› veriyordu.
Belirtmekte fayda var; Mohaçkale
havyar›n baﬂkenti olarak biliniyor.

Tribün Hikayeleri
Okuyan Us Yay›nlar›
ayat›n her alan›nda oldu¤u

Hgibi futbolu da farkl› farkl›
petrol sektöründe Nafta ile isim
yap›p, Rusya’n›n en zengin 19. kiﬂisi
olarak gösteriliyor. Servetinin 20
milyar euro civar›nda oldu¤u
konuﬂuluyor. Ayn› zamanda Rus
siyasetinin de içinde Kerimov.
Anji’nin baﬂar›l› olmas› için 45
yaﬂ›ndaki baﬂkan›n, 50 milyon
euroluk bir bütçe ay›rd›¤› telaffuz
ediliyor. Roberto Carlos transferinin,
baﬂkan›n bir tercihi oldu¤u da
dillendirilen bilgilerden bir tanesi.
Bu arada Roberto Carlos’un, futbolu
b›rakt›¤›n› aç›klayan Ronaldo’yu

Zengin baﬂkan
Anji’nin bu spektaküler transferi
gerçekleﬂtirmesinin arka plan›nda,
Da¤›stan Derbent do¤umlu
Süleyman Kerimov ismi yat›yor.
Bu senenin baﬂ›nda kulübün yüzde
80’lik hissesini sat›n alan Kerimov,
Mbark Boussafa

Anji’ye getirmek için büyük bir
gayret içinde oldu¤u iddialar› da
futbol dünyas›nda telaffuz ediliyor.
Ancak bu konuda tak›m›n teknik
direktörü Gadji Gadjiev, “Bütün
y›ld›zlar› alacak halimiz yok.
Transfer edece¤imiz isimleri
belirledik, bunlar içinde Ronaldo
yok” aç›klamas›nda bulunuyor.
Roberto Carlos d›ﬂ›nda bir çok
yabanc› oyuncuyu renklerine
ba¤layan Anji’nin bir baﬂka flaﬂ
transferi, Mbark Boussafa oldu.
Altyap›larda Ajax ve Chelsea gibi
tak›mlarda oynad›ktan sonra
Belçika’n›n Anderlecht kulübüne
giden ve bu ülkede son 2 y›l›n en
de¤erli futbolcusu seçilen Boussafa,
2 ay önce Anji ile anlaﬂt›. Asl›nda
Hollanda do¤umlu Fasl› oyuncu,
önce Gullit’in çal›ﬂt›rd›¤› Terek
Grozny ile görüﬂüyordu. Çeçenler
Boussafa ile anlaﬂma noktas›na

geldi¤inde devreye giren “komﬂu”
Da¤›stanl›lar, Fasl›y› kendileri için
imza atmaya ikna etti. Bu operasyon
Çeçenleri k›zd›r›rken, Anzililere de
oldukça pahal›ya patlad›. Çünkü
Anderlecht’e 12 milyon euro
bonservis ücreti, Boussoufa için de
y›ll›k 3.5 milyon euro ödenecek.
Tabii yap›lan tüm bu yat›r›mlar›n ya
da daha do¤ru bir ifadeyle
harcamalar›n tek bir amac› var, o da
geçen y›l›n 11.’si Anzi’yi Rusya
Ligi’nin zirvesinde görmek. ‹yi bir
sezon baﬂlang›c› yapan Roberto
Carlos ve arkadaﬂlar›
zirvedeki en güçlü
ﬂampiyonluk adaylar›
aras›nda yer al›yor.
Bu çizgilerini koruyup
koruyamayacaklar›n›
zaman gösterecek.
Bu arada ilginç bir
hat›rayla son noktay›
koyal›m. 10 y›l önce
Anzi, UEFA Kupas›’nda
‹skoçya’n›n Glasgow
Rangers tak›m›yla
eﬂleﬂmiﬂti. Rusya’n›n
ﬂimdiki teknik direktörü
Dirk Advocaat, o zaman
‹skoç kulübünde görev
yap›yordu. Çeçenlerin
sald›r›lar›ndan dolay› bölgenin
güvenli olmad›¤› konusunda
Glasgowlular UEFA’ya baﬂvurup,
maç yerinin de¤iﬂtirilmesini istedi.
Mavilerin bu hakl› talebini kabul
eden UEFA, maç›n tarafs›z saha
olarak Polonya’n›n baﬂkenti
Varﬂova’da oynanmas›na karar
vermiﬂti. O tarihten bu tarihe
bölgede güvenlik aç›s›ndan büyük
ilerlemelerin kaydedildi¤i bir gerçek.
Geçmiﬂe oranla belli bir huzur
ortam› var ama her ﬂeyin henüz dört
dörtlük olmad›¤› da biliniyor. Ancak
bu ortam ünlüleri pek korkutmuyor.
“Buraya futbol oynamaya geldim,
gerisi beni ilgilendirmiyor”
aç›klamas›nda bulunan Roberto
Carlos, “Ailemi de getirece¤im ve
Rusça ö¤renece¤im” diyor.
Bakal›m ünlü sambac› kariyerinin
8. kulübünde sözünü tutup, ald›¤›
paran›n hakk›n› verebilecek mi?

bak›ﬂ aç›lar›yla anlatabilirsiniz.
Futbolu anlat›rken seçti¤iniz dil,
bu spordaki s›n›fsal pozisyonunuz
konusunda oldukça yol gösterici
olabilir.
Kiﬂisel olarak tribün a¤z›
dedi¤imiz ﬂeye mesafeli oldu¤umu
söylemek isterim. Her tribün
hikayesi bence önünde sonunda
birbirine benzer. Çekilen cefaya
yap›lan yo¤un vurgu, galibiyetin
k›ymetini artt›r›r. Ma¤lubiyet ise
bir dram filminin yeniden çekimi,
bir nevi arabesk ﬂark›n›n yeniden
yorumlanmas› gibidir. Bu dram
zaman zaman ﬂiddete yol açar.
Egemenin dilinden ﬂikayet eden,
kendisini hükmeden olarak
görmeye baﬂlar. Kendileri gerçek,
oyunun gerçek aktörleri ise
sahtekar oluverir. Halbuki
sahadaki mevcudiyet tribündeki
varl›¤›n kayna¤›d›r. Saha içi ve
tribün aras›ndaki iliﬂki tavukyumurta iliﬂkisinden biraz daha
farkl›d›r.
Futbol, hikâyeleriyle güzel bir
oyun elbette ama hayat›n bir

gerçe¤i olarak genellikle saha
içerisindeki hikâye tribün
hikâyelerinin önüne geçer.
Bu da tribünün cefas›n›n bir
parças›d›r asl›nda. Sahada yaﬂanan
dramatik bir olaydan, tribün ancak
ﬂiddet haberleriyle rol çalar.
Temelde tribün, bizim ülkemizde
ﬂiddetin kökeni olarak gösterilen
ve bu nedenle otomatik olarak
“filmin kötü adam›” olarak bilinen
bir yer. Bu yaz›n›n konusu olan
kitap bu alg›y› k›rma aç›s›ndan iyi
bir baﬂlang›ç noktas›.
Yeterli mi? Oras› biraz tart›ﬂmal›.
Asla Yaln›z Yürümeyeceksin 13
taraftar›n tribün hikayelerinin yer
ald›¤› iyi bir derleme. 121 sayfa ve
h›zla okunuyor. Yak›n dönemden
maçlara yer verdi¤i için okur
kendisini bir anda kitab›n bir
parças› olarak görmeye baﬂl›yor.
Kimi zaman damardan nostalji,
özellikle 80’li y›llar›n baﬂ›nda
do¤anlar› yakalay›veriyor.
Kitap hemen her derleme eserde
oldu¤u gibi çok iyi, ortalama ve
kötü yaz›lara sahip. Baz›
yaz›lardaki kliﬂeler “Bitse de
gitsek” dedirtirken, baz› yaz›lar
“Keﬂke daha uzun
yaz›lsayd›” tad›nda.
Derlemenin tribünün
naif yan›na vurgu
yapmas› güzel.
Zira burada taraftar
gruplar›, ç›kar
çat›ﬂmalar› veya ç›kar
elde etmek için
baﬂkalar›n› kötüleyen
tribün liderleri yok.
Sadece tak›mlar›n›
seven yazarlar›n
hikayeleriyle karﬂ›
karﬂ›yay›z.
Asla Yaln›z
Yürümeyeceksin iyi
niyetli bir çal›ﬂma ve
e¤lencelik bir okuma
için birebir. Ama ne
arka kapakta belirtildi¤i
gibi kaç›r›lmamas›
gereken bir maç kadar
“iyi”, ne de yay›nevinin
kendi reklam›n› arka
kapakta yapmas›na
imkan verecek kadar
boﬂ.
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Tak›m›’nda bu yüzden oynamak
istedim.
▼A Millî Tak›m’a gelmeden önce
Hiddink’le yüz yüze görüﬂmelerin
oldu mu? Senin maçlar›n› ve
idmanlar›n› seyretmek için
Londra’ya gitti¤ini biliyoruz.
▲Guus Hiddink, Londra’ya gelip
Chelsea’deki idmanlar›m› izledi.
Benimle bire bir görüﬂtü.
Öncelikle A2 Millî Tak›m›’na
gitmemi, orada kendimi
geliﬂtirmemi söyledi. Çok
yetenekli bir futbolcu oldu¤umu
ve becerilerimi geliﬂtirmek için
gereken potansiyele sahip
oldu¤umu söyledi. Hocam›z sa¤
olsun, beni A2 maç›ndan sonra
A Millî Tak›m’a ça¤›rd›.
▼Hiddink’in altyap›s›n› Avrupa’da
alm›ﬂ oyuncular› yeni dönemde
tak›ma kazand›rmak istedi¤ini
görüyoruz. Bunun nedeni ne
olabilir?
▲Avrupa’n›n altyap›
sistemi

Hiddink’in yeni gözdesi
A Millî Tak›m’›n yeniden yap›land›r›lmas›nda
Avrupa’da yetiﬂen Türk oyuncular büyük önem taﬂ›yor.
Bu oyuncular›n en fazla umut vaat edenlerinden birisi de
Chelsea’den yeniden Almanya’ya dönüp yeni sezonda
Hamburg formas›n› giyecek olan 19 yaﬂ›ndaki Gökhan
Töre. Sezonu Chelsea formas›yla FA Gençlik Kupas› ve
Rezerv Lig’de elde etti¤i iki zaferle tamamlayan genç
oyuncu, Hamburg’a transferini “bir an önce
tecrübe kazanmak” gerekçesiyle aç›kl›yor.

Gökhan Töre
Chelsea gibi bir takımda genç
oyuncuların A takımı zorlaması
oldukça zor. Çünkü kadroda star
seviyesindeki futbolcular forma
giyiyor. Roman Abramovich için
başka bir ülkeden yıldız futbolcu
transfer etmek çok kolay.
Her maç oynama fırsatı
bulabileceğim bir takıma gitmeyi
tercih ettim ve bu nedenle
Hamburg’dan gelen teklifi
değerlendirdim. Çünkü oynayıp
bir an önce tecrübe kazanmak
istiyorum. Chelsea’de kalsam
yeni sezonda belki 10 ile 25
dakika arasında değişen süreler
alacaktım.
Hiddink bana güvendiği için
aday kadroya davet etti.
Benim için çok onur verici bir
durum. Arda Turan gibi
beğendiğim ağabeylerimle
birlikte oynayabilmek çok müthiş
bir duygu. Almanya için oynama
imkânım da vardı ama ben Türk
Millî Takımı’nı seçtim.
Avrupa’nın altyapı sistemi
bambaşka, bundan eminim.
Avrupa’dan gelen oyuncular
daha çok koşuyor ve daha
disiplinli. Türkiye’de futbolcuların
baskı altında kaldıklarını
duyuyorum. Örneğin, Arda
Turan. Özel hayatına bile
karışılıyor.
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oyunculardan farkl› oldu¤unu
düﬂünüyorsun? Almanya’da
yetiﬂmen, gördü¤ümüz kadar›yla
önemli bir fiziki avantaj sa¤l›yor
sana.
▲Genç bir oyuncu için Millî
Tak›m’da ilk on birde oynamak
çok zor bir iﬂ. Öncelikle kendimi
ya antrenmanlarda ya da
tak›m›mda göstermeliyim. Ondan
sonra iﬂimin Millî Tak›m’da daha
kolaylaﬂaca¤›na inan›yorum.
O zaman Allah nasip ederse formay›
kapar›m diye düﬂünüyorum.
▼Oynad›¤›n mevkide, Premier
Lig’de Giggs, Bale, Arshavin gibi
önemli oyuncular bulunuyor.
Öncelikle kendi mevkiinde
oynayan bu oyuncular›n hangi
yönlerini be¤eniyorsun?
Ve onlar›n hangi yönlerini kendine
örnek al›yorsun?
▲Asl›nda ben Messi’yi seviyorum.
Onun maçlar›n› her zaman
izlerim. Onun hareketlerine
bak›yorum ve yapt›klar›n› ben de

idmanlarda, maçlarda uygulamaya
çal›ﬂ›yorum. Robben de
be¤endi¤im bir di¤er isim. ‹ngiltere
Ligi’nde Portekizli futbolcu Nani’yi
be¤eniyorum. Benim gözümde
Premier Lig’deki en iyi futbolcu o.
▼Ancelotti genelde gençlere çok
ﬂans veren bir hoca de¤il. “Baﬂka
bir hoca ile çal›ﬂsayd›m A tak›mda
oynard›m” dedi¤in oldu mu hiç?
▲Çok zor bir soru bu. Her hocan›n
konuya bak›ﬂ aç›s› farkl›d›r. Avrupa
futbolunu yak›ndan takip eden
herkes bilir ki Ancelotti, Milan’›n
baﬂ›ndayken de gençlere fazla ﬂans
vermiyordu. Kendisi genelde
tecrübeli futbolcularla çal›ﬂmay›
seven bir teknik direktör. Baﬂka bir
hoca olsayd› A tak›mda oynama
ihtimalim daha fazla olabilirdi
tabii.
▼Chelsea’de en çok anlaﬂt›¤›n
isim kim?
▲Yuri Zhirkov en iyi arkadaﬂ›md›.
Haftan›n en az 4-5 gününü birlikte
geçirirdik.

Türker Tozar
▼Geçen sezon
Chelsea’nin 1961’den bu
yana ilk defa FA Gençlik
Kupas›’n› müzesine
götürmesini sa¤layan
tak›m›n önemli
parçalar›ndan biriydin.
McEachran, Kakuta, Van
Aaanholt, Mancienne,
Matic gibi gelecek vaat
eden isimlerle de ayn›
tak›mdayd›n. Londra
ekibinin son senelerde
bir türlü gerçekleﬂtiremedi¤i gençlik devrimini
önümüzdeki 1-2 y›l içinde
gerçekleﬂtirebilece¤inin sinyalleri mi bunlar?
▲Yak›n geçmiﬂte Chelsea, Avrupa’daki en
yetenekleri futbolcular› kadrosuna kat›yor,
gençlere fazla ﬂans vermiyordu. Ancak son iki
senedir bu konuda epeyce aﬂama kaydettiler.
FA Gençlik Kupas›’n› ve Rezerv Lig’i kazand›k.
Daha önce gençler seviyesinde hiç böyle bir
baﬂar› elde etmemiﬂler, ilk defa ikisi birlikte
kazan›lm›ﬂ. Her ﬂey daha iyiye gidiyor. Ancak,
Chelsea gibi bir tak›mda genç oyuncular›n
A tak›m› zorlamas› oldukça zor. Çünkü kadroda
star seviyesindeki futbolcular forma giyiyor.
Roman Abramovich için baﬂka bir ülkeden
y›ld›z futbolcu transfer etmek çok kolay.
▼Dünyaca ünlü altyap› hocas› ve oyuncu
izleme komitesi baﬂkan› Danimarkal› Frank
Arnesen, Chelsea altyap›s›nda sportif
direktörlük yapm›ﬂt›. Kendisi kariyeri boyunca
Ronaldo, Van Nistelrooy, Stam, Robben gibi
isimleri keﬂfedip bünyesinde bulundu¤u
tak›mlara kazand›rd›. Böyle bir ismin
Chelsea’den Hamburg’a geçmesi seni üzdü mü?
▲Kendisi çok tatl›, herkesle iyi iliﬂkileri olan
bir insand›. Asl›nda üzülmedim ama bir boﬂluk
hissi oluﬂtu tabii ki. Fakat hemen arkas›ndan
benim de Chelsea’den Hamburg’a transferim
gerçekleﬂti. Yani yeniden Arnesen’le birlikte
çal›ﬂaca¤›m.

▼Frank Arnesen eski y›llar›n aksine
Chelsea’nin altyap›s›n› çok geliﬂtirdi¤ini ve
çok yetenekli genç oyuncular›n altyap›da
bulundu¤unu belirtiyordu. Ne gibi çal›ﬂmalar
yapt› orada?
▲Arnesen, Fransa, ‹spanya, Portekiz ve
Almanya’da oynayan genç futbolcular›
Chelsea’ye transfer etti. Bu futbolcular›n
altyap›dayken A tak›mla idmanlara ç›kmalar›
için çok u¤raﬂt›. Daha sonra onlar› maçlarda
oynatmalar› için teknik adamlarla sürekli
konuﬂmalar yapt› ama bu konuda bir türlü
baﬂar› sa¤layamad›.
▼Bayer Leverkusen’in altyap›s›nda oynarken
seni keﬂfeden ve Chelsea’ye al›nman› sa¤layan
isim kimdi?
▲O isim Frank Arnesen’di.
▼Hamburg’a gitmeyip Chelsea’de kalsayd›n,
gelecek sezon A tak›mda oynama ihtimalin ne
kadar yüksekti?
▲Biten sezonda 13 maçta kadroya girdim ama
hocam›z bana bir türlü ﬂans vermedi.
Tabii kararlar›na sayg› duyuyorum, kendi bak›ﬂ
aç›s›yla kadro seçimini yapm›ﬂt›r. Ben her maç
oynama f›rsat› bulabilece¤im bir tak›ma
gitmeyi tercih ettim. Bu yüzden de
Hamburg’dan gelen teklifi de¤erlendirdim.
Çünkü oynay›p bir an önce tecrübe kazanmak
istiyorum. Chelsea’de kalsam belki 10 ile 25
dakika aras›nda de¤iﬂen süreler alacakt›m.

▼Arsenal’de olsam ﬂu anda kesin
ilk 11’de oynuyordum dedi¤in
oluyor mu hiç? Çünkü özellikle
Chelsea’de A tak›mda gençlere
çok ﬂans verilmedi¤i herkes
taraf›ndan biliniyor.
▲E¤er geçen sezon Chelsea yerine
Arsenal’de olsayd›m 3-5 maç
oynam›ﬂt›m. Orada forma ﬂans›m
yüksek olurdu, çünkü herkesin
bildi¤i gibi Arsene Wenger genç
oyunculara daha fazla ﬂans
tan›n›yor.
▼‹lk kez A Millî Tak›m’a seçildin.
ﬁu an yaﬂad›¤›n duygular neler?
Burada olmak nas›l bir duygu?
▲Hiddink bana güvendi¤i için, ilk
kez aday kadroya davet etti. Benim
için çok onur verici bir durum.
Burada bulunmak da çok de¤iﬂik
bir his. Mesela, Arda Turan gibi
be¤endi¤im futbolcularla,
a¤abeylerimle birlikte
oynayabilmek çok müthiﬂ bir
duygu. E¤er benim de A Millî
Tak›m’a bir katk›m olursa bundan
büyük memnuniyet duyar›m.
Alman Millî Tak›m› için oynama
imkân›m da vard› ama ben
Türküm, ailem de öyle. Türk Millî

bambaﬂka, bundan
eminim. Avrupa’dan
gelen oyuncular daha çok
koﬂuyor ve daha
disiplinliler. Türkiye’de
futbolcular›n bask› alt›nda
kald›klar›n› duyuyorum.
Her ﬂeyinize kar›ﬂ›l›yor.
Örne¤in, Arda Turan.
Onun özel hayat›na bile
kar›ﬂ›l›yor. ‹ngiltere’de
Ashley Cole hafta sonu
d›ﬂar› ç›k›yor, diskoya
gidiyor. Kimsenin
umurunda bile olmuyor.
Her ne kadar gazeteciler
takip etse bile bu kimseyi
ilgilendirmiyor. Çünkü
sahadaki performans esas
al›n›yor. Ayn› olay
Türkiye’de olsa
“Havaland›” yorumunu
yaparlard›.
▼Millî Tak›m’daki
rekabet noktas›nda
kendini nerede
görüyorsun? Hiddink’ten
formay› kapmak için çok
çal›ﬂman gerekiyor.
Hangi yönlerinle di¤er
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Mirco Vucinic

Karada¤
Bir ülke düşünün ki,
varlığı henüz beş yıl
önce kabul görmüş
olsun. Buna rağmen
futbol millî takımı,
son sıradan girdiği
FIFA Dünya
Sıralaması’nda
24.’lüğe kadar
yükselsin. Üstelik bu
topraklardan iki tane
de Avrupa çapında
yıldız yetişsin. Suları
bir türlü durulmayan
Balkanların küçük
genç ülkesi Karadağ,
bağımsızlık
sonrasında futbolda
da yükselmenin
tadını çıkarıyor.

Balkanlar›n yeni y›ld›z›
Mustafa Akkaya
0. yüzy›l›n baﬂlar›nda futbol, çoktan
Britanya s›n›rlar›ndan ç›k›p K›ta
Avrupas›’n› cazibesiyle etkisi alt›na
almaya baﬂlam›ﬂt›. Ne var ki Balkan
ülkeleri, ço¤u zaman oldu¤u üzere
birbirleriyle u¤raﬂmakla meﬂguldü.
‹yice zay›f düﬂmüﬂ olan Osmanl›
himayesinden kurtulup 1910 y›l›nda
krall›k ilân eden Karada¤’›n da futbola
ay›racak pek vakti yoktu. Zira önce
Balkan, ard›ndan 1. Dünya Savaﬂ›
kap›dayd›. Art arda savaﬂlar›n sonucunda
Yugoslavya çat›s› alt›nda S›rplarla
birleﬂen ülke, bu ortakl›¤›n tam 88 y›l
sürece¤inden habersizdi. 21. yüzy›la
gelindi¤inde Yugoslavya’dan geriye
sadece S›rbistan ve Karada¤ kalm›ﬂt›.
Zaten bir süredir kendi ya¤›yla
kavrulmay› beceren Karada¤ halk›,
2006 May›s’›ndaki referandum sonucu
kordon ba¤›n› kendi elleriyle kesti ve
ba¤›ms›zl›¤›n› elde etti. O tarihten
itibaren de Karada¤l›lar›n futboldaki
t›rman›ﬂ› h›z
kesmedi.

Zlatko Kranjcar

Simon Vukcevic
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Dejan Savicevic

2

Cesur
Kartallar
FIFA 2006
Dünya Kupas›
baﬂlad›¤›nda
Karada¤,
henüz alt›
günlük

gencecik bir devlet konumundayd›.
Hâl böyleyken bir ülke olarak kâ¤›t
üzerindeki varl›¤›n› yitiren
S›rbistan-Karada¤, yeﬂil sahalarda son
defa bir arada boy gösterdi. Arjantin,
Hollanda ve Fildiﬂi Sahili’nin bulundu¤u
ölüm grubuna düﬂen tak›m, ülkedeki
de¤iﬂim havas›n›n da etkisiyle üç maç
sonunda s›f›r puanla turnuvadan elendi.
Bu veda, Karada¤ için yeni bir
baﬂlang›c›n simgesiydi. Euro 2008’e
kat›labilmek ad›na çok u¤raﬂ verilse de
gerekli prosedür tamamlanamay›nca ülke
bu kupan›n elemelerinde yer alamad›.
2007’nin ilk ay› geride kal›rken Karada¤
art›k bir UEFA üyesiydi. Dolay›s›yla
2010 Dünya Kupas› Avrupa elemelerine
haz›rlanmak için önünde bir buçuk y›l›
aﬂk›n bir süre vard›. Bu taze
motivasyonla iki ay sonra tarihinin ilk
millî maç›n› Macaristan ile oynad›
“Cesur Kartallar.” Podgorica ﬁehir
Stad›’ndaki 12 bin taraftar, henüz 10 ay
önce özgürlü¤üne kavuﬂan ülkesinin
dalgalanan bayra¤›n› yeﬂil sahalarda da
görmenin gururunu yaﬂ›yordu.
Futbolcular da bu anlaml› güne tat
katmaktan geri kalmad› ve maç› 2-1
kazanarak halka ilk s›nav›nda galibiyet
sevinci tatt›rd›.
Elemeler baﬂlayana kadar oynad›¤› on
haz›rl›k maç›nda dört galibiyet ve iki
beraberlik alan Karada¤, yeni kurulan bir
ülkeye göre hiç de fena de¤ildi. Böylece
199. s›radan giriﬂ yapt›¤› FIFA Dünya
S›ralamas›’nda 136.’l›¤a kadar

yükselmeyi baﬂarm›ﬂt›. Ne var ki ayn›
baﬂar› ‹talya, ‹rlanda ve Bulgaristan’›n
bulundu¤u grupta yakalanamad›.
10 maç sonucunda al›nan tek galibiyet
ve alt› beraberlik, Karada¤’› grupta
sondan ikinci s›raya yerleﬂtiriyordu.
Yine de bu performans, 2009 Ekimi’nde
“Cesur Kartallar”› FIFA s›ralamas›nda
75. s›raya taﬂ›mak için yeterliydi.
FIFA 2010 Dünya Kupas›’na bilet
bulunamam›ﬂ olsa da bu durum,
Karada¤’› denemekten al›koymad›.
S›kl›kla oynanan haz›rl›k maçlar›,
özellikle millî tak›m›n tecrübe
kazanmas›nda önemli rol oynuyordu.
Öyle ki, 2010 Eylül’ünde Euro 2012
elemelerinin ilk düdü¤ü çalarken
Karada¤ art›k FIFA s›ralamas›nda 40.’l›¤a
yerleﬂmiﬂti. Bu ivmenin verdi¤i
motivasyonla gruptaki ilk üç maç gol
bile yemeden kazan›ld›. Bir sonraki
karﬂ›laﬂmada Wembley’de ‹ngiltere
karﬂ›s›na ç›kan Karada¤, bu zorlu
deplasmandan da golsüz beraberlikle
ayr›larak bir anlamda güven tazelemiﬂ
oldu. Beﬂ maç sonunda ‹ngiltere ile
birlikte 11 puana sahip olan Karada¤,
Ekim ay›ndaki rövanﬂta rakibini alt etti¤i
anda ülkenin kaderi oldukça de¤iﬂebilir.

Yugoslavya Millî Tak›m›’n›n
90’lardaki dâhi oyuncusu Dejan
Savicevic’in y›ld›z› bir kat fazla
parl›yor. K›z›ly›ld›z’dan Milan’a
transfer oldu¤u anda Van Basten’i
bile neredeyse unutturan Savicevic,
futbolu b›rakt›ktan hemen sonra
2001 y›l›nda S›rbistan-Karada¤ Millî
Tak›m›’n›n baﬂ›na geçti. Ne var ki
buradaki performans› sahadakini
arat›r haldeydi. ‹ki y›ll›k sürenin
ard›ndan hatas›ndan dönerek istifa
etti ve 2004 y›l›nda özerk halde
faaliyet gösteren Karada¤ Futbol
Federasyonu’nun direksiyonuna
oturdu.
Savicevic’in henüz 38 yaﬂ›nda
Federasyon Baﬂkan› olmas›, onun
politikaya erkenden ›s›nmas› için bir
araç özelli¤i taﬂ›r. Nitekim 2006
May›s’›ndaki özgürlük referandumu
sürecinde Karada¤ Hükümet Baﬂkan›
Milo Dukanovic’e önemli destekte
bulundu. Halk› “Evet” demeye
ça¤›ran birçok temasta bulunurken,
kampanya afiﬂleri sokaklar› süsledi.
Ayr›ca ba¤›ms›zl›k süreci boyunca
futbola yapt›¤› katk› aç›s›ndan
bak›l›rsa, Federasyon Baﬂkan› olarak
Savicevic’in teknik direktör seçimleri
tak›m› sürekli bir ad›m öne
taﬂ›yabildi.
Karada¤ Millî Tak›m›’n›n ilk teknik
direktörü olan Zoran Filipovic’in
görevi asl›nda hiç de kolay de¤ildi.
Zira birbirleriyle hiç oynamam›ﬂ,
hatta belki de hiç tan›ﬂmam›ﬂ bir
grup futbolcudan tak›m yaratmak
gibi bir amac› vard›. Üç y›ll›k görev
süresi boyunca ç›kt›¤› 23 maçta
sekizer galibiyet ve beraberlik elde
eden Filipovic, ülkesini FIFA
s›ralamas›nda 73. basama¤a
taﬂ›yarak misyonunu tamamlam›ﬂ
hâlde tak›mdan ayr›l›yordu. Onun
yerine gelen H›rvat Zlatko Kranjcar
ise ilk üç maç›nda bu ivmeye ayak
uydurmakta zorland›. Tak›m›n›n
baﬂ›nda sahaya ç›kt›¤› Makedonya,
Arnavutluk ve Norveç
karﬂ›laﬂmalar›ndan boynu bükük

Karada¤’›n kahramanlar›
Her baﬂar› öyküsünde oldu¤u gibi
Karada¤’›n da bugüne gelmesinde
önemli rol oynayan birkaç kahraman
mevcut. Bu isimlerin aras›nda Milan ve

Stevan Jovetic

ayr›l›nca 625 bin nüfuslu ülke bir an
karamsarl›k yaﬂad›. Ancak bu kötü
dönemi çabuk toparlayan Kranjcar,
ard›ndan Karada¤’a sekiz maçta alt›
galibiyet ve iki beraberlik hediye etti.
Üstelik bu süre boyunca kalesinde
sadece tek gol gördü ve Euro 2012
eleme grubunda halen ‹ngiltere’nin
ard›ndan ikinci s›rada yer al›yor.
E¤er Kranjcar, Karada¤ ile finallere
kalabilirse, ülke futbol tarihine ad›n›
ﬂimdiden alt›n harflerle yazd›rmay›
baﬂarabilir.
“Cesur Kartallar”›n kulübe veya
masa baﬂ›ndaki kahramanlar›n›n
yan› s›ra sahada da tak›m› s›rtlayan
y›ld›zlar› bulunuyor. K›rm›z› forma
ile oynad›¤› 22 maçta a¤lar› 11 kez
havaland›ran Romal› Mirko Vucinic,
ﬂüphesiz bunlar›n en çok parlayan›.
Ayn› zamanda tak›m kaptanl›¤›
görevini yürüten Vucinic, ülkesinin
en golcü ismi olmas›n›n yan› s›ra
özgür Karada¤’›n ilk golünü
kaydeden futbolcu olmas›yla da
ön plana ç›k›yor. 22 yaﬂ›ndaki
Fiorentinal› Stevan Jovetic ise
yetene¤iyle daha ﬂimdiden Floransa
efsanesi Roberto Baggio ile
k›yaslanmaya baﬂlad› bile. Genç
yaﬂ›na ra¤men ülkesinin 2007’deki
ilk maç›ndan bu yana kadroda yer
alan Jovetic’in de alt› golü
bulunuyor. Son olarak Sporting
Lizbon’un futbolcusu olan Simon
Vukcevic, 26 kez Karada¤ formas›
giyerek bu alanda rekoru elinde
tutuyor. Bu üç futbolcunun
performans›, ‹ngiltere ile girilen Euro
2012’ye kat›lma mücadelesinde kilit
rol oynamakta.

Ligdeki durum
Karada¤’›n az zamanda çok iﬂ yapan
bir millî tak›m› varken, benzer ﬂeyi
ulusal lig için söylemek ﬂimdilik çok
zor. 12 tak›ml› ligin birincisi
ﬁampiyonlar Ligi öne elemelerine ilk
turdan kat›l›rken, ikinci ve üçüncü
ekip de UEFA Avrupa Ligi
elemelerine giriﬂ hakk› kazan›yor.
Beﬂ sezonluk Karada¤ lig tarihinde
dört farkl› ﬂampiyon ç›kmas›, rekabet
ortam› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
iyimser olabilir. Ancak maç baﬂ›na
ortalama 1000’den az biletli
seyirciye oynayan lig, ülke
nüfusunun hâlihaz›rda çok küçük
olmas› sebebiyle millî tak›m
seviyesindeki ivmeyi yakalamakta
s›k›nt› çekiyor. Zira UEFA Ülke
S›ralamas›’nda 53 temsilci aras›nda
43. s›rada yer alan Karada¤
ekiplerinin önündeki en büyük
handikap, ekonomik anlamda
kendilerinden çok daha büyük
tak›mlarla karﬂ›laﬂmak zorunda
olmalar›. Küçük nüfusuna oranla
geniﬂ bir yetenek havuzu bulunan

Karada¤’›n parlak
oyuncular› genellikle
S›rbistan veya di¤er
Avrupa ülkelerine transfer
oluyor. Sonuç olarak millî
tak›m ilerlemesini
sürdürürken, kulüpler için
aﬂama kaydetmek
zorlaﬂ›yor.
Karada¤ Ligi’ni zirvede
tamamlayan Rudar, Zeta, Mogren (2)
ve Buducnost aras›ndan en baﬂar›l›
olan tak›m, sonuncusu. 1925 y›l›nda
kurulan Buducnost’un ba¤›ms›zl›k
öncesi Yugoslavya Ligi’ndeki en
büyük baﬂar›s› lig 6.’l›¤› ve iki kez
Yugoslav Kupas› finaline yükselmek
oldu. 90’l› y›llarda lige Slovenya,
Bosna-Hersek, H›rvatistan ve
Makedonya’dan da tak›mlar›n
kat›lmas› sonucu Buducnost,
Yugoslavya Ligi’ndeki tek Karada¤
temsilcisi olarak kald›. Ülkedeki
sistem çökmeye yüz tuttu¤unda ise
Mogren ve Zeta kulüpleri de lige
tekrar dâhil oldu. Dejan Savicevic,
Predrag Mijatovic ve Simon
Vukcevic gibi y›ld›zlar› altyap›s›ndan
ç›karan Buducnost’un Avrupa’daki
en büyük baﬂar›lar› ise 1991 Balkan
Kupas› finali ve 2005-06
sezonundaki Intertoto 2. Tur maçlar›.
Birçok küçük ülkenin on y›llar›n›
alan bir s›çramay› Karada¤ Millî
Tak›m› sadece beﬂ y›lda
gerçekleﬂtirdi. Bunu kendisinden
daha ilerideki tak›mlar› yenerek veya
onlardan puan alarak baﬂaran
Karada¤’da kulüp tak›mlar›n›n
almas› gereken yol çok daha fazla.
Zira ba¤›ms›z bir ekonomiyi yeni
yeni oturtmaya çal›ﬂan ülkede kulüp
futboluna el uzatacak sponsor
bulmak ayr› bir zanaat gerektiriyor.
Hele ki seyirci ortalamas›n›n oldukça
düﬂük seyretti¤i bir ortamda bu
deste¤i bulmak hiç de kolay de¤il.
Yine de Balkan ülkelerinde oldukça
geniﬂ bir a¤a sahip olan Deutsche
Telekom’un Karada¤ Ligi’ne sponsor
olmas›, ülke futbolu için ekonomik
anlamda bir umut ›ﬂ›¤› niteli¤i
taﬂ›yor. Bu destek orta vadede artt›¤›
takdirde finansal güç kazanacak olan
Karada¤ kulüplerinin, yetenekli
oyuncular› elde tutma potansiyeli de
artacakt›r. Bu ihtimal bile Avrupa
kupalar›nda birkaç ad›m daha ileri
gitmek için önemli f›rsatlar
yaratabilir.

Karada¤ ve Türkiye
Balkanlar›n en genç ülkesi Karada¤
ile Türkiye futbolunu karﬂ›laﬂt›rmak,
bugün “dev” ile “cüce”yi
k›yaslamaktan farkl› de¤il. Nitekim
gerek millî tak›m, gerekse kulüp
baz›nda Karada¤’›n Türkiye’ye pek
yaklaﬂt›¤› bir sahne olmad›. Yine de

özellikle millî tak›m seviyesinde
“cüce”nin “dev” ile yavaﬂ yavaﬂ boy
ölçüﬂmeye baﬂlad›¤›n› söylemek
yanl›ﬂ olmaz. Zira bugün Türkiye’nin
30. oldu¤u FIFA Dünya
S›ralamas›’nda Karada¤’›n 24. s›rada
bulunmas› tesadüf de¤il.
Öncelikle her iki ülkenin de futbol
oynamaya hevesli bir genç nüfusu ve
gayet zengin bir yetenek havuzu
mevcut. Avrupa’n›n en büyük 10 ligi
aras›nda rahatl›kla kendine yer bulan
Türkiye’de yetiﬂen oyuncular›n
öncelikli hedefi “‹stanbullu
Büyükler” oluyor. Burada da istikrar
sa¤land›¤› takdirde birçok
oyuncunun gözü Avrupa’n›n üst
düzey liglerine çevriliyor. Ne var ki
bu ülkelerde had safhada olan
rekabet, oyuncu seçimine de
yans›yor. Yine de transfer
gerçekleﬂmedi¤i sürece Süper Lig
gerek kalite, gerek maddi aç›dan
cazibesini koruyor.
Karada¤l› oyuncular ise hedefi büyük
tutmadan genç yaﬂta ülkeden
ayr›lman›n yollar›n› ar›yor. Öncelikli
olarak S›rbistan Ligi’ne iltica eden
futbolcular buradan Avrupa’n›n ve
hatta dünyan›n çeﬂitli liglerine
da¤›l›yor. Ülke d›ﬂ›ndan sadece
Almanya, Fransa ve ‹spanya’da
temsilcisi bulunan Türkiye Millî
Tak›m›’n›n yan›nda, Karada¤’›n
‹talya’dan Çin’e, Macaristan’dan
Japonya’ya, Rusya’dan Güney
Kore’ye, Portekiz’den Belçika’ya
kadar uzanan geniﬂ bir portföyü
bulunuyor. Durum böyle olunca
Türkiye’nin kulüp futbolu ve lig
kalitesi ön plana ç›karken, yetenekli
oyuncular› yurtd›ﬂ›nda tecrübe
kazanan Karada¤ ise millî tak›m› ile
futbolunu geliﬂtiriyor.
Sonuç olarak Dejan Savicevic’in
kontrolü ve Zlatko Kranjcar’›n
yönetimi alt›nda h›zla t›rmanmaya
devam eden Karada¤ futbolu,
özellikle millî tak›m baz›nda son beﬂ
y›lda yapt›klar›n›n çok daha fazlas›n›
becerebilir. Daha ﬂimdiden Vucinic
ve Jovetic gibi isimleri futbol
sahnesine ç›karan genç ülke,
Yugoslavya gibi Balkanlar›n yeni
Brezilyas› olamasa bile bayra¤›n›
ileri taﬂ›yacak yetenek potansiyeline
sahip. Bu f›rsat bir de ligin ekonomik
anlamda güçlenmesiyle
desteklenirse, Karada¤ Avrupa
futbolunun “küçük dev” ülkesi
haline gelebilir.
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Yabanc› say›s›nda 5. s›raday›z
Türkiye’de yabancı sınırı kalksın mı kalkmasın mı tartışması
her daim tazeliğini korur. Küresel Futbolcu Göç Raporu’na
göre, Türkiye yabancı statüsünde en fazla oyuncunun
bulunduğu beşinci ülke. Bank Asya 1. Lig ise yabancı
futbolcuların yaş ortalaması açısından Serie B’den sonra
en genç ikinci lig özelliğini taşıyor.

Mustafa Taha
amSaha’n›n Nisan 2011
say›s›nda Profesyonel
Futbolcular Gözlem
Grubu’nun haz›rlad›¤›
“Avrupa’daki Futbolcular›n
Demografisi” isimli raporu
de¤erlendiren bir yaz› yer alm›ﬂt›.
Bu say›da ise yine Profesyonel
Futbolcular Gözlem Grubu’nun
69 ülke federasyonunun
bünyesinde bulunan 101 ligi baz
alarak haz›rlad›¤› “Küresel Futbolcu
Göç Raporu” adl› çal›ﬂman›n
önemli noktalar›na de¤inece¤iz.
Rapor dâhilinde 1569 kulüp
incelendi. Birinci ve ikinci liglerin
de¤erlendirildi¤i araﬂt›rmada,
Macaristan’dan 47 kulüp yer ald›.
Macaristan’› 44 kulüple ‹ngiltere,
42’ﬂer kulüple de ‹spanya ve ‹talya
takip etti. Araﬂt›rmada Türkiye ise
Süper Lig ve 1. Lig’den toplam 36
kulüple de¤erlendirildi.
Küresel Futbolcu Göç Raporu’na
göre, en fazla futbolcu ithal eden
ülke Güney K›br›s Rum Kesimi.
2010 y›l›nda 28 kulüpte oynayan
yabanc› futbolcu say›s›n›n toplam›
210. Bu rakam, kulüp baﬂ›na
kadroda bulunan ortalama yabanc›
futbolcu say›s›n›n 7.8 oldu¤u
anlam›na geliyor. Avrupa k›tas›nda
yabanc› futbolcu say›s› aç›s›ndan
baﬂ› K›br›s Rum Kesimi çekse de
Avrupa k›tas› d›ﬂ›nda Birleﬂik
Devletler yabanc› futbolcu transferi
aç›s›ndan ilk s›rada yer al›yor.
Kanada ve Birleﬂik Devletlerde yer
alan kulüpleri içine alan Major
Soccer League (MLS), geçen sene

T

116 yabanc› futbolcuya
organizasyon içerisinde yer verdi.
2010’da yabanc› ülkelerde futbol
oynarken ülkesine geri dönen ve
futbol hayat›n› do¤du¤u
topraklarda sürdüren oyuncu say›s›
aç›s›ndan ilk s›rada Brezilya yer
al›yor. 135 sambac›, ülkesine
dönerek Serie A ve Serie B’de
forma giyiyor. Yurtd›ﬂ›ndan gelen
futbolcular›n en önemli dura¤› ise
Flamengo kulübü. Kariyerini
ülkesinde sürdürme karar› alan
10 futbolcunun tercihi Rio de
Janerio merkezli kulüp oldu.

Türkiye ilk beﬂte
Liglerde top koﬂturan yabanc›
futbolcu say›s› aç›s›ndan Türkiye
ilk beﬂ içerisinde yer al›yor.
K›br›s Rum Kesimi, Yunanistan,
Portekiz ve ‹ngiltere’nin ard›ndan
s›ralanan Türkiye’ye 2010 y›l›nda
135 yabanc› futbolcu ayak bast›.
Bu, araﬂt›rmaya konu olan 36
kulüp baﬂ›na ortalama 3.75
yabanc› futbolcu anlam›na gelse
de Bank Asya 1. Lig’de bir tak›mda
forma giyebilecek yabanc› futbolcu
say›s›n›n üç oldu¤unu hat›rlatmak
gerekiyor.
Avrupa Futbol Federasyonlar›
Birli¤ine ba¤l› liglerde mücadele
eden kulüplerden 25’inin
kadrosunda 11 ve üzerinde
yabanc› statüsünde bulunan
futbolcu yer al›yor. Bu 25 kulüp
içerisinde, Avrupa’n›n beﬂ büyük
ligi olarak adland›r›lan ‹ngiltere,

Liglerin Yabanc› Oyuncu Oranlar›
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‹spanya, ‹talya, Fransa ve
Almanya’dan sadece üç kulüp
bulunuyor. Bunlar, 12’ﬂer futbolcu
ile Schalke 04, Genoa ve
Zaragoza. Yabanc› statüsünde en
fazla oyuncu bulunduran kulüp ise
K›br›s Rum Kesimi’nden AEP.
Geçen sezon sonunda K›br›s Rum
Kesimi Birinci Ligi’nde son s›rada
yer alan ve küme düﬂen Baf
tak›m›n›n kadrosunda 18 yabanc›
futbolcu bulunuyordu. AEP’yi
16’ﬂar futbolcu ile Celtic, Iraklis ve
bir baﬂka Rum Kesimi ekibi
Olympiakos takip ediyor. Zaten ilk
10 içerisinde yer alan kulüplerden
sekizi Rum Kesimi ya da
Yunanistan ekibi.
Avrupa k›tas› d›ﬂ›nda, kadrosunda
en fazla yabanc› futbolcu
bulunduran kulüpler s›ralamas›nda
yer alan ilk 10 kulüpten 7’si
MLS’ten. Lige bu y›l kat›lan
Vancouver Whitecaps ile birlikte
Chivas USA ve Kansas City
Wizards’›n da kadrosunda 9
yabanc› futbolcu bulunuyor.
Amerika k›tas› d›ﬂ›ndan listeye
giren kulüpler ise Katar’da bu
sezonun sürpriz ﬂampiyonu
Lehviya (7 futbolcu), Çin Süper
Ligi’nden Qingdao Jonoon ile
Tianjin Teda ve Güney Kore’den
Suwon Bluewings (6 futbolcu).

Yaﬂl›lar›n gözdesi
Latin Amerika
Küresel Futbolcu Göç Raporu’na
göre, yabanc› futbolcu statüsünde
bulunan oyuncular›n yaﬂ
ortalamas› dikkate al›nd›¤›nda
Bank Asya 1. Lig, s›ralamada en
genç ikinci lig özelli¤ini taﬂ›yor.
Yabanc› statüsünde en az 15
futbolcunun bulundu¤u liglerin
dikkate al›nd›¤› bu kategoride,
39 futbolcunun yaﬂ ortalamas›
22.96 olan Bank Asya 1. Lig ikinci
s›rada yer al›rken, 15 futbolcunun
yabanc› statüsünde bulundu¤u
Serie B’nin yaﬂ ortalamas› ise
22.79. Özellikle Brezilya ve di¤er
Latin Amerika ülkelerinden gelen
futbolcular›n Avrupa’daki ilk
dura¤› olan Portekiz’de birinci
ligde yer alan 18 kulübün sahip
oldu¤u yabanc› statüsündeki
futbolcu say›s› 124. Ve bu 124
futbolcunun yaﬂ ortalamas› 24.77.
Araﬂt›rmada ilk dörde giren liglerin
hepsinin ülkelerinin ikinci ligi
olmas› da bir baﬂka ilginç nokta.
Yabanc› statüsünde yer alan

yurtd›ﬂ›na transfer oldu. Avrupa
kulüpleri aras›nda ise ismi çok
fazla duyulmam›ﬂ iki S›rp kulübü
-Cukaricki ile Jagodina- 9’ar
futbolcusunun yurtd›ﬂ›na transfer
olmas›na izin vermiﬂ.

futbolcular›n yaﬂ ortalamas›na göre
en genç ilk 30 lig s›ralamas›nda
Avrupa k›tas› d›ﬂ›ndan sadece iki
lig yer al›yor; Güney Afrika Ligi ve
MLS.
Yabanc› futbolcular›n yaﬂ
ortalamas›n›n yüksek oldu¤u ligler
s›ralamas›nda ise ilk alt› s›rada
Güney ve Orta Amerika ülkeleri
yer al›yor. 20 yabanc› futbolcunun
top koﬂturdu¤u Brezilya Serie A
Ligi, 29.04 yaﬂ ortalamas›yla ilk
s›rada yer al›rken, Meksika Ligi de
28.52 yaﬂ ortalamas›yla ikinci
s›rada. Bu kategoride ilk 10’da yer
alan iki Avrupa ülkesi bulunuyor;
Belarus ve Azerbaycan. Her iki
ülkenin de hem milli tak›mlar hem
de ulusal ligler düzeyinde aﬂama
kaydetmeye çal›ﬂmas› da önemli
ortak özellik. Türkiye Süper Ligi de
bu kategoride 28. s›rada kendine
yer buluyor. 96 yabanc› statüsünde
futbolcunun top koﬂturdu¤u Süper
Lig’in yabanc› futbolcu yaﬂ
ortalamas› 26.75.

Brezilya’dan Portekiz’e
‹ngiltere’den ‹skoçya’ya…

28 futbolcu
Türkiye’ye dönmüﬂ!
Küresel Futbolcu Göç Raporu’nda
yer alan bir di¤er önemli veriyse,
ülkelerine geri dönen yabanc›
futbolcu say›s›. Transfer denince
akla ilk gelen ülkeler olan
Brezilya, Arjantin ve S›rbistan bu
kategorinin ilk üç s›ras›nda yer
al›yor. 2010’da Brezilya’dan 135,
Arjantin’den 131, S›rbistan’dan da
112 futbolcu kariyerlerinin yurtd›ﬂ›
k›sm›na nokta koyup, ülkelerine
dönmeye karar vermiﬂ.
Bu kategoride Türkiye de 28
futbolcu ile 16. s›rada yer al›yor.
28 rakam›n›n ak›lda kar›ﬂ›kl›k
yaratmamas› için, yurtd›ﬂ› do¤umlu
Türk as›ll› futbolcular›n da bu
kategoride yer ald›¤›n› hat›rlatmak
gerekiyor.
Avrupa k›tas›nda, ülkelerine
dönmeye karar veren futbolcular›n
en fazla tercih ettikleri kulüpler
s›ralamas›nda S›rbistan’dan
Napredak Krusevac ilk s›rada yer
al›yor. Geçti¤imiz sezon S›rbistan
Süper Ligi’ni 15. s›rada
tamamlayan ve küme düﬂen
Krusecav ﬂehrinin tak›m›,
yurtd›ﬂ›ndan dönen 9 S›rp
futbolcuya kap›lar›n› açm›ﬂ.
Gürcistan’›n Olimpi Rustavi tak›m›
da 9 futbolcu ile ikinci s›rada.
Ligimizin gurbetçi futbolcu
transferi aç›s›ndan önde gelen

kulüplerinden Kayserispor da 2010
y›l›nda transfer etti¤i 5 futbolcu ile
14. s›rada yer ald›.
Avrupa k›tas› d›ﬂ›na bak›ld›¤›nda
Brezilya’n›n Flamengo ve
Uruguay’›n Penarol kulüpleri
ülkeye dönen futbolcular› kadroya
katma konusunda en becerikli
ekipler. Her iki kulüp de 10
futbolcuyu kadrosuna katm›ﬂ
durumda. Bu kategoride yer alan
Güney ve Orta Amerika kulübü
olmayan ekipler ise M›s›r’›n
El Ahli, ‹ran’›n Sepahan ve Çin’in
Shandong Luneng kulüpleri.

En çok ihraç edenler
Brezilya, Arjantin ve
S›rbistan…
Dünya üzerinde yer alan 103
federasyona ba¤l› en az bir
futbolcu yurtd›ﬂ›na (yabanc›
futbolcu statüsüyle) transfer oluyor.
Dünya üzerinde en fazla futbolcu
ihraç eden ülke Brezilya. 2010
y›l›nda 280 futbolcunun yurtd›ﬂ›na
transfer oldu¤u Brezilya’y› bir
baﬂka Latin Amerika ülkesi
Arjantin takip ediyor.
215 Arjantinli futbolcu yurtd›ﬂ›na
transfer olmay› tercih ederken,

150 S›rp oyuncu da kariyerini
S›rbistan d›ﬂ›nda bir tak›mda
sürdürdü. Küresel Futbolcu Göç
Raporu’na göre bir baﬂka ilginç not
ise 2010’da yurtd›ﬂ›na transfer olan
Ganal› futbolcular›n yüzde 80’inin
orta saha ya da forvet oyuncusu
olmas›. ‹ngiltere farkl› bir istatisti¤e
imza att› ve 2010 y›l›nda Ada’da
top koﬂturan 241 yabanc›
statüsündeki futbolcu baﬂka ülke
liglerine transfer oldu. Bu 241
futbolcudan 111’i Premier Lig
kulüplerinde top koﬂturuyordu.
Bu da kulüp baﬂ›nda 5.5 yabanc›
futbolcunun tak›mdan ayr›lmas›
anlam›na geliyor.

‹ngilizler genç
Rumenler ise geç ayr›l›yor
Profesyonel Futbolcular Gözlem
Grubu’nun araﬂt›rmas› yabanc›
liglere transfer olan ‹ngiliz
futbolcular›n bu tercihlerini genç
yaﬂta yapt›klar›n› gösteriyor.
2010’da Ada’dan ayr›lan 14 ‹ngiliz
futbolcunun yaﬂ ortalamas› 21.81
iken ikinci s›rada yer alan
Karada¤’da bu ortalama 23.48 yaﬂ.
En fazla futbolcu ihraç eden ülke
olan Brezilya’da ise oyuncular›n

ülkeden ayr›lma yaﬂ› 24.48.
‹ngilizlerin aksine, Rumen
futbolcular ülkelerinden geç yaﬂta
ayr›lmay› tercih ediyor. 2010’da
ulusal liglerde mücadele eden
kulüplerden ayr›lan ve kariyerlerini
yurtd›ﬂ›nda sürdüren 26
futbolcunun yaﬂ ortalamas› 28.18.
Bu kategoride ikinci s›ray› 27.65
yaﬂ ortalamas› ile ﬁili al›yor.
Avrupa’n›n Güney Amerika’y› en
iyi tarayan ve futbolcu seçen
kulübü olarak gösterilen Udinese,
2010’un en fazla futbolcu ihraç
eden kulübü. Geçen sezonu
dördüncü s›rada tamamlayarak
ﬁampiyonlar Ligi elemesinde
mücadele etmeye hak kazanan
‹talya kulübü, 23 futbolcuyu ülke
d›ﬂ›ndaki kulüplere satt›.
Udinese’yi, ‹ber Yar›madas›’n›n
transferdeki en aktif kulüplerinden
Benfica izliyor. Lizbon ekibinin
ülke d›ﬂ›na satt›¤› futbolcu say›s› 22.
Sadece o ülke vatandaﬂ› olan
futbolcular›n yurtd›ﬂ›na transferi
dikkate al›nd›¤›nda ise Latin
Amerika’n›n üç önemli kulübü,
River Plate, Boca Juniors ve
Nacional ilk üç s›rada yer al›yor.
River Plate’in 14, Boca ve
Nacional’in ise 13’er futbolcusu

Küresel Futbolcu Göç Raporu,
futbolcular›n transferde izledikleri
rotay› da ortaya koymuﬂ.
Transferlerin en yo¤un ﬂekilde
gerçekleﬂti¤i hat Brezilya-Portekiz.
2010 y›l›nda Brezilya’dan
Portekiz’e 95 futbolcu transfer
olurken, Portekiz’den Latin
Amerika ülkesinin yolunu tutan
futbolcu say›s› 21.
Her iki ülkenin de ana dilinin
Portekizce olmas› ve futbolcular›n
Avrupa’ya geliﬂlerinde daha az
uyum sorunu yaﬂama ihtimali
bulunmas› bu rotan›n
yo¤unlu¤unun yüksek
ç›kmas›ndaki temel sebep.
Benzer yo¤unluk Ada’da da
‹ngiltere ile ‹skoçya aras›nda söz
konusu. Geçen y›l içerisinde
67 ‹ngiliz futbolcu ‹skoçya liglerine
transfer olurken, ‹ngiltere’ye
transfer olan ‹skoç futbolcu say›s›
ise 24. Arjantin ile ﬁili aras›nda da
yo¤un bir transfer ak›ﬂ› bulunuyor.
Arjantin’den ﬁili liglerine transfer
olan futbolcu say›s› 56’yken, ﬁili’den
Arjantin’e geçenlerin say›s› 29.
Avrupa k›tas›nda Brezilyal›lar›n
gözde ülkesi Portekiz iken,
Sambac›lar›n Avrupa’n›n en
bat›s›ndan sonraki tercihleri Asya
k›tas›. 2010’da Brezilyal›
futbolculardan 15’i Güney Kore,
14’ü Japonya, 12’si de ‹ran’a
transfer oldu. Türkiye ise Brezilyal›
futbolcular›n tercih ettikleri ülkeler
s›ralamas›nda 12. s›rada yer ald›.
Geçen sezon 6 Brezilyal› futbolcu
Türkiye’ye transfer oldu.
Futbol konfederasyonlar› dikkate
al›nd›¤›nda, her konfederasyonun
kendi içerisindeki transfer
mobilitesinin yüksek oldu¤u
dikkati çekiyor. Bunu, futbolcular›n
yabanc› olmad›¤› kültürlere
transfer olma istedi¤ine ba¤lamak
mümkün. Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu Birli¤i’nin
(COMNEBOL) 2010 y›l›nda kendi
üyeleri aras›ndaki futbolcu transferi
ortalamas› 2.54. Bu rakam UEFA
için 3.17, Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) için 0.71,
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC)
için ise 0.53.
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Acemilik dönemim bitti
Ço¤u futbolsever
onu Süper Lig’deki
ve yeni tak›m›ndaki
ilk maç›nda
sonradan oyuna
girip Galatasaray’a
Ali Sami Yen’de
att›¤› golle
tan›m›ﬂt›. A2 Millî
Tak›m kamp›nda
yakalad›¤›m›z
Ankaragücülü
oyuncu, bu
noktalara gelmesini
sa¤layan
Samsunspor’da
yaﬂad›klar›n›,
Süper Lig’de
geçti¤imiz sezon
çekti¤i zorluklar›
ve hayat›yla ilgili
detaylar› bizlerle
paylaﬂt›.

Aydın Güvenir
▼Öncelikle futbola ad›m atma hikâyeni
dinleyerek baﬂlayal›m röportaja. Tarsuslu
oldu¤unu biliyoruz. Ama futbol oynamaya
‹stanbul’da baﬂlam›ﬂs›n…
▲Evet, 2 ﬁubat 1988 Tarsus do¤umluyum ama
dedi¤iniz gibi futbolla ‹stanbul’da tan›ﬂt›m.
Ben 6-7 yaﬂlar›ndayken babam›n iﬂinden dolay›
ailecek ‹stanbul’a göç ettik. Babam TIR
ﬂoförüydü ve ‹stanbul taraf›na iﬂi ç›kmaya
baﬂlam›ﬂt›. Biz de o yüzden ‹stanbul’a
gelmiﬂtik. Üç kardeﬂiz. ‹ki ablam var.
‹stanbul’da Sefaköy’e yerleﬂtik ve 3-4 sene
sonra da Yeﬂilova Yeni Ufukspor adl› bir
kulüpte amatör olarak top oynamaya baﬂlad›m.
1 sene sonra Sefaköy Özmuratspor’a geçtim.
Orada 5 sene oynad›m. Futbola baﬂlamamdaki
en büyük destekçim annemdir. En çok annem
istiyordu futbolcu olmam›. Çünkü benim top
oynamak için can att›¤›m› ve futbolcu olma
konusunda çok heyecanl› oldu¤umu biliyordu.
Hatta beni okul ç›k›ﬂlar›ndan idmanlara bile
kendisi götürürdü.
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Turgut Doğan Şahin
Futbola başlamamdaki en
büyük destekçim annemdir.
En çok annem istiyordu futbolcu
olmamı. Çünkü benim top
oynamak için can attığımı ve
futbolcu olma konusunda çok
heyecanlı olduğumu biliyordu.
Hatta beni okul çıkışlarından
idmanlara bile kendisi
götürürdü.
Sefaköy Özmuratspor’da
oynarken beni izleyen ve
beğenen İstanbulspor’un eski
futbolcusu Dimitri Pantazi,
Samsunspor’da denenmemi
sağladı. Altyapıya seçilmeyi
başardım. Ailemden uzak
kalacağım için üzgündüm ama
benim için yeni bir yol açılmıştı
bu transferle.

▼‹stanbul’da amatör bir tak›mda oynarken bir
anda Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Samsunspor
seni keﬂfetti. Samsunspor’a transferin nas›l
gerçekleﬂti?
▲‹stanbulsporlu eski futbolcu Dimitri Pantazi
beni Sefaköy Özmuratspor’da oynarken izlemiﬂ
ve be¤enmiﬂ. Samsunspor’da o dönemin baﬂkan›
‹smail Uyan›k’la diyalogu vard›. Benim
seçmelere girmemi Dimitri Hoca sa¤lad›.
‹stanbul’dan Samsun’daki seçmelere 5-6
arkadaﬂ›mla gitmiﬂtik. Orada denendikten sonra
altyap›ya seçilmeyi baﬂard›m. Ailemden uzak
kalaca¤›m için üzgündüm ama benim için yeni
bir yol aç›lm›ﬂt› bu transferle.
▼Asl›na bakarsak ‹stanbul’da futbolda
oynamaya baﬂlasan da seni yetiﬂtiren kulüp
Samsunspor diyebiliriz. Samsunspor
altyap›s›nda ne gibi evrelerden geçtin, hangi
hocalar sana yol gösterdi?
▲ﬁu an Kad›nlar A Millî Tak›m Teknik Direktörü
olan Yücel Uyar’la çal›ﬂt›m öncelikli olarak.
Samsunspor’un altyap›s›ndan sorumluydu ve
beni altyap›ya alan da oydu. 16 yaﬂ›ndayd›m ve
Yücel Hocan›n o dönemde benim geliﬂimimde

çok büyük eme¤i olmuﬂtu. Üç
sezon altyap›da oynad›ktan sonra
da profesyonel kontrat yaparak
2006’da A tak›ma yükseldim.
Sonra da Samsunspor formas›yla
Bank Asya 1. Lig’de mücadele
etmeye baﬂlad›m. O yüzden
altyap›dan A tak›ma da Yücel
Hoca sayesinde ç›kt›m diyebilirim.

Beni bu günlere
Orhan Kapucu getirdi
▼Bank Asya 1. Lig’de oynamaya
baﬂlad›n ve k›sa süre içerisinde
tak›m›n de¤iﬂmez oyuncular›ndan
birisi oldun. Bu ç›k›ﬂ nas›l
gerçekleﬂti?
▲A tak›mda oynad›¤›m
dönemlerde Ercüment Coﬂkundere
ve Hayrettin Gümüﬂda¤ gibi
isimlerle çal›ﬂma f›rsat›m oldu.
Ama benim için en farkl› hoca
Orhan Kapucu’ydu. Orhan Hoca
Samsunspor’un 80’li y›llardaki
forvetlerinden. 2007-2008
sezonunun devre aras›nda tak›m›n
baﬂ›na gelmiﬂti.
Durumumuz kötüydü o dönemler.
Ben de ilk yar›daki hiçbir maçta
forma giyememiﬂtim. Orhan
Hocan›n geliﬂiyle birlikte ikinci

yar› tüm maçlarda görev
ald›m ve onun güvenini
boﬂa ç›karmay›p iyi bir
performans sergiledim.
Ligdeki ilk gollerimi de bu
dönemde kaydettim.
Hatta ilk golüm
Orduspor’a karﬂ› son
dakikada gelmiﬂti. Ayr›ca
da ilk kez profesyonel
olarak forma giyme ﬂans›
buldum onun sayesinde.
Bu sezonu takip eden
senelerde de sürekli
oynamaya baﬂlad›m. Yani
Orhan Hocan›n düzenli
olarak ﬂans vermeye
baﬂlamas› benim için bir
dönüm noktas›yd›. Bu
arada Orhan Hocan›n o
dönemki yard›mc›s› eski
Galatasarayl› Mehmet
Gönülaçar’›n da
geliﬂimime çok katk›s›
oldu. Onlar olmasayd›
belki de ﬂu an bir Süper
Lig oyuncusu
olamayabilirdim.
▼Bank Asya 1.Lig
kariyerine bakt›¤›m›zda
baﬂar›l› oldu¤u kadar, bir
o kadar da agresif bir
oyuncu ç›k›yor karﬂ›m›za.
Hatta 2008-2009
sezonunda iki kez
oyundan ihraç edildi¤in
ve 6 maç ceza ald›¤›n bir
dönem var…
▲Evet, o dönem
Gaziantep Büyükﬂehir
Belediyespor maç›nda bir
oyuncuyla kavga
etmiﬂtim. Küfür etti¤im için 3 maç
ceza alm›ﬂt›m ve ceza haberini
ald›¤›mda çok üzülmüﬂtüm. Çok
oynamak istiyordum ve böyle bir
nedenden ötürü oynayamamak çok
yaralam›ﬂt› beni. Ligin son
haftalar›na do¤ru da Sakaryaspor
deplasman›nda yine oyundan
at›ld›m. Ancak bu at›lma, bana
göre haks›zd›. Bundan dolay›
hakeme tepki göstermiﬂtim. O maç
sonras›nda da hakeme gösterdi¤im
tepki nedeniyle yine 3 maçl›k bir
ceza alm›ﬂt›m. Ne zaman oyun
içinde sinirlensem, akl›ma ilk
at›ld›¤›m maç geliyor!
▼Peki cezalardan sonra saha
içindeki hareketlerine dikkat
etmeye baﬂlad›n m›?
▲Özellikle ilk ceza ald›¤›m
maçtan çok ders ç›kard›m
kendime. Küfür etti¤imden ötürü
ceza ald›¤›m›n ve bunun son
derece yanl›ﬂ bir hareket
oldu¤unun fark›ndayd›m.
Bu olaydan sonra da bir daha
hiçbir zaman saha içinde bu gibi
hareketler yapmamaya ve rakipten
hiçbir arkadaﬂ›mla kavga
etmemeye özen gösterdim.
Böyle yanl›ﬂ davran›ﬂlardan uzak
durmaya çal›ﬂt›m hep. O sezondan

sonra da hiç böyle bir ceza
almad›m zaten. Ne zaman oyun
içinde sinirlensem, akl›ma o an
geliyor ve frenliyorum kendimi.
▼Samsunspor’daki son sezonunda
15 golle krall›k listesinin üst
s›ralar›nda yer ald›n ve ligin göz
önündeki oyuncular›ndan biri
haline geldin. O sezon
Samsunspor’daki yükselen
performans›n› neye ba¤l›yorsun?
▲Düzenli olarak sahada yer
ald›kça futbolumun üstüne
koydu¤umu gördüm. Çünkü
oyuncunun kendini geliﬂtirebilmesi
için düzenli oynamas› lâz›m. Ben
de bu ﬂans› buldukça kendimi
geliﬂtirdim. Her hafta sonunda,
o maç iyi de kötü de oynasam

Samsunspor’un ç›kaca¤›n›
bilsem kal›rd›m
▼Ankaragücü’ne geçiﬂin nas›l
oldu?
▲Sözleﬂmem devam etmesine
ra¤men performans›mdan ötürü
daha üst ligdeki bir tak›ma gitmek
istiyordum. Samsunspor’un da o
dönem oldukça fazla borcu
bulunuyordu. Bu nedenle beni
gözden ç›karm›ﬂlard›. Herhangi bir
tercihim yoktu ve yönetimin maddi
aç›dan anlaﬂt›¤› bir kulübe
gidecektim. O tak›m da en çok
bonservis bedelini veren
Ankaragücü oldu. Yani transfer
gerçekleﬂene kadar ben

Samsunspor’un 80’li yıllardaki forvetlerinden
Orhan Kapucu A takımın başına geldikten sonra
bana tüm maçlarda görev verdi. Bu olay benim
için bir dönüm noktasıydı. Orhan Hocanın o
dönemki yardımcısı Mehmet Gönülaçar’ın da
gelişimime çok katkısı oldu.
Ankaragücü’ne geldiğimde sakattım ve ancak
8. haftada oynama şansı bulabildim. İlk maçımda
Galatasaray’a gol attım ama o anda heyecandan
hiçbir şey hissedemedim. Fark edince de çok mutlu
oldum. Küçükken taraftarı olduğum takıma gol
atmak farklı bir duyguydu.
bunun geçti¤ini
düﬂünerek, hep önüme
bakmaya çal›ﬂt›m. Yani
geriye dönük olaylara
tak›lmamaya özen
gösterdim. Hep en
iyisini vermeye çal›ﬂt›m
sahada. Böylece
performans›m artt›. Sonra
da bir basamak atlay›p,
daha üst bir ligde oynayan
Ankaragücü’ne transfer
oldum bu ﬂekilde.
Performans›m›
düzenli oynad›kça
kendimi geliﬂtirmeme
ba¤l›yorum.

Ankaragücü’yle temas
kurmad›m. Ama
Samsunspor’un Spor Toto
Süper Lig’e yükselece¤ini
bilsem, ben de tak›mda
kalmak ve bu baﬂar›n›n
bir parças› olmak
isterdim.
▼Ankaragücü’nde sezon
baﬂ› sakatl›¤›ndan ötürü
bir süre forma
giyemedin.
Daha
sonra
da
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oynad›¤›n ilk maçta Galatasaray’a
Ali Sami Yen’de gol atarak flaﬂ bir
ﬂekilde Süper Lig’e merhaba
dedin…
▲Samsunspor’da oynad›¤›m son
maçlardan birinde sakatlanm›ﬂt›m.
Samsunspor düﬂme mücadelesi
veriyordu o dönemde.
Dardanelspor deplasman›nda
parma¤›m k›r›lm›ﬂt›. Kötü
gidiﬂattan ötürü 2-3 hafta k›r›k
parmakla oynay›p tak›m›n ligde
kalmas›na katk›da bulunmaya
çal›ﬂt›m. Tedavi sürecine lig
bittikten sonra baﬂlad›m yani.
Dolay›s›yla Ankaragücü’ne
geldi¤imde sakatl›¤›m devam
ediyordu. Tedavi süresi
beklenilenin aksine uzay›nca
yaklaﬂ›k 4-5 ay sonra sahalara geri
dönebildim. Sezon baﬂ› kamp› da
geçiremedim yeni tak›m›mda.
Daha sonra sakatl›¤›m geçti ve
ligin 8. haftas›nda ilk kez
Galatasaray’a karﬂ› 78. dakikada
oyuna girdim. Bu benim hem yeni
tak›m›mdaki hem de Süper
Lig’deki ilk maç›md›. Heyecandan
hiçbir ﬂey hissedemedim o an
aç›kças›. Çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. ‹lk
maç›mda gol att›¤›m, ancak
maçtan sonra akl›ma geldi.
Fark edince de çok mutlu oldum.
Küçükken Galatasaray
taraftar›yd›m. Çocuklu¤umda
tuttu¤um tak›ma gol atmak da ayr›
bir duygu oldu benim için.

Süper Lig çok daha zor
▼Peki bu flaﬂ baﬂlang›çtan sonra
Spor Toto Süper Lig’deki ilk
sezonun senin aç›ndan nas›l geçti?
Zorland›n m› oynad›¤›n maçlarda?
▲Bank Asya 1. Lig’le Spor Toto
Süper Lig’in aras›nda ciddi bir
kalite ve zorluk fark› oldu¤unu
düﬂünüyorum. Bunu bu sezon
Süper Lig’de mücadele etmeye
baﬂlay›nca anlad›m. ‹lk sezonumda
uyum sorunu yaﬂad›m aç›kças›.
Sakatl›¤›mdan ötürü sezon baﬂ›
kamp›nda bulunamam da bunda
etkili oldu. Ancak gelecek sezon
bu sorunu aﬂ›p daha etkili
olaca¤›m› düﬂünüyorum. Bu sezon
benim için bir acemilik dönemiydi.
▼Hücum hatt›nda oynayan ve
geliﬂmekte olan bir oyuncusun.
Gerek gol yollar›nda etkili olma,
gerekse de son vuruﬂ bak›m›ndan
örnek ald›¤›n bir oyuncu var m›?
▲Türkiye’den Fatih Tekke’yi çok
be¤enirim. Geçti¤imiz sezonun
ikinci yar›s›nda onunla ayn›
tak›mda oynama f›rsat›m da oldu.
Bu benim için çok büyük bir
mutluluk kayna¤›yd› ve ayn›
zamanda da bir ﬂanst›. Dedi¤im
gibi, gelmeden önce de çok
be¤endi¤im ve kendime örnek
ald›¤›m bir oyuncuydu Fatih abi.
Özellikle onun son vuruﬂlar›n›
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örnek almaya
çal›ﬂ›yorum. Dünya
futboluna
bakt›¤›m›zda ise en
be¤endi¤im forvet
olarak Zlatan
Ibrahimovic’i
söyleyebilirim.
▼Örnek ald›¤›n›
belirtti¤in Fatih
Tekke’yle gol
vuruﬂlar›ndaki
baﬂar›s›n›n s›rr›n›
konuﬂtun mu hiç?
▲Fatih abiyi
özellikle
antrenmanlarda
gözlemliyorum.
Yeni tan›ﬂt›¤›m›z ve
benim büyü¤üm
oldu¤u için aç›kças›
çekiniyorum bazen
bunlar› ona
sormaya. Ancak
sezon sonuna
do¤ru yavaﬂ yavaﬂ
sormaya baﬂlad›m
diyebilirim. Asl›nda
çekinmemizi o da
istemez ama, bir
çekingenlik oluyor
iﬂte baﬂlarda.
Çünkü karﬂ›n›zdaki
oyuncu Fatih Tekke
sonuçta.
▼Samsunspor’da
santrfor oynamana
ra¤men,
Ankaragücü’nde
genelde kanatlarda
forma ﬂans› buldun.
As›l mevkiinin
neresi oldu¤unu
düﬂünüyorsun?
▲ﬁu an ben de kendi mevkiimi
bilemiyorum aç›kças› (gülüyor).
O yüzden “santrforum” ya da
“kanat oyuncusuyum” gibi net bir
cevap veremiyorum. Asl›nda
Samsunspor’da da tam bir mevkiim
yoktu diyebilirim. Özellikle son
sezonumda saha içerisinde rahat
bir ﬂekilde, istedi¤im bölgede
oynama f›rsat› buldum. Bir nevi
serbest oyuncu gibiydim. Hoca da
bana bu rahatl›¤› veriyordu. Ancak
Ankaragücü’ne geldikten sonra
Ümit Özat sol kanatta oynatt› beni.
Daha sonra Ümit Hocan›n yerine
gelen Mesut Bakkal da sa¤ kanatta
oynatt› a¤›rl›kl› olarak. Yeri geldi,
tak›m›n hücumda eksikleri
bulundu¤u maçlarda da santrfor
oynad›m. Ancak Samsunspor’da
serbest oynama rahatl›¤›na
al›ﬂt›¤›mdan dolay›
Ankaragücü’nde bu durumun
zorlu¤unu çektim geçen sezon.
En çok oynamak istedi¤im mevkii
söylemek gerekirse santrfor
diyebilirim.
▼Süper Lig, forvet oyuncular›na
yak›n ve sert markaj

uyguland›¤›ndan dolay› hücum
oynayan futbolcular için zor bir
lig asl›nda. Türkiye’ye gelen
yabanc› forvetler de zaman zaman
bunu dile getiriyor. Sen Avrupa’ya
gidecek olursan hangi ligin oyun
stiline daha uygun oldu¤unu
düﬂünüyorsun?
▲En çok ‹spanya’da oynamak
isterim. Çünkü dedi¤iniz gibi Süper
Lig, forvet oyuncular›n› fiziksel
aç›dan oldukça y›pratan bir lig.
Ben de çok mücadeleye dayal›
oyunu sevmiyorum aç›kças›.
O yüzden asla ‹ngiltere’de
oynamak istemem mesela. Hiç o
kadar mücadeleye giremem yani
(gülüyor). ‹spanya’da forvetler
kendilerine daha fazla boﬂ alan
bulabiliyor. Orada teknik daha
önemli.
▼Süper Lig’deki ilk sezonunu
Ankaragücü formas›yla geride
b›rakt›n. Galatasaray’› 2 kez,
Beﬂiktaﬂ’› ve Fenerbahçe’yi de
kendi evinizde ma¤lup ettiniz.
Trabzonspor’dan ise deplasmanda
puan ald›n›z. Sadece büyük
maçlara m› motive oldu tak›m?

▲Lig bizim aç›m›zdan çok
çalkant›l› geçti geride b›rakt›¤›m›z
sezon. Belirtti¤iniz gibi büyük
maçlar› kazand›k ama di¤er
maçlardaki kazanma oran›m›z
oldukça düﬂüktü. Bunun nedenini
de karﬂ›laﬂt›¤›m›z herkes sordu
bize. Tabii ki büyük tak›mlara karﬂ›
oynad›¤›m›z maçlara ayr› bir
motivasyonla ç›kt›¤›m›z do¤ru.
Bu tak›mlara karﬂ› galibiyet
ald›ktan sonra da rehavete kap›ld›k
ve bunun sonunda da düﬂüﬂ geldi
diyebilirim.
▼Futbolun d›ﬂ›ndaki zamanlar›nda
neler yap›yorsun?
▲Tak›m arkadaﬂ›m Murat
Duruer’in evine gidip onunla
Play Station oynar, film seyrederiz
genellikle. Ankara’y› pek
bilmiyoruz ikimiz de. ﬁehir
merkezinde kal›yoruz.
Ankaragücü’nün yeni yap›lan
tesisleri de kald›¤›m›z yere ve
dolay›s›yla ﬂehre bir hayli uzak.
O yüzden antrenman oldu¤u
günler git, çal›ﬂ, gel, gün zaten
bitmiﬂ oluyor. Fazla boﬂ vakit
bulam›yoruz yani.

Copa America

Futbol cambazlar› iﬂbaﬂ›nda
Güney Amerika’nın en önemli futbol organizasyonu Copa America’nın 43.’sü, 1-24 Temmuz tarihleri arasında
düzenlenecek. Ev sahibi Arjantin, son iki kupanın finalinde boyun eğdiği ezeli rakibi Brezilya’yı bu kez kendi
topraklarında devirmenin peşinde. Tango ve Samba çarpışadursun, Uruguay ve Meksika’nın başı çektiği diğerleri de
rol çalmaya çalışacak.
İbrahim Koçyiğit
utbolun en ﬂaﬂaal› oynand›¤›
co¤rafyalardan Güney
Amerika’n›n millî tak›mlar
seviyesindeki ﬂampiyonu, bu ay
düzenlenecek Copa America ile
belirlenecek. Büyük favoriler
Arjantin ve Brezilya baﬂta olmak
üzere, Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu CONMEBOL’e üye
10 ülke, yanlar›na Kosta Rika ve
Meksika’y› da alarak art›k dört y›lda
bir düzenlenen futbol ﬂöleninin
43.’süne imza atacak. 1-24 Temmuz
tarihleri aras›nda Arjantin’in ev
sahipli¤inde düzenlenecek kupada,
kulüplerin millî tak›ma futbolcu
gönderme konusunda s›k›nt›
yaﬂamamalar› sayesinde, dünyaca
ünlü y›ld›zlar› seyredebilece¤iz.
Dörder tak›m bar›nd›ran üç grubu
yak›ndan tan›madan önce,
organizasyonla ilgili genel bilgiler
verelim. 14 ﬂampiyonlukla,
Uruguay’la birlikte kupa tarihinin en
baﬂar›l› ülkesi olan ancak 1993’ten
beri mutlu sona ulaﬂamayan
Arjantin, kupaya 9. kez ev sahipli¤i
yap›p bu alandaki rekorunu
geliﬂtirecek. Son beﬂ kupan›n
dördünü kazanan (üstelik son iki
kupan›n finalinde Arjantin’i
devirerek) Brezilya ise “Tangocular”a
karﬂ› kurdu¤u psikolojik üstünlü¤ü
devam ettirmek isteyecek. Uruguay
ve “misafir” Meksika ise
Samba-Tango savaﬂ›nda rol
çalman›n peﬂine düﬂecek.
Hat›rlatal›m; 2013 Konfederasyonlar
Kupas›’na ev sahipli¤i
A Grubu yapacak Brezilya
haricinde, Copa
Arjantin
Kolombiya America’da en iyi
Kosta Rika dereceye imza atan
ekip, 2013’teki o
Bolivya
buluﬂmaya davetiye
B Grubu kazanacak.
‹lk kez 1916’da
Brezilya
Paraguay “Güney Amerika
ﬁampiyonas›” ad›yla
Ekvador
Venezuela düzenlenen
organizasyon,
C Grubu 1967-1975 aras›nda
Uruguay sekiz y›ll›k bir ara
vermiﬂ, 1987’de de
Peru
bugünküne benzer bir
ﬁili
Meksika formata ve bugünkü
ismine kavuﬂmuﬂtu.

F
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Messi
En önemli fark, turnuvan›n iki y›lda
bir organize edilmesiydi.
CONMEBOL’ün görece küçük bir
konfederasyon olmas› nedeniyle,
1993 y›l›ndan bu yana
organizasyona k›ta d›ﬂ›ndan ekipler
de davet ediliyor. Bu y›lki turnuva
için düﬂünülen ilk ülke Japonya
olmuﬂtu. Fakat önce ülkede yaﬂanan
deprem-tsunami-nükleer felâket
üçlüsü, ard›ndan da özellikle Avrupa
kulüplerinin, oyuncular›n› bu
organizasyona göndermemekte
diretmesi nedeniyle, Japonya bu
teklifi geri çevirmek zorunda kald›.
Japonya’n›n reddetti¤i biletin önce
Avrupa ve Dünya ﬁampiyonu
‹spanya’ya gidece¤i konuﬂulmuﬂtu
ancak resmi teklif Kosta Rika’ya
yap›ld› ve ayn› gün içinde de kabul
edildi. Organizasyona davet edilen
ikinci ülke ise rekabeti bir hayli
art›raca¤› düﬂünülen Meksika oldu.
Dörder tak›m bar›nd›ran gruplarda
ilk ikiye giren ekipler, yanlar›na en
iyi iki üçüncüyü de alarak çeyrek
final oynayacak. Gruplarda ikili
averaja de¤il genel averaja
bak›laca¤›n› ve bu sayede heyecan›n
muhtemelen gruplardaki son
maçlara dek sürece¤ini de
hat›rlatarak, gruplara yak›ndan
bakmaya baﬂlayal›m...

Tango için son ﬂans!
A Grubu’nda ev sahibi Arjantin’e
Kolombiya, Kosta Rika ve Bolivya
eﬂlik edecek. Son iki finali
Brezilya’ya kaybeden ve son Dünya
Kupas›’nda da arad›¤›n› bulamayan
Arjantin, bu kez ﬂampiyonlu¤a
ölümüne muhtaç. Zira bir sonraki
Copa America, ezeli rakip
Brezilya’n›n ev sahipli¤inde
düzenlenecek ve ﬂampiyonluk için
bu y›lkinden daha iyi bir ﬂans uzun
süre gelmeyecek gibi görünüyor.
1986’da birlikte Dünya Kupas›
kald›rd›¤› Maradona’n›n yerine
hocal›¤a gelen Sergio Batista; Messi,
Tevez, Milito kardeﬂler, Zanetti ve
Agüero baﬂta olmak üzere, sakatl›¤›
bulunmayan tüm y›ld›zlar›ndan
faydalanacak. Aç›l›ﬂ› 1 Temmuz’da
Bolivya önünde yapt›ktan sonra,
s›ras›yla Kolombiya ve Kosta Rika ile

karﬂ›laﬂacak olan
48 yaﬂ›ndaki
Arjantinli teknik
adam, 2008 Pekin
Yaz Olimpiyat
Oyunlar›’nda
23 yaﬂ alt› tak›m›n
baﬂ›nda yaﬂad›¤›
türden bir zafer
kazanmay›
planl›yor. Kupa
öncesi oynanan
son haz›rl›k
maç›nda al›nan
4-0’l›k Arnavutluk
galibiyetine bir gol
ve iki asistle katk›
yapan Lionel
Messi ise art›k
A Millî Tak›m’›
büyük
organizasyonlarda
taﬂ›yabilece¤ini
kan›tlamak
zorunda...
A Grubu’ndaki
di¤er
temsilcilerden
Bolivya, son 30
y›lda sadece iki
kez gruptan
ç›kabildi; ama
FIFA 2010 Dünya
Kupas›
elemelerinde hem
Arjantin’i hem de
Brezilya’y› yenmiﬂ
olman›n getirdi¤i
fiyakan›n son
kullanma tarihi
henüz geçmedi.
Copa America’y›
a¤›rlad›¤› 1963’te ﬂampiyon olan
Bolivya’n›n karnesinde bir de
1997’de Brezilya’ya kaybedilen final
var. Gustavo Quinteros’un
çal›ﬂt›rd›¤› ekip, hücum hatt›nda
emekliye ayr›lan Joaquin Botero’nun
boﬂlu¤unu Marcelo Martins ile
dolduracak. Portekiz as›ll› Brezilyal›
Edvaldo Hermoza da annesi
sayesinde ald›¤› Bolivya
pasaportunun ard›ndan ilk kez bu y›l
millî formay› giydi ve kupada
kendini göstermeye çal›ﬂacak.
2001 finalinde Meksika’y› deviren
Kolombiya, grup ikincili¤i için en

forma ﬂans› bulamayan “yaﬂl›”
savunmac› Yepes’in Udinese’li
“genç” Zapata ile uyumu, Kolombiya
için kilit bir faktör olacak. Zira teknik
direktör Hernan Dario Gomez’e
yöneltilen en büyük eleﬂtiri, oynatt›¤›
4-1-4-1 sisteminin, tak›m geriye
düﬂtü¤ünde bir alternatifi
olmamas›...
Kupan›n iki “misafir”inden Kosta
Rika ise Gold Cup’a çeyrek finalde
veda etmiﬂ olman›n telafisini
Arjantin’de yapmaya çal›ﬂacak.
Fakat Gold Cup’ta golü de bulunan
25 yaﬂ›ndaki savunmac› Dennis
Marshall’›n organizasyonun ard›ndan
bir trafik kazas›nda hayat›n›
kaybetmesi, Kosta Rika’da moralleri
bir hayli bozmuﬂ durumda. Daha
önce 2001’de de Copa America’da
mücadele eden Kosta Rika, grubunu
lider bitirmiﬂ ancak çeyrek finalde
Uruguay’a elenmiﬂti. O Uruguay’›n
FIFA 2010 Dünya Kupas› biletini
Kosta Rika’n›n elinden alan ekip
oldu¤unu ve burada da muhtemel
bir eﬂleﬂmenin varl›¤›n› hat›rlatal›m.

Brezilya “üçleme” peﬂinde
B Grubu’nun favorisi Brezilya, son
iki kupan›n da galibi. “Sambac›lar”,
art arda üçüncü ﬂampiyonluklar›n›
Arjantin topraklar›nda elde edip,
ezeli rakiplerinin 1940’lardaki
baﬂar›s›n› tekrarlamak istiyor (Gerçi
o dönemde kupa her y›l
düzenleniyordu ve baﬂar›l› bir
jenerasyon k›sa süre içinde önemli
bir seri yakalayabiliyordu). Üstelik
Brezilya bunu baﬂarabilirse, dört y›l
sonra evinde düzenlenecek kupada,
art arda dördüncü ﬂampiyonlukla bir
rekora da imza atabilir.
Dunga’n›n yerine düﬂünülen Muricy
Ramalho’ya o dönemde çal›ﬂt›rd›¤›

güçlü aday gibi... Özellikle de geçen
sezon Avrupa Ligi’ni kazanan
Portolu Guarin ve Falcao’nun
yard›m›yla... 1975’te finalde
kaybetti¤i kupay› 2001’de kendi
evinde kazanan Kolombiya,
2007’de düzenlenen son
kupada gruptan
ç›kamam›ﬂt›. Ard›ndan
FIFA 2010 Dünya
Kupas› finallerine de
kalamayan ekip,
yeniden yükseliﬂe
geçme niyetinde.
Milan’da fazla

Robinho

kulüp,
Fluminense’den
Forlan
izin ç›kmay›nca
göreve getirilen
Mano Menezes,
ilk millî tak›m
tecrübesini
yaﬂ›yor.
49 yaﬂ›ndaki
hocan›n
Copa America
kadrosunda
Lucio, Maicon,
Alves, Robinho,
Pato ve Neymar
gibi y›ld›zlar
var.
Fenerbahçeli
Andre Santos da kadroda... Geçen
sezon sakatl›klarla bo¤uﬂan Kaka’n›n
yan› s›ra, sol bekteki yerini
Barcelona’l› Adriano’ya kapt›ran
Marcelo ise Arjantin’e götürülmedi.
Son haz›rl›k maçlar›nda oynanan
kontrata¤a dayal› futbol, taraftarlar›n
can›n› biraz s›km›ﬂt›. Fakat Menezes,
son aç›klamalar›nda, üçlü de¤il
dörtlü savunma ile oynayacaklar›n›
ve hücumu daha fazla
düﬂüneceklerini söyledi. Son beﬂ
kupan›n dördünü kazanan Brezilya,
aç›l›ﬂ› Venezuela karﬂ›s›nda
yapt›ktan sonra Paraguay ve Ekvador
ile oynayacak.
Art arda kat›ld›¤› dördüncü Dünya
Kupas› finallerinde çeyrek final
oynayarak tarihinin en iyi derecesini
kaydeden Paraguay, o rüzgâr› ﬂimdi
de Copa America’da sürdürmek
istiyor. 1953 ve 1979’da kazand›¤›
kupay› beﬂ kez de finalde kaybeden
Paraguay, Justo Villar’›n
kaptanl›¤›nda Lucas Barrios ve
Roque Santa Cruz gibi y›ld›zlar›yla
ﬂampiyonluk kovalayacak.
2007’de Güney Amerika’da y›l›n
teknik direktörü seçilen Gerardo
Martino’nun çal›ﬂt›rd›¤› ekip, prese
dayal› futbolunu hocas› Martino’nun
ülkesinde de sürdürebilirse, Dünya
Kupas›’nda yar›m b›rakt›¤› iﬂi
tamamlayabilir.
1959 ve 1993’te
dördüncülük yaﬂayan
Ekvador ise
Venezela ile en iyi
iki üçüncüden biri
olmaya çal›ﬂacak
gibi görünüyor.
Luis Fernando
Saritama’y›
turnuvadan iki hafta
önce sakatl›¤a
kurban veren Reinaldo
Rueda’n›n ö¤rencileri,
Manchester United’l›
Antonio Valencia’ya bel
ba¤layacaklar› kupada
aç›l›ﬂ› Paraguay karﬂ›s›nda
yapt›ktan sonra, belki de
gruptaki en kritik
maçlar›nda son
turnuvan›n çeyrek

finalisti Venezuela ile mücadele
edecek.

“Ölüm grubu”
olmadan asla!

Peru, muhtemelen Jefferson
Farfan’dan sakatl›¤› nedeniyle
faydalanamayacak. Claudio
Pizarro’nun da diz sakatl›¤›
nedeniyle daha önce kadrodan
ç›kar›ld›¤›n› düﬂünürsek, iﬂler Peru
için beklendi¤i gibi gitmeyebilir.
Bu ikilinin yoklu¤unda, Paolo
Guerrero’nun nas›l bir performans
sergileyece¤i, Peru’nun kupa
maceras› aç›s›ndan hayati önem
taﬂ›yacak.
ﬁili, en çekiﬂmeli grup gibi
görünen C Grubu’nda çeyrek final
bileti arayacak son ekip. Kupada
daha önce oynad›¤› dört finali de
kaybeden ﬁili, bu y›l yine en çok
Alexis Sanchez’e bel ba¤layacak.
Humberto Suazo ve Arturo Vidal,
kadrodaki di¤er önemli isimlerden
ikisi. Kupa, Marcelo Bielsa’n›n
federasyon baﬂkanl›¤› seçiminin
ard›ndan ﬁubat’ta istifa etmesinin
ard›ndan teknik direktörlü¤e gelen
ve ilk millî tak›m tecrübesini
yaﬂayan Claudio Borghi’nin de
ﬁili’nin baﬂ›ndaki ilk ciddi s›nav›
olacak.
Gruplar› mercek alt›na ald›ktan
sonra, maç takvimine de
de¤inelim. Arjantin ile Türkiye
aras›nda alt› saatlik bir fark
bulunuyor. Turnuvada en erken
maç TS‹ 21.30’da baﬂlayacak.
En geç baﬂlayacak mücadele ise
uyku düzenini zorlayacak bir
saatte; 03.45. 24 Temmuz’daki
finalin makul bir saatte,
TS‹ 22.00’de baﬂlayaca¤›n› ve
turnuvan›n A Haber’den
yay›mlanaca¤›n› da hat›rlatal›m.

En büyük iki favori Arjantin ve
Brezilya olsa da, bu ikilinin
ﬂampiyon olamamas› halinde kupay›
büyük ihtimalle kald›racak iki ekip
Uruguay ve Meksika, ayn› gruba
düﬂtü. 14 ﬂampiyonlukla, Arjantin ile
birlikte Copa America tarihinin en
baﬂar›l› iki tak›m›ndan biri olan
Uruguay, 1995’te baﬂlayan
ﬂampiyonluk hasretini dindirmenin
peﬂinde. Kupa öncesi ç›kt›klar› son
haz›rl›k maç›nda Estonya’y› 3-0
yenen Oscar Tabarez’in ö¤rencileri,
Forlan, Luis Suarez ve Caceres’in
formda olmas›ndan gayet memnun.
C Grubu’nda ilk maç Peru ile
oynanacak; ard›ndan da ﬁili ve
Meksika maçlar› var.
Kosta Rika ile birlikte, kupaya özel
davetle gelen Meksika bugüne kadar
iki final kaybedip üç de üçüncülük
gördü¤ü organizasyonda art›k
ﬂampiyonlu¤a ulaﬂmak istiyor.
25 Haziran’da oynanan Gold Cup
finalinde ABD’yi devirip mutlu sona
ulaﬂan Meksika’da en önemli s›k›nt›,
o organizasyon s›ras›nda kan›nda
yasakl› klenbuterole rastlanan beﬂ
oyuncu, Guillermo Ochoa,
Francisco Javier Rodriguez, Edgar
Duenas, Antonio Naelson ve
Christian Bermudez’in Copa
America’ya yetiﬂemeyecek olmas›.
Yine Gold Cup’ta mücadele eden
Aldo de Nigris gibi birçok isim de
Arjantin’e götürülmedi. Bu eksikler,
yard›mc› antrenör Luis Fernando
Tena’n›n çal›ﬂt›raca¤› ve
Ülkelerin Copa America karnesi
büyük ço¤unlu¤u 23 Yaﬂ
alt› Millî Tak›m›’ndan
Tak›m
ﬁampiyonluk ‹kincilik Üçüncülük
oluﬂacak ekibi nas›l
Arjantin
14
12
4
etkileyecek; bekleyip
Uruguay
14
6
9
görece¤iz.
Meksika’n›n eksiklerden
Brezilya
8
11
7
mustarip oluﬂundan
Paraguay
2
5
7
istifade etmek isteyecek
Peru
2
6
iki ekip, Peru ve ﬁili.
Kolombiya
1
1
3
1939 ve 1975’te
Bolivya
1
1
ﬂampiyonlu¤a ulaﬂan
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Efes Pilsen Futsal Ligi

Zafer yine ‹stanbul Üniversitesi’nin
Bu yıl 90 takımın katılımıyla
gerçekleşen Efes Pilsen Futsal
Ligi’nin şampiyonu,
Eskişehir’de düzenlenen dörtlü
final maçlarıyla belli oldu.
Finalde Çamlaraltı Koleji Ege
Elitspor’u 8-2 yenen İstanbul
Üniversitesi üst üste ikinci kez
mutlu sona ulaştı ve ülkemizi
UEFA Avrupa Futsal
Kupası’nda temsil etme hakkını
kazandı.
Serdal Eroy, Zafer Tüzün, Gani
Gümüﬂcan, Güven Sabaz, Do¤an
Atmaca, Metin ﬁeker, Çetin Biçer,
Orhan Türkmengil, Halit Kök ile
Erdal Albayrak’›n forma giydi¤i ve
seyircilerden büyük ilgi gören
karﬂ›laﬂmada eski ustalar›n
performans› alk›ﬂ toplad›.

Kaner: Futsal geliﬂiyor
ürkiye Futbol Federasyonu
Futbol Genel Direktörlü¤ü
taraf›ndan bu y›l üçüncüsü
düzenlenen Efes Pilsen Futsal
Ligi’nde toplam 90 tak›m ve
yaklaﬂ›k 1800 oyuncu mücadele
etti. Ligde heyecan 31 Aral›k
2010’da Ankara Bölgesi maçlar›yla
baﬂlad›. Baﬂkentin yan› s›ra
‹stanbul (2 bölge), ‹zmir (2 bölge),
Bursa, Ankara, Eskiﬂehir, Kocaeli,
Samsun, Adana, Trabzon, Kayseri,
Malatya, Erzincan, A¤r› ve Van
bölgelerinden kat›lan tak›mlar
aras›nda gerçekleﬂtirilen eleme
müsabakalar› sonucu 16 bölge
merkezinde bölge birincileri
belirlendi. ‹lk 16’ya giren tak›mlar,
Do¤u ve Bat› olmak üzere iki farkl›
grupta tek devreli üst lig
müsabakalar›n› gerçekleﬂtirdi.
Bu karﬂ›laﬂmalar›n ard›ndan
‹stanbul Üniversitesi, Çamlaralt›
Koleji Ege Elitspor, Kayseri Atatürk
Lisesi ve Seyhan Belediyesi dörtlü
finale kalmay› baﬂard›.
Efes Pilsen Futsal Ligi’nde
ﬂampiyonun belirlenece¤i dörtlü
finale Eskiﬂehir’de Anadolu
Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü
BESYO Spor Salonu ev sahipli¤i
yapt›. ‹lk gün oynanan maçlarda
Kayseri Atatürk Lisesi Spor
Kulübü’nü 7-2 yenen Çamlaralt›
Koleji Ege Elitspor ile Seyhan
Belediyesi’ni 4-2 ma¤lup eden
‹stanbul Üniversitesi Spor Kulübü

T
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finale yükseldi. Böylece geçen y›l
ﬂampiyonluk maç› oynayan iki
tak›m bir kez daha futsalda
Türkiye’nin en iyisi olabilmek için
karﬂ›laﬂt›. Finale iyi baﬂlayan tak›m
‹zmir temsilcisi Çamlaralt› Ege
Elitspor oldu ve 2-0 üstünlü¤ü
sa¤lad›. Ancak ilerleyen
dakikalarda ‹stanbul Üniversitesi
8-0’l›k bir seri yakalad›. Böylece
‹stanbul Üniversitesi, Çamlaralt›
Koleji Ege Elitspor’u 8-2 ma¤lup
edip bu y›l da ﬂampiyon olarak
Türkiye’yi bir kez daha UEFA
Avrupa Futsal Kupas›’nda temsil
etme hakk›n› kazand›. ‹stanbul
Üniversitesi’nin final maç›ndaki
golleri Özay Özütok (3), Cem
Keskin (2), Mustafa Kurtay (2) ve
Yi¤itcan Yenilmez’den gelirken,
Çamlaralt› Koleji Ege Elitspor’un
gollerini Ergün Öztekin ve U¤ur
Çak›ro¤lu kaydetti. Bu maçtan
önce oynanan üçüncülük maç› ise
baﬂtan sona büyük bir çekiﬂmeye
sahne oldu. Adana ekibi Seyhan
Belediyesi, Kayseri Atatürk Lisesi’ni

12-10 yenerek Türkiye
üçüncülü¤ünü elde etti.

Es-Es bandosu tribündeydi
Efes Pilsen Futsal Ligi’nde “En
de¤erli oyuncu ödülünü” ‹stanbul
Üniversitesi’nde Cem Keskin, “En
iyi kaleci” ödülünü ayn› tak›mdan
Ertu¤rul ‹lyaso¤lu, “En centilmen
oyuncu” ödülünü ise Kayseri
Atatürk Lisesi’nden ﬁükrü Gögercin
kazand›. Uluda¤ Üniversitesi’nden
ﬁakir Bozlar da gol kral› oldu.
Anadolu Üniversitesi’nde
düzenlenen dörtlü finalin özel
konuklar› da vard›. Eskiﬂehir’in
futbol dünyas›na sundu¤u en güzel
renklerden olan “Es-Es Bandosu”
final günü süresince ﬂark›lar›yla
karﬂ›laﬂmalara eﬂlik etti. ‹stanbul
Üniversitesi ile ‹zmir Çamlaralt›
Ege Elitspor aras›nda oynanan
finalden önce Eskiﬂehirsporlu
ﬂöhretler bir gösteri maç› yapt›.
Farkl› dönemlerde k›rm›z›-siyahl›
renklere hizmet etmiﬂ Ömer Kaner,

Eskiﬂehir’deki dörtlü finali izleyen
ve yap›lan gösteri maç›nda sahaya
ç›kan Futsal Millî Tak›m› Teknik
Direktörü Ömer Kaner, Efes Pilsen
Futsal Ligi’nde son dörde kalan
tak›mlar›n birbirinden iyi oldu¤unu
belirtirken, futsal›n Türkiye’de her
geçen gün daha da geliﬂti¤ini ifade
etti. Kaner, “Dörtlü finale kalan
tak›mlar hak ederek buralara geldi.
Burada oynayan oyuncular›n bir
k›sm› ayn› zamanda Millî Tak›m
oyuncular›. ‹ki gün süresince
güzel, tempolu karﬂ›laﬂmalar
izledik” dedi. Türkiye’de futsal›n
k›sa zamanda önemli ilerleme
kaydetti¤ini ama önlerinde uzun
bir yol oldu¤unu belirten Kaner,
“Futsal farkl› ve çok zevkli bir
oyun. Çok çabuk oynanmas›
gerekiyor. Millî Tak›m oyuncular›
yurtd›ﬂ›nda tecrübe kazand›klar›
için oyun kapasiteleri daha üst
seviyede. Zaten Millî Tak›m’daki
geliﬂimi, elde etti¤i baﬂar›yla
görebiliyoruz. Önümüzdeki sene
tarihimizde ilk kez Avrupa Futsal
ﬁampiyonas› finallerinde mücadele
edece¤iz. Bu nedenle Efes Pilsen
Futsal Ligi’ndeki yerli oyuncular›n
geliﬂimi bizim için çok önemli.
Ligimizdeki seviye her geçen gün
art›yor. Futsal Türkiye’de yeni bir
spor, biraz daha zamana ihtiyaç
var. Daha geliﬂece¤ine ve
yayg›nlaﬂaca¤›na inan›yorum”
diyerek sözlerini tamamlad›.

Spor Toto Süper Lig

‹ﬂte altyap›n›n liderleri
Spor Toto Süper Lig takımlarında bu sezon altyapıdan gelen oyuncu sayıları ve verilen süreler incelendiğinde
ortaya çıkan tablo, şampiyonluk yaşamış üç İstanbul takımının, eleştirilerin aksine çok da kötü durumda olmadığını
ortaya koyuyor. Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de altyapısından en fazla oyuncuya şans veren takım Beşiktaş oldu.
Genç oyuncularına en fazla süreyi ise Galatasaray tanıdı. Bursaspor ve Gençlerbirliği de
altyapı kullanımı konusunda istikrarlarını sürdürdü.
Koray Gürtaş

ﬁ

ampiyonlar Ligi finalinde
karﬂ›laﬂan Barcelona ve
Manchester United’›n
kadrolar›nda altyap›dan gelen çok
say›da futbolcu olmas›, ülkemizin
bu alanda istenilen noktada
olmad›¤› gerçe¤ini bir kez daha
hat›rlatt›. Kulüplerimiz öz
kaynaklar›ndan gelen oyunculara
ﬂans verme konusunda çok iddial›
de¤il. Spor Toto Süper Lig
tak›mlar›nda bu sezon altyap›dan
gelen oyuncu say›lar› ve verilen
süreler incelendi¤inde ortaya ç›kan
tablo ﬂampiyonluk yaﬂam›ﬂ üç
‹stanbul tak›m›n›n, eleﬂtirilerin
aksine çok da kötü durumda
olmad›¤›n› ortaya koyuyor.
Bu kulüplerin altyap›s›ndan yetiﬂen
oyuncular›n di¤er tak›mlar›
besledi¤ini de unutmamak gerek.
Bursaspor ve Gençlerbirli¤i altyap›
kullan›m› konusunda istikrarlar›n›
sürdürüyor. Bir de unutulmamas›
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gereken bir gerçek var. Tak›mlar
iddias›n› yitirdikçe ve hedeften
uzaklaﬂt›kça gençlerin ﬂans bulma
olas›l›¤› art›yor.

Beﬂiktaﬂ’›n öncülü¤ü
Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de
altyap›s›ndan en fazla oyuncuya
ﬂans veren tak›m Beﬂiktaﬂ oldu.
Siyah-beyazl›lar›n öz
kaynaklar›ndan yetiﬂen Necip
Uysal, Nihat Kahveci, Ali Kuçik,
At›nç Nukan, Do¤ukan Pala,
Volkan Ekici ve Mertcan Demirer
ligde forma ﬂans› buldu.
Bu oyuncular içinde en çok oynama
ﬂans› yakalayan, 24 maçta toplam
1609 dakika süre alan Necip Uysal
oldu. Beﬂiktaﬂ’ta yetiﬂtikten sonra
uzun süreli bir ‹spanya maceras›
geçirip yeniden yuvaya dönen
Nihat Kahveci 11 maçta oynarken,
ligin ilk yar›s›n› Beﬂiktaﬂ’ta

geçirdikten sonra kiral›k olarak
Bucaspor’a giden Ali Kuçik dört
karﬂ›laﬂmada siyah-beyazl› formay›
giydi. Di¤er gençlerden At›nç
Nukan iki maçta 90 dakika sahada
kal›rken, Tevfik Do¤ukan Pala bir
karﬂ›laﬂmada 90 dakika oynad›.
Ankaragücü bu sezon 7 altyap›
oyuncusunu oynatarak Beﬂiktaﬂ’›n
ard›ndan ikinci s›rada yer ald›.
1644 dakika forma giyen Murat
Duruer ile 1319 dakika oynayan
Adem Koçak, Baﬂkent ekibinde
gerçek anlamda ﬂans bulan altyap›
oyuncular›yd›. Kaleci Bayram
Olgun 180, orta saha oyuncusu
Umut Sözen ise 179 dakika görev
yapt›. Di¤er üç öz kaynak ürünü
Bilal Gülden, Ümit Kurt ve Orhan
Evci ise toplam 18 dakika forma
giydi. Galatasaray ve Bucaspor
altyap›lar›ndan gelen alt›ﬂar
oyuncuya forma
verdi. Galatasaray’›
ayr›ca
Oyuncu
de¤erlendirece¤iz.
Beﬂiktaﬂ
Bucaspor’u
inceledi¤imizde ise Necip Uysal
öne ç›kan isim
Nihat Kahveci
1270 dakika
Ali Kuçik
oynayan ve bu yaz
At›nç Nukan
Trabzonspor’a
T. Do¤ukan Pala
transfer olan
Cumali Biﬂi
Sercan Kaya.
Volkan Ekici
Spor Toto Süper
Mertcan Demirer
Lig’e veda eden
‹zmir ekibinde
Ankaragücü
Civar Çetin,
Mehmet ‹ncebacak, Adem Koçak
Murat Duruer
Server Y›lmaz ve
Mert Özcanlar
Bayram Olgun
görev yapan di¤er
Umut Sözen
altyap› oyuncular›.
Ümit Kurt
Bucaspor’un
Bilal Gülden
altyap›s›na büyük
Orhan Evci
yat›r›m yapt›¤›n› ve
Bucaspor
yak›n gelecekte
daha fazla
Mehmet ‹ncebacak
oyuncudan
Sercan Kaya
faydalanma
Server Y›lmaz
ihtimalinin
Civar Çetin
yüksek oldu¤unu
Mert Özcanlar
belirtmekte
Habib Uzun
yarar var.

Altyap›dan en çok oyuncu oynatanlar
Do¤um Tarihi

Maç

Dakika

24.01.1991
23.11.1979
17.06.1991
20.07.1993
10.07.1992
15.06.1993
23.03.1991
14.03.1993

24
11
4
2
1
1
1
1

1609
628
211
180
90
10
7
1

01.09.1983
15.01.1988
26.04.1990
27.01.1990
02.05.1991
01.05.1993
09.03.1991

29
23
2
6
1
1
1

1391
1644
180
179
10
7
1

09.02.1991
15.03.1988
15.06.1992
01.01.1992
05.02.1993
06.05.1992

4
24
1
5
1
1

158
1270
32
121
3
44

En çok süre veren
Galatasaray
Altyap›dan gelen oyuncu say›s›nda
Beﬂiktaﬂ ilk s›rada yer al›rken,
kendi yetiﬂtirdi¤i oyunculara en
çok süre veren tak›m 5943
dakikayla Galatasaray oldu.
Sar›-k›rm›z›l›larda Sabri Sar›o¤lu
1809 dakikayla en çok ﬂans bulan
altyap› oyuncusu olurken, millî
futbolcuyu 859 dakikayla Ayd›n
Y›lmaz ve 815 dakikayla bu
sezonun büyük bölümünü sakatl›k
sorunuyla geçiren Arda Turan
izledi. Emre Çolak, An›l Dilaver ve
Cem Sultan, sar›-k›rm›z›l›larda öz
kaynaklardan gelerek forma ﬂans›
bulan di¤er kramponlard›.
Altyap› oyuncular›na süre verme
klasman›n›n ikincisi ise 5356
dakikayla Bursaspor’du.
Yeﬂil-beyazl›larda Volkan ﬁen
1756 dakikayla en uzun süre
sahada kalan altyap› oyuncusu
oldu. Bu sezon gösterdi¤i
performansla dikkat çeken ve
yeﬂil-beyazl› tak›m›n savunmas›n›n
belkemi¤i haline gelen Serdar
Aziz, daha az maç oynad›¤› Sercan
Y›ld›r›m ve Bekir Ozan Has’› süre
olarak geride b›rakt›.
Yeﬂil-beyazl›larda bu sezon
oynayan beﬂinci altyap› futbolcusu
ise ‹smail Haktan Odabaﬂ›’yd›.
Geçti¤imiz y›llarda ﬂans bulan iki
genç Eren Albayrak ve Muhammet
Demir ise bu sezon Bursaspor’da
forma giymedi.
Gençlerbirli¤i’nde altyap›dan gelen
futbolcular 4893 dakika ﬂans
buldu. Sezon sonunda
Fenerbahçe’ye transfer olan Orhan
ﬁam 2143 dakikayla Baﬂkent

ekibinde en çok süre alan altyap›
oyuncusuydu. Mahmut Boz 1411,
Soner Aydo¤du ise 479 dakika
sahada kald›. Gençlerbirli¤i
cephesinde dikkat çeken bir nokta
ise altyap›dan yetiﬂen iki kalecinin
forma ﬂans›n› yakalamas›yd›.
Özkan Karabulut 700,
Ramazan Köse ise 232 dakika
k›rm›z›-siyahl›lar›n kalesini korudu.

Fenerbahçe’nin gençleri
dikkat çekti
Fenerbahçe geçti¤imiz y›llara
oranla altyap›s›ndan daha çok
faydaland›. Sar›-lacivertlilerde
golcü Semih ﬁentürk’ün yan›nda
bu sezon Gökay ‹ravul, Okan
Alkan ve Fehmi Mert Günok da
forma ﬂans› yakalad›. Üstelik kaleci
Fehmi Mert Günok oynad›¤› k›sa
süre içinde kendini gösterdi ve
genç yaﬂta A Millî Tak›m’a seçildi.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesporlu
Mahmut Tekdemir, 2363 dakikayla
tüm ligde altyap›dan gelen
oyuncular içinde en çok süre alan
futbolcu oldu. Eskiﬂehirspor’da öne
ç›kan isim 1769 dakika görev
yapan orta saha oyuncusu Alper
Potuk’tu. Genç oyuncu sahada
oldu¤u zamanlarda yapt›¤› iﬂlerle
ligin en verimli futbolcular› aras›na
girdi. Geçen sezon bir dakika da
olsa oynayarak Süper Lig tarihinin
en genç oyuncusu unvan›n› alan
1 Ocak 1995 do¤umlu Nuri Fatih
Ayd›n, bu sezon süresini 49
dakikaya ç›kard›. Trabzonspor’da
uzun y›llard›r görev yapan Tolga
Zengin, Onur Recep K›vrak’›n
sakatlanmas›yla kaleye geçti¤i
süreçte son derece baﬂar›l› oldu.
Di¤er emektar Tayfun
Cora fazla ﬂans
bulamazken ç›k›ﬂ
yapan ise ilk oynad›¤›
maçta Beﬂiktaﬂ’a gol
atarak dikkat çeken
Mustafa Yumlu’ydu.
Altyap›s›n› verimli
kullanan tak›mlardan
Gaziantepspor’da
Murat Ceylan 2004
dakikayla ilk s›rada
yer ald›. Sezona
damgas›n› vuran
isimlerden Litvanyal›
Karcemarskas’›n
arkas›nda yedek
bekleyen Mahmut
Bezgin ise bir maçta
kaleyi korudu.
Geçmiﬂ y›llarda s›kça
forma ﬂans› bulan
Ahmet Ar› ile ‹brahim
Ferdi Coﬂkun devre
aras›nda baﬂka
kulüplere gitti.

K. Karabükspor hiç altyap›
oyuncusu oynatmad›

Park Antalyaspor altyap›dan
oyuncu kullanma konusunda
geride kalan tak›mlar olarak göze
çarpt›.
Bu sezon yükseldi¤i Spor Toto
Süper Lig’de baﬂar›l› bir grafik
çizen Kardemir Karabükspor ise
lig boyunca hiçbir altyap›
futbolcusuna ﬂans vermedi.

Manisaspor’da altyap›dan gelip
kendini gösteren futbolcu 1295
dakika forma giyen Yi¤it ‹smail
Göko¤lan oldu. Yi¤it, baﬂar›l›
futboluyla sezon sonunda birçok
tak›m›n transfer listesine girdi.
Spor Toto Süper
Lig’e veda eden
Konyaspor’da ç›k›ﬂ
Oyuncu
Do¤um Tarihi
yapan altyap›
Galatasaray
oyuncusu Ali
Dere’ydi. Genç
Sabri Sar›o¤lu
26.07.1984
y›ld›z toplamda
Ayd›n Y›lmaz
29.01.1988
905 dakika forma
Arda
Turan
30.01.1987
giydi. Sivasspor’da
Emre
Çolak
20.05.1991
sol kanat oyuncusu
An›l Dilaver
20.11.1990
Ziya Erdal vitrine
Cem
Sultan
27.02.1991
ç›kt›. 19 maçta
oynay›p toplamda
Bursaspor
1649 dakika forma
giyen genç oyuncu, Volkan ﬁen
07.07.1987
A2 Millî Tak›m›’na
Serdar Aziz
23.10.1990
seçilerek baﬂar›s›n›
Sercan Y›ld›r›m 05.04.1990
taçland›rd›. Ziya,
Bekir Ozan Has 18.02.1985
Hayrettin’ten sonra
Haktan Odabaﬂ› 07.08.1991
Sivas’›n yetiﬂtirdi¤i
ikinci millî sol bek
Gençlerbirli¤i
unvan›n› ald›.
Orhan ﬁam
01.06.1986
Daha çok gurbetçi
Mahmut
Boz
16.04.1991
oyuncular› tercih
Özkan Karabulut 16.01.1991
eden Kayserispor,
Soner Aydo¤du 05.01.1991
küme düﬂen
Kas›mpaﬂa, Medical Ramazan Köse 12.05.1988

Altyap› oyuncusuna en çok süre verenler
Maç

Dakika

23
19
12
13
2
1

1819
859
815
513
131
6

27
15
22
20
3

1756
1240
1169
1006
185

24
19
8
10
4

2143
1411
700
497
232
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Nike Hal› Saha Ligi

ﬁampiyonlar ‹zmir ve Samsun’dan
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Nike sponsorluğunda düzenlenen Nike Halı
Saha Ligi’nde 2011 sezonu sona erdi. Üç ay süren ve 4500 takımın katıldığı
Türkiye’nin en büyük futbol organizasyonu olan ligde, İzmir Nil Otogaz ve
Samsun Gazi Lisesi Efsaneler takımları şampiyonluk sevinci yaşadı.
ike Hal› Saha Ligi finali bu
sene de muhteﬂem görüntülere
sahne oldu. Geçen sene
Taksim’de kurulan sahadan sonra bu
y›l final maç› Bo¤az’a karﬂ› kurulan
özel sahada yap›ld›. Nike Hal› Saha
Ligi final maçlar› Turkcell
Kuruçeﬂme Arena’da oynand›.
4500 tak›m›n kat›ld›¤› ligde 15-18 ve
19-35 yaﬂ kategorilerinde ﬂampiyon
olan tak›mlar kupalar›n› ald›.
Süleyman Abay’›n yönetti¤i
19-35 yaﬂ finalinde rakibi Ankara
Gecekondu Tak›m›’n› 4-1 yenen
‹zmir’den Nil Otogaz Tak›m›
ﬂampiyon olurken, 15-18 yaﬂ
finalinde ise Samsun Gazi Lisesi
Efsaneler tak›m›, turnuvaya
Diyarbak›r’dan kat›lan AMED Ali
Paﬂa Spor’u 4-1 yenerek ﬂampiyon
oldu.

N

Turkcell Kuruçeﬂme
Arena’da futbol ﬂöleni
Nike Hal› Saha Ligi finali bu y›l
Turkcell Kuruçeﬂme Arena’da
düzenlenen bir futbol ﬂöleniyle
gerçekleﬂtirildi. ‹ki gün boyunca
futbolseverler Bo¤az’›n kenar›nda
hem futbolun hem de müzi¤in tad›n›
ç›kard›.
Final ﬂöleninin ilk gününde
NTVSpor, “Yenilsen de Yensen de”
program›n›n çekimlerini Nike Hal›
Saha Ligi için kurulan özel sahada
yapt›. ‹lk kez aç›k havada çekimleri
yap›lan programda yar› finalist
tak›mlar›n oyuncular› da izleyici
olarak yer ald›. Program›n ard›ndan
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Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun
Tekin ile spor yazar› Ba¤›ﬂ Erten’in
de yer ald›¤› ünlülerden oluﬂan
AYAZMA tak›m›, NTVSpor,
Eurosport çal›ﬂanlar› ve blog
yazarlar›ndan oluﬂan Neurosport
tak›m› ile karﬂ›laﬂt›. Karﬂ›laﬂmay›
AYAZMA 6-1 kazand›.
Final maçlar› öncesi gerçekleﬂen
kura çekiminin ard›ndan “maNga”
konseriyle coﬂan futbolseverler daha
sonra alanda kurulan dev ekranda
Belçika-Türkiye millî maç›n› izleme
keyfini yaﬂad›.
4 Haziran’da ise Nike Hal› Saha Ligi
final gününde düzenlenen gösteri
maç›nda eski futbolcular Metin
Akçevre, Bülent Alk›l›ç, Erhan Önal,
Hasan Vezir, Recep Çetin’den
oluﬂan tak›m, Hakan Tecimer, Semih
Yuvakuran, Lemi Çelik’in yer ald›¤›
tak›mla 4-4 berabere kald›.
Final maçlar› ile birlikte önce Atiye
sonra da Mor ve Ötesi sahne alarak
sporseverlere unutulmaz bir gece
yaﬂatt›. Herkesin ücretsiz olarak
izleyebildi¤i etkinliklerde tüm
kat›l›mc›lar futbol ve müzikle
dopdolu iki gün geçirdi.

Üç ay sürdü
‹lki 2009 y›l›nda gerçekleﬂtirilen
Nike Hal› Saha Ligi, 2011
sezonunda kapsam›n› geniﬂleterek
60 il, 66 merkez, 93 hal› sahada
düzenlendi. 15-18 ve 19-35 yaﬂ
kategorilerinde 4500 tak›m›n
mücadele etti¤i Nike Hal› Saha Ligi,
bu seneki 36 bin kiﬂilik kat›l›mc›
say›s›yla yine Türkiye’nin en geniﬂ

kat›l›ml› turnuvas› olma
özelli¤ini sürdürdü.
19 Mart’ta baﬂlayan lig,
May›s sonuna kadar sürdü.
15-18 ve 19-35 yaﬂ
kategorilerinde, 6 as 2
yedek olmak üzere toplam
8 kiﬂiden oluﬂan tak›mlar›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂen
Nike Hal› Saha Ligi’nde
maçlar grup turunda puan,
eleme turlar›nda ise
eliminasyon sistemiyle
oynand›. Müsabakalar tek
maç eleme usulü oynand›
ve beraberlik halinde seri
penalt› at›ﬂlar›yla galip
gelen tak›m belirlendi.
Saha finallerinin ard›ndan
14-15 May›s’ta bölge
finalleri ve süper bölge
finalleri oynand›.
Süper bölge birincili¤i
müsabakalar›n›n ard›ndan 15-18 ve
19-35 yaﬂ kategorilerinde birinci
olan tak›mlar ‹stanbul’da yap›lan yar›
finallere kat›lmaya hak kazand›.

Türkiye’nin en geniﬂ
kat›l›ml› ligi
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun
Yanal, “HERKESiçinFUTBOL
program› kapsam›nda
düzenledi¤imiz bu organizasyonun
geliﬂip yayg›nlaﬂmas› bizleri mutlu
ediyor. 3 y›lda ulaﬂt›¤›m›z say›lar
gösteriyor ki, Nike Hal› Saha Ligi,
Türkiye’nin en geniﬂ kat›l›ml› ligi.
Amac›m›z her sene daha fazla insan›
bu heyecana ortak etmek”
dedi. Yanal ayr›ca, “Türkiye
Futbol Federasyonu olarak
Nike Hal› Saha Ligi
organizasyonun yan› s›ra
futbolun en yayg›n olarak
oynand›¤› yerler olan hal›
sahalarda, futbolun oyuncu
sa¤l›¤›, güvenlik ve hijyen
aç›s›ndan uygun olmas›
yönünde çal›ﬂmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Yurt çap›nda
bugüne kadar 1000 hal›
sahay› denetleyip,
derecelendirdik. Nike Hal›
Saha Ligi maçlar› da bu
denetlenmiﬂ hal› sahalarda
oynand›” diye ekledi.

Nike Türkiye Pazarlama Direktörü
Massimo Giunco da “Bu y›l Türkiye
Futbol Federasyonu’nun ortakl›¤›nda
Nike Hal› Saha Ligi’nin üçüncüsünü
gerçekleﬂtirdik. Üç y›l önce ‹stanbul,
Ankara, ‹zmir, Trabzon ve Çorlu’da
toplam 14 hal› sahada baﬂlayan Nike
Hal› Saha Ligi, bu sene 60 il, 6 ilçe
olmak üzere toplam 66 merkezde
bulunan 93 hal› sahaya geniﬂledi.
Ligin çok k›sa sürede tüm Türkiye’ye
yay›lmas› ve futbol merakl›lar›ndan
bu kadar yo¤un ilgi görmesi bizi son
derece mutlu etti” diyerek
organizasyondan memnun
olduklar›n› ifade etti.
Final organizasyonun da büyük bir
coﬂku içinde geçti¤ini belirten
Giunco, “Bu sene 3 Haziran’da final
etkinliklerimizi Turkcell Kuruçeﬂme
Arena’da gerçekleﬂtirdik. Birbirinden
de¤erli müzik gruplar›n›n da eﬂlik
etmesiyle tüm kat›l›mc›lara futbol ve
müzikle dolu iki gün yaﬂatt›k .
Nike, gençlerin spora özendirilmesi,
sportmen ruhun geliﬂimi, sportif
faaliyetler arac›l›¤›yla yar›ﬂma,
rekabet ve spor kültürünün
yayg›nlaﬂt›r›lmas› için sporcular› ve
spor organizasyonlar›n› her zaman
desteklemiﬂtir ve desteklemeye de
devam edecektir. Nike Hal› Saha
Ligi’nin Türkiye’deki en popüler
liglerden biri olaca¤› iddias›yla yola
ç›kt›k ve k›sa sürede TFF’nin

Bir Millî Tak›m efsanesiydi
Geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Coşkun Özarı, unutulmaz Macaristan
galibiyetinin mimarlarından birisi olarak geçmişti Türk futbol tarihine.
Teknik adamlığında ise ay-yıldızlı takımın başında 3 ayrı dönemde
görev yaptı, o yılların şartları içinde nihai hedeflere ulaşamasa da
arada elde ettiği sonuçlarla hep bir “Biz bu işi başarabiliriz”
umudunun sıcak kalmasını sağladı. Ama hepsinden önemlisi,
hayatının her dönemini gerçek bir centilmen olarak yaşadı.

Coﬂkun Özar›
ürk futbol tarihinin alt›n
sayfalar›ndan birisinde,
1956’daki o ünlü Macaristan
galibiyeti yer al›r. Coﬂkun Özar›,
dünyay› sallayan Macarlar› dize
getiren Türk Millî Tak›m›’n›n
oyuncular›ndan birisi olarak
kaz›nm›ﬂt›r kalplere ve haf›zalara.
O günleri hat›rlayanlar›n büyükçe
bir bölümü art›k aram›zda yok.
Ama Coﬂkun Özar› futbolu
b›rakt›ktan sonra teknik direktör
unvan›yla da bir Millî
Tak›m efsanesi olmay›
baﬂarm›ﬂ ve futbolunu
alk›ﬂlayan jenerasyonun
ard›ndan gelenlerin de
kalplerini fethetmiﬂtir.
Lâkin o Coﬂkun a¤abey
art›k aram›zda yok.
Türk futbolunun kayb›,
abide ﬂahsiyetlerinden
birini yitirmenin ac›s›yla
gerçekten büyük. ﬁimdi
bize düﬂen, dilimiz
döndü¤ü, kalemimiz
yetti¤ince o büyük
futbol adam›n› gelecek
nesillere aktarabilmek.
Coﬂkun a¤abeye rahmet
dileyelim ve hayat›ndan
kesitleri özetlemeye
çal›ﬂal›m.
1931 y›l›nda ‹stanbul’da dünyaya
gelir Coﬂkun Özar›. Galatasaray
Lisesi’den mezun olur ve
Galatasaray’›n genç tak›m›nda
piﬂtikten sonra 1950’li y›llar›n
baﬂlar›nda Gündüz K›l›ç
taraf›ndan A tak›m kadrosuna
al›n›r. Dönemin kiﬂisel futbol
anlay›ﬂ› içinde varyete yapan
oyuncular revaçtad›r ama Coﬂkun
Özar› futbola farkl› bir anlam
kazand›r›r. Bir görev adam›n›n
oyun içinde nas›l parlay›p öne
ç›kabilece¤inin canl› kan›t›
gibidir. Teknik direktörü ne
diyorsa onu yapar, fanteziden
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uzak durur, son derece disiplinli
davran›r ve bir oyuncunun tek
pas yaparak da y›ld›z
olabilece¤ini cümle âleme
gösterir. Orta sahadaki üçlünün
sa¤›nda oynamakta,
Galatasaray’›n Suat’l›, Metin’li,
Kadri’li forvetini usta iﬂi
milimetrik paslarla beslemektedir.
Millî formayla buluﬂmas› da çok
gecikmez. 18 Aral›k 1955 günü,
bugünkü ad› Fiyap› ‹nönü olan
Mithatpaﬂa Stad›’nda Portekiz
karﬂ›s›na ç›kan tak›m›n ilk on
birindedir. Biraz heyecanlansa da
90 dakika sahada kal›r ve Millî
Tak›m›m›z o gün Portekiz’i Lefter,
Metin Oktay ve Nazmi Bilge’nin

golleriyle 3-1 yenmeyi baﬂar›r.
A Millî Tak›m formas›n›
o tarihlerde uluslararas›
temaslar›n azl›¤› nedeniyle sadece
5 kez giyebilen Coﬂkun Özar›’y›
Türk futbolunun efsaneleri aras›na
sokan, “Büyük Macar Zaferi”nin
kahramanlar›ndan birisi olmas›d›r.
O y›llarda dünya futbolunun
1 numaral› tak›m›d›r Macaristan.
Türkiye’ye de Bozsik’li,
Hidegkuti’li, Puﬂkaﬂ’l›, Czibor’lu
efsane kadrosuyla gelir. 19 ﬁubat
1956 günü ‹nönü Stad›’nda
oynanan özel maçta Türk Millî
Tak›m›’n›n on biri Turgay ﬁeren

(Galatasaray, Kaptan)-Ali
Beratl›gil (Galatasaray), Ahmet
Berman (Beﬂiktaﬂ)-Mustafa Ertan
(Ankara Karagücü) “Saim
Tayﬂengil (Galatasaray dk. 75)”,
Naci Erdem (Fenerbahçe), Nusret
Ülük (Beﬂiktaﬂ)-‹sfendiyar Aç›ksöz
(Galatasaray), Coﬂkun Özar›
(Galatasaray), Metin Oktay
(Galatasaray), Kadri Aytaç
(Galatasaray), Lefter
Küçükandonyadis (Fenerbahçe)
ﬂeklindedir. Coﬂkun Özar› o gün
al›ﬂt›¤› mevkide de¤il de sa¤ iç
olarak görev yapar. Sonuç ise
muhteﬂemdir. Türkiye, Lefter’in
iki, Metin Oktay’›n bir golüyle
Macarlar› 3-1 ma¤lup eder. Ve o

y›llarda futbolla ilgilenen her Türk
vatandaﬂ›, uzunca bir süre
Macaristan destan›n› yazan
kahramanlar›n ad›n› ezbere
saymay› sürdürür.
Coﬂkun Özar› 1959’da kulübü
Galatasaray taraf›ndan
‹ngiltere’ye antrenör kursuna
gönderilir ve dönüﬂte de futbolu
b›rak›r. Art›k Aslan Yuvas›’nda
“Baba Gündüz’ün” yan›nda
antrenörlük yapmaktad›r.
Daha sonra ﬁekerspor ve Adana
Demirspor’da da çal›ﬂ›r Özar›.
Ard›ndan Millî Tak›m Teknik
Direktörlü¤ü’nün kap›lar› aç›l›r

genç teknik adama.
Genç diyoruz çünkü Millî
Tak›m’›n baﬂ›nda ilk maç›na
ç›kt›¤›nda henüz 41 yaﬂ›ndad›r.
Millî Tak›m’›n baﬂ›nda üç farkl›
dönemde görev yapar Coﬂkun
Özar›. Toplam 54 maça ç›kar ki,
Fatih Terim’in ard›ndan Millî
Tak›m’da en fazla müsabaka
gören hoca da odur. Millî
Tak›m›m›z bu 54 maç›n 24’ünü
kaybeder, 16’s›ndan beraberlikle
ayr›l›r ve 14’ünü kazan›r. Att›¤›
57 gole karﬂ›l›k kalesinde 98 gol
görür.
Üç farkl› Coﬂkun Özar›
döneminin rakamsal aç›dan en
baﬂar›l›s› birinci dönemdir. Millî

Tak›m›m›z, 1972-1976 aras›nda
29 maç›n s›¤d›¤› o dönemde
10 yenilgi, 11 beraberlik ve
8 galibiyet al›r. 1982-1984
aras›ndaki 17 maçl›k ikinci
dönemin bilançosu ise 10 yenilgi,
5 galibiyet, 2 beraberliktir.
Ne yaz›k ki 1985-1986 aras›ndaki
8 maçl›k son periyot yüzleri hiç
güldürmez. Millî Tak›m o
dönemde 4 yenilgi, 3 beraberlik
ve sadece 1 galibiyet alabilir.
Gelelim Coﬂkun Özar›’n›n teknik
direktörlük dönemindeki
unutulmaz maçlara... Göreve
4-2’lik Bulgaristan yenilgisiyle

baﬂlar, ilk galibiyetiyle
Lüksemburg’u 3-0 yenerek
tan›ﬂ›r. Balkan Kupas›’nda
Bulgaristan’la oynanan maçlar
ise önce sevindirir, sonra üzer.
‹ki tak›m 18 Nisan 1973’te
‹zmir Atatürk Stad›’nda karﬂ›laﬂ›r
ve Millî Tak›m›m›z Mehmet
O¤uz, Cemil Turan (3), Metin
Kurt patentli gollerle 5-2
kazan›r. Ancak yaklaﬂ›k 1 y›l
sonra oynanan rövanﬂ›n 5-1’lik
yenilgiyle kaybedilmesi gerçek
bir hezimettir. Bu iki maç›n
aras›nda 17 Ekim 1973 günü
elde edilen ‹spanya beraberli¤i
ise Coﬂkun Özar›’n›n art›
hanesinde yer al›r. Coﬂkun Hoca, 1978 Dünya Kupas›
elemelerinin ilk maç›nda Malta karﬂ›s›nda elde edilen
4-0’l›k galibiyetin peﬂinden uzun süre koltu¤unda
oturmaz. Federasyon Baﬂkan› Hasan Polat’›n istifas›
üzerine o da görevi b›rak›r.
6 y›l sonra Millî Tak›m ile Coﬂkun Özar›’n›n yollar› bir
kez daha kesiﬂir. Her ne kadar 5-0’l›k Macaristan
yenilgisiyle kötü bir baﬂlang›ç yapsa da bu bir özel
maçt›r. 1984 Avrupa ﬁampiyonas› finallerini
hedefleyen Millî Tak›m›m›z, asl›nda kötü performans
da göstermez. Evet, grubun favorisi Almanya’ya iki
maçta da farkl› kaybederiz. Ama Avusturya’dan
4-0’l›k yenilginin rövanﬂ›n›n al›nmas› önemlidir.
16 Kas›m 1983 günü kazan›lan 3-1’lik maç, Avusturya
karﬂ›s›nda elde edilen ilk galibiyeti iﬂaret etmektedir.
Elemelerde Arnavutluk karﬂ›s›nda bir galibiyet, bir de
beraberlik elde eden Millî Tak›m›m›z, Kuzey ‹rlanda’y›
da 1-0 yenmeyi baﬂar›r. O maçtan ak›llarda kalan iki
ﬂeyden biri sa¤ bek ‹smail Demiriz’in ortas›na santrfor
Selçuk Yula’n›n yapt›¤› gol vuruﬂu ve elindeki bastonu
f›rlat›p alç›l› aya¤›yla havaya f›rlayan Coﬂkun
Özar›’n›n sevincidir.
Özar›’n›n ikinci dönemini Macaristan açt›¤› gibi yine
Macaristan kapat›r. 6-0’l›k Macaristan yenilgisinin
ard›ndan, Coﬂkun Hoca görevinden ayr›l›r. Belki de
bu ayr›l›ﬂ hay›rl› olmuﬂ, Coﬂkun Özar›, bir kaç ay
sonra yaﬂanacak 8-0’l›k ‹ngiltere hezimetinden
kurtulmuﬂtur.
1.5 y›l sonra Özar›’n›n Millî Tak›m’daki üçüncü ve
son dönemi baﬂlar. Millî Tak›m›m›z›n 1986 Dünya
Kupas› elemelerindeki kötü gidiﬂi için çare olarak yine
onun ismi akla gelmiﬂtir. Ancak bu kez ﬂans› hiç yaver
gitmez. Eleme grubunda oynanan 4 maçtan sadece
biri beraberlikle biter. Kapan›ﬂ ise 5-0’l›k ‹ngiltere
yenilgisidir. Ancak istikrar ad›na Coﬂkun hoca göreve
devam eder. 1988 Avrupa ﬁampiyonas› elemelerinde
4-0’l›k Yugoslavya yenilgisine golsüz Kuzey ‹rlanda
beraberli¤i de eklenince 12 Kas›m 1986 günü
sahneden çekilir.
K›sa hikâyesini anlatmaya çal›ﬂt›¤›m›z Coﬂkun Özar›,
futbol dünyam›z›n kültürlü, sevecen, babacan,
disiplinli ve geliﬂmeye, geliﬂtirmeye hevesli
isimlerinden biri olarak iz b›rak›r haf›zalarda. Türk
futbolunun zor dönemlerinde ald›¤› görevi baﬂar›yla
yerine getirmeye çal›ﬂ›r ve nihai hedefe ulaﬂamasa da
arada elde etti¤i sonuçlarla hep bir “Biz bu iﬂi
baﬂarabiliriz” umudunun s›cak kalmas›n› sa¤lar.
Teknik adaml›k kariyerini bitirdikten sonra ise köﬂe
yazar› olarak futbola hizmet etmeyi sürdürür.
Hayat›n›n o y›llar›n› da gerçek bir centilmene yaraﬂ›r
biçimde geçirir. Çal›ﬂma arkadaﬂlar›na bir gün bile
sesini yükseltti¤ini gören olmam›ﬂt›r. Çay istedi¤i
görevliye en az 8 kere teﬂekkür etmeden duramaz.
Ço¤u yazar›n ayda bir kere bile u¤ramad›¤› gazeteye

o mesai saatlerinde gelip gitmeye son
derece dikkat eder, kendisini bu iﬂin
profesyonellerinden ayr› tutmaz. ‹ﬂte bu
nedenle seveni boldur Coﬂkun a¤abeyin;
arkas›ndan kem söz edene ise rastlanmaz.

Uzun bir hastal›k döneminin ard›ndan
22 Haziran günü kaybetti¤imiz Coﬂkun
Özar›’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve
futbol âlemine de baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
Rahat uyu büyük usta...

Coﬂkun Özar›’n›n Millî Tak›m Teknik
Direktörlü¤ü Yapt›¤› Maçlar
1. Dönem
Maç
Bulgaristan-Türkiye
Cezayir-Türkiye
Lüksemburg-Türkiye
Türkiye-Lüksemburg
‹talya-Türkiye
Türkiye-Cezayir
Türkiye-‹talya
Türkiye-Bulgaristan
‹sviçre-Türkiye
Türkiye-‹spanya
Türkiye-‹sviçre
Pakistan-Türkiye
‹ran-Türkiye
Bulgaristan-Türkiye
Türkiye-Avusturya
Türkiye-‹rlanda
Türkiye-‹sviçre
Türkiye-Romanya
Sovyetler Birli¤i-Türkiye
‹sviçre-Türkiye
Romanya-Türkiye
‹rlanda-Türkiye
Türkiye-Sovyetler Birli¤i
Türkiye-Almanya
Irak-Türkiye
Finlandiya-Türkiye
Bulgaristan-Türkiye
Türkiye-‹rlanda
Türkiye-Malta

Tarih
4-2
1-0
2-0
3-0
0-0
4-0
0-1
5-2
0-0
0-0
2-0
2-2
0-1
5-1
0-1
1-1
2-1
1-1
3-0
1-1
2-2
4-0
1-0
0-5
0-0
2-1
2-2
3-3
4-0

Skor
12.04.1972
04.10.1972
22.10.1972
10.12.1972
13.01.1973
14.02.1973
25.02.1973
18.04.1973
09.05.1973
17.10.1973
18.11.1973
18.01.1974
20.01.1974
08.05.1974
13.11.1974
20.11.1974
01.12.1974
19.03.1975
02.04.1975
30.04.1975
12.10.1975
29.10.1975
23.11.1975
20.12.1975
08.02.1976
25.08.1976
22.09.1976
13.10.1976
31.10.1976

Statü
Özel Maç
Özel Maç
1974 Dünya Kupas› Eleme
1974 Dünya Kupas› Eleme
1974 Dünya Kupas› Eleme
Özel Maç
1974 Dünya Kupas› Eleme
Balkan Kupas›
1974 Dünya Kupas› Eleme
Özel Maç
1974 Dünya Kupas› Eleme
RCD Kupas›
RCD Kupas›
Balkan Kupas›
Özel Maç
1976 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
1976 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
Özel Maç
1976 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
1976 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
Özel Maç
1976 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
1976 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
1978 Dünya Kupas› Eleme

2. Dönem
Macaristan-Türkiye
Türkiye-Arnavutluk
Avusturya-Türkiye
Türkiye-Bulgaristan
Türkiye-Romanya
Romanya-Türkiye
K. ‹rlanda-Türkiye
Türkiye-Almanya
Arnavutluk-Türkiye
Türkiye-K. ‹rlanda
Almanya-Türkiye
Türkiye-Avusturya
M›s›r-Türkiye
M›s›r-Türkiye
Türkiye-‹talya
Lüksemburg-Türkiye
Türkiye-Macaristan

5-0
1-0
4-0
0-1
1-1
3-1
2-1
0-3
1-1
1-0
5-1
3-1
1-0
0-1
1-2
1-3
0-6

22.09.1982
27.10.1982
17.11.1982
22.12.1982
29.01.1983
09.03.1983
30.03.1983
23.04.1983
11.05.1983
12.10.1983
26.10.1983
16.11.1983
20.01.1984
22.01.1984
03.03.1984
11.03.1984
04.04.1984

Özel Maç
1984 Avrupa
1984 Avrupa
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
1984 Avrupa
1984 Avrupa
1984 Avrupa
1984 Avrupa
1984 Avrupa
1984 Avrupa
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç
Özel Maç

3. Dönem
Türkiye-K. ‹rlanda
Finlandiya-Türkiye
‹ngiltere-Türkiye
Türkiye-Romanya
Türkiye-Polonya
Türkiye-‹sviçre
Yugoslavya-Türkiye
Türkiye-K. ‹rlanda

0-0
1-0
5-0
1-3
1-1
1-0
4-0
0-0

11.09.1985
25.09.1985
16.10.1985
13.11.1985
11.12.1985
12.03.1986
29.10.1986
12.11.1986

1986 Dünya Kupas› Eleme
1986 Dünya Kupas› Eleme
1986 Dünya Kupas› Eleme
1986 Dünya Kupas› Eleme
Özel Maç
Özel Maç
1988 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme
1988 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme

ﬁampiyonas› Eleme
ﬁampiyonas› Eleme

ﬁampiyonas›
ﬁampiyonas›
ﬁampiyonas›
ﬁampiyonas›
ﬁampiyonas›
ﬁampiyonas›

Eleme
Eleme
Eleme
Eleme
Eleme
Eleme
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Türk hakemli¤inin Çak›r gururu
IFA kokartl› hakemlerimizden
Cüneyt Çak›r tarihi bir baﬂar›
göstererek, UEFA taraf›ndan en
üst kategori olan Elit Kategori’ye
yükseltildi. Avrupa’n›n en iyi 25
hakeminden biri olan Cüneyt Çak›r,
bulundu¤u 1. Kategori’den bir üste
yükselme baﬂar›s› gösteren tek
Avrupal› hakem oldu.
1976 do¤umlu olan Cüneyt Çak›r,
hakemli¤e 1994 y›l›nda baﬂlad›.
2001 y›l›nda Üst Klasman Hakem
olarak Spor Toto Süper Lig’de düdük
çalmaya baﬂlayan Çak›r, 2006’da
FIFA kokart› takt›. Cüneyt Çak›r,
146 maçla faal hakemler aras›nda
Spor Toto Süper Lig’in en çok maç
yöneten hakemi.
2007’deki U19 Avrupa
ﬁampiyonas›’nda düdük çalan Çak›r,
2009’daki U21 Avrupa ﬁampiyonas›
yar› final ve Nisan 2010’da UEFA
Avrupa Ligi’nde yar› final rövanﬂ
maç› yönetme baﬂar›s› gösterdi.
Çak›r, 2010-2011 sezonunda 4’ü
millî, 3’ü ﬁampiyonlar Ligi olmak
üzere 11 uluslararas› maç yönetti.
Cüneyt Çak›r ayr›ca 29 Temmuz’da
Kolombiya’da baﬂlayacak U20
Dünya ﬁampiyonas›’nda görev
alacak 6 Avrupal› hakem aras›nda
yer al›yor.

F

‹ZVAK’tan Özgener’e
özel ödül
‹zmir Gücü Spor Vakf›, Türkiye
Futbol Federasyonu Baﬂkanl›¤›
döneminde Türk futboluna
yapt›¤› hizmetlerden dolay›
Mahmut Özgener’e teﬂekkür
plaketi verdi. ‹stinye’deki TFF
Merkezinde düzenlenen törene
‹ZVAK Baﬂkan› Erdo¤an Tözge
ile ‹ZVAK Yönetim Kurulu
üyeleri Hüseyin Terzio¤lu ve
Deniz Barç›n kat›ld›. Tözge,
Mahmut Özgener’in Türk
futboluna çok önemli katk›lar›
oldu¤unu ve döneminde
futbolun geliﬂimi aç›s›ndan son
derece olumlu kararlar al›nd›¤›n›
söyledi.
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Çak›r: “Türk
hakemli¤inin baﬂar›s›”
Avrupa’n›n en iyi 25 hakemi
aras›nda yer alman›n çok gurur

Dünya Kupas› öncesi sa¤l›k kontrolü
FIFA kokartl› hakemler Cüneyt Çak›r, Bahattin Duran ve Tar›k Ongun,
Kolombiya’da yap›lacak 2011 FIFA U20 Dünya Kupas› öncesi, Ac›badem
Kad›köy Hastanesi’nde sa¤l›k kontrolünden geçti. Yap›lan ayr›nt›l›
check-up kontrolü sonras›nda hakemlerin sa¤l›k durumlar›n›n iyi oldu¤u
belirtildi. FIFA, 29 Temmuz-20 A¤ustos tarihlerinde ve iki y›lda bir
düzenlenen 20 Yaﬂ Alt› Dünya ﬁampiyonas›’nda görev almak üzere
Cüneyt Çak›r’la birlikte FIFA kokartl› yard›mc› hakemler Bahattin Duran ve
Tar›k Ongun’u da davet etti. ﬁampiyonada görev alan hakem ve yard›mc›
hakemlerin sa¤l›k testlerinin yap›lmas› isteniyordu. Avrupa k›tas›ndan,
aralar›nda Cüneyt Çak›r’›n da bulundu¤u 6 hakemin ça¤r›ld›¤›
ﬂampiyonada toplam 16 hakem, 32 yard›mc› hakem görev alacak.
verici oldu¤unu belirten Cüneyt
Çak›r, “Özellikle son y›llarda
yap›lan uluslararas› düzeydeki
e¤itimler sayesinde hem ben hem de
di¤er arkadaﬂlar›m Türk
hakemli¤inin ad›n› duyurmaya
baﬂlad›k. Umar›m daha da önemli
baﬂar›lara imza atar›z. Elit
Kategori’ye yükselmemde baﬂta
Baﬂkan Mahmut Özgener olmak
üzere TFF ailesine, O¤uz Sarvan
baﬂkanl›¤›ndaki MHK camias›na,
Onursal Baﬂkan›m›z ﬁenes Erzik’e
özel teﬂekkür ederim. Ayr›ca iki
y›ld›r düzenli bir iﬂbirli¤i içinde
bulundu¤um Jaap Uilenberg ve
Larsen’in de önemli katk›lar› oldu.
Gece-gündüz bir arada oldu¤umuz
ve zorluklara gö¤üs gerdi¤imiz tüm
hakem arkadaﬂlar›ma, hakem
hocalar›ma, verdikleri pozitif enerji
nedeniyle futbol camias›na ve
ailemin karﬂ›l›ks›z desteklerine
ﬂükran borçluyum” diye konuﬂtu.

Özgener: “Yürekten
kutluyoruz”
Cüneyt Çak›r’›n Türk hakemli¤inin
gelmiﬂ geçmiﬂ en önemli baﬂar›s›na
imza att›¤›n› belirten dönemin TFF
Baﬂkan› Mahmut Özgener, “Cüneyt
Çak›r, hem bizlere hem de futbol
ailesine tarifsiz bir mutluluk ve gurur
yaﬂatt›. Kendisine harcanan
emeklerin karﬂ›l›¤›n› fazlas›yla verdi.
Gelecek y›llarda di¤er
hakemlerimizden de yeni baﬂar›lar
bekliyoruz” dedi.
Çak›r’› tebrik eden O¤uz Sarvan da
ﬁubat 2008’de baﬂlatt›klar›
yap›land›rma ve Türk hakemli¤ine
sistem kazand›rma çal›ﬂmalar›n›n
meyvesini görmekten dolay› çok
mutlu olduklar›n› belirtti. Sarvan, bu
baﬂar›da, UEFA Hakem
Konvansiyonu tam üyeli¤inin önemli
katk›s› oldu¤unu söyledi.

RoboCup 2011 Olimpiyatlar›
‹stanbul’da yap›lacak
Bo¤aziçi Üniversitesi’nin ev
sahipli¤inde 5-11 Temmuz’da
yap›lacak RoboCup 2011 Robot
Olimpiyatlar›’n›n lansman› yap›ld›.
TFF’nin stratejik iﬂ orta¤› oldu¤u
Robot Olimpiyatlar›’n›n bas›n
toplant›s›na dönemin TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener,
1. Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an ile
Bo¤aziçi
Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kadri
Özçald›ran,
RoboCup 2011
Baﬂkan› ve
Mühendislik
Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Levent
Ak›n kat›ld›.

Toplant›da konuﬂan
Baﬂkan Özgener,
“Robocup2011
organizasyonu gibi
uluslararas› alanda
sayg›nl›¤› olan bu etkinli¤i uzun
u¤raﬂlar sonucunda ülkemize
kazand›ran Bo¤aziçi
Üniversitesi
camias›n› kutlar›m.
Ülkemizde ilk defa
düzenlenecek
15. Robot
Olimpiyatlar›’n›n,
gelmiﬂ geçmiﬂ en
görkemlisi olaca¤›na
inan›yorum” dedi.
Robocup 2011’in
dünyan›n en
kapsaml› robot

teknolojisi etkinli¤i oldu¤unu
belirten Prof. Dr. Levent Ak›n ise
Robocup çat›s› alt›nda robot
futbolu, arama-kurtarma ve
gündelik yaﬂamda servis
robotlar›n›n yar›ﬂt›¤› kategorilerin
yer ald›¤›n› söyledi. Levent Ak›n,
robot futbolunu standart bir
problem olarak alan Robocup’un
hedefinin, “17 Temmuz 2050’de
tam özerk, insans› robotlardan
oluﬂan tak›m›n o y›l›n Dünya
Kupas›’n› kazanan tak›mla FIFA
kurallar›na göre futbol oynay›p
yenmesi” oldu¤unu vurgulad›.

Hakemli¤imiz sisteme kavuﬂtu
ski MHK Baﬂkan› O¤uz Sarvan,
Türk hakemli¤inin son 3.5 y›lda
çok önemli mesafeler kat etti¤ini
ve uluslararas› sistemle
entegrasyonun sa¤lanmas›yla birlikte
geçmiﬂle k›yaslanmayan bir sisteme
kavuﬂtu¤unu söyledi. TFF Statüsü
gere¤ince MHK’n›n atamayla iﬂbaﬂ›
yapt›¤›n›n alt›n› çizen Sarvan,
yeni MHK yönetimine her türlü bilgi
ve belge paylaﬂ›m›n› eksiksiz
yapacaklar›n› kaydederek ﬂunlar›
söyledi: “18 ﬁubat 2008’de iﬂbaﬂ›
yapan bir MHK Baﬂkan› olarak
aradan geçen 40 ayl›k sürede
devrim niteli¤indeki geliﬂmelere
imza att›k. ‹lk hedefimiz özellikle
uluslararas› alanda dip yapm›ﬂ Türk
hakemli¤ine hak etti¤i itibar›
kazand›rmak oldu. Bunun için de
yo¤un emek ve çabalar sonucunda
1 y›l içinde UEFA Hakem
Konvansiyonu’na üye olmay›
baﬂard›k. Eylül 2009’da baﬂlayan bu
üyelik, hakemlerimizin en üst düzey
standart e¤itim almas›n› sa¤larken,
hakem e¤itim ve kamplar›nda
UEFA’n›n dan›ﬂmanl›¤›n› getirdi.
2009-2011 döneminde
hakemlerimizin Avrupa’da maç
yönetme say›lar›ndaki rekor art›ﬂ ve
düzenli olarak bir üst kategoriye
yükselmeye baﬂlamalar›, bu üyeli¤in
ne kadar do¤ru oldu¤unu
gösteriyor.”

E

Hakemlerin deneyimleri
katland›
Hakemlerin performans›yla ilgili en
önemli somut kriterlerden birinin,
uluslararas› müsabakalardaki
görevleri ve UEFA
s›n›fland›rmas›ndaki yerleri
oldu¤unu belirten Sarvan, 2008’de
1. Kategori’de bile hakemimiz
olmad›¤›n›, bugün ise Cüneyt
Çak›r’›n Elit Kategori’de yer alarak
Avrupa’n›n en iyi 25 hakemi aras›na
girdi¤ini vurgulad›. Sarvan ayr›ca, ﬂu
anda 2. Kategori’deki üç
hakemimizin de üç y›l önce daha
altta oldu¤unun alt›n› çizdi. O¤uz
Sarvan, k›sa zamanda gerçekleﬂen
bu ciddi yükseliﬂin temel
nedenlerinin, alan›nda en iyisi olan
yabanc› dan›ﬂmanlar, sezon
boyunca gerçekleﬂen hafta sonu
e¤itim kamplar› ve uluslararas›
ba¤lant›lar oldu¤unu belirtti. Göreve
baﬂlad›klar›nda, hakemlerin Spor
Toto Süper Lig’deki müsabaka
deneyimlerinin 30 maç oldu¤unu
üzülerek gördüklerini söyleyen

O¤uz Sarvan, “Haziran 2011
itibariyle bu rakam 71.7’ye ç›km›ﬂt›r.
E¤er mevcut sistem devam ettirilirse
Ocak 2013’te 93.5 maç deneyimine
ulaﬂ›larak Avrupa’n›n en üst 5 liginin
ortalamas› yakalanm›ﬂ olur” dedi

Gelece¤in hakemleri
yetiﬂtiriliyor
Göreve geldiklerinde
planlad›klar›n›n büyük bir
ço¤unlu¤unu baﬂard›klar›n›
söyleyen eski MHK Baﬂkan›;
“‹ki y›l sonra sistem olarak ideal
koﬂullara ulaﬂ›lm›ﬂ olacak. Mevcut
kadrolardan en iyi verim al›nmaya
baﬂlanacak ve hata oran›
minimuma indirilmiﬂ olacak.
Bugün görev yapan kadrolar
geleneksel yöntemlerle belirlenmiﬂti
ve yapabileceklerinin de en iyisini
yapmaya çal›ﬂt›. Gelecek nesli
oluﬂturacak kadrolar› daha modern
yöntemlerle ve teknoloji kullanarak
belirlemekteyiz. Bunun için de
“Mükemmel Hakemli¤in Merkezi”
program›n› baﬂlatt›k. Bu program›,
UEFA’dan sonra üye federasyonlar
içinde ilk uygulayan olmak,
TFF Baﬂkan ve yönetiminin
vizyonunu gösteriyor.
Her biri 1 hafta süren 6 kampta
30 yaﬂ›n alt›nda 144 hakem teorik
ve uygulamal› e¤itimler ald›.
Bir hakemin, geleneksel
yöntemlerle y›llarca bölük pörçük
ö¤renebildi¤i bilgiler ve yöntemler
bir hafta içinde planl› ve derli toplu
olarak aktar›ld›. Gelece¤in üst
klasman hakemleri olacak olan bu
arkadaﬂlar›m›z, ç›tay› çok daha
yukar›ya taﬂ›yacak” diye konuﬂtu.

Blatter yeniden FIFA Baﬂkan› seçildi
Uluslararas› Futbol Federasyonlar› Birli¤i (FIFA) Baﬂkan› Sepp Blatter,
FIFA Kongresi’nde 186 oyla 4 y›ll›¤›na yeniden baﬂkan seçildi.
FIFA’n›n merkezinin de bulundu¤u Zürih’te yap›lan 61. FIFA Kongresi,
baﬂkanl›k seçiminin ard›ndan sona erdi. Blatter’in tek aday olarak seçimlere
kat›ld›¤› FIFA Kongresi’ne Türkiye Futbol Federasyonu ad›na dönemin
Baﬂkan› Mahmut Özgener, 1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an ve Uluslararas›
Etkinlikler Koordinatörü Süheyl Önen kat›ld›. FIFA ‹cra Kurulu üyesi olan
TFF Onursal Baﬂkan› ﬁenes Erzik de kongrede haz›r bulundu. FIFA
Kongresi’nde üye federasyonlarla 2010 Faaliyet Raporu paylaﬂ›ld›. FIFA
Baﬂkan› Blatter, yasad›ﬂ› bahis ve ﬂikeyle mücadelelerini art›racaklar›n›
belirterek, “Erken Uyar› Sistemi” hakk›nda bilgi verdi. Üst üste dördüncü kez
seçilen Blatter’in görev süresi 2015 y›l›nda dolacak. 75 yaﬂ›ndaki Blatter, ilk
kez 1998’de FIFA Baﬂkan› olmuﬂtu. Blatter, 2015 y›l›na kadar devam etmesi
halinde FIFA’n›n 8. baﬂkan› olarak 17 y›l ayn› görevi yürütmüﬂ olacak.

Erzik ve Ar›bo¤an, Azeri kardeﬂlerin yan›nda

Samsunspor’dan TFF’ye ziyaret

TFF Onursal Baﬂkan› ve UEFA
1. Asbaﬂkan› ﬁenes Erzik ile TFF
1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an,
Azerbaycan futbolunun 100. y›l
etkinliklerine kat›lmak üzere
Bakü’ye gitti. Heyette
TFF Uluslararas› Etkinlikler
Koordinatörü Süheyl Önen ve
Genel Sekreter Vekili Ali Parlak
da yer ald›. FIFA Baﬂkan› Sepp
Blatter ve UEFA Baﬂkan› Michel
Platini’nin de kat›ld›¤›
etkinliklerde, Azerbaycan’›n
2012’de ev sahipli¤i yapaca¤›
U17 Dünya Bayanlar
ﬁampiyonas›’n›n oynanaca¤›
statlardan biri de hizmete aç›ld›.
Ayr›ca uluslararas› davetliler,
Baﬂkent Bakü’de yap›lacak olan
65 bin kiﬂilik Bakü Olimpiyat
Stadyumu’nun temel atma
törenine de kat›ld›.

Spor Toto Süper Lig’e yükselen
Samsunspor Baﬂkan› Kaz›m Gürol
Y›lmaz ve Yönetim Kurulu,
Türkiye Futbol Federasyonu’nu
ziyaret etti. TFF’nin ‹stinye’deki
merkezinde gerçekleﬂen ziyarete
dönemin TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener ile birlikte
1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an ve
Millî Tak›mlardan sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Levent K›z›l
kat›ld›. 5 y›l aradan sonra yeniden
Spor Toto Süper Lig’de mücadele
edecek olmas›ndan dolay›
Samsunspor’u ve camiay› tebrik
eden Özgener, 4 Haziran’da
kulüp baﬂkanl›¤›na seçilen Kaz›m
Gürol Y›lmaz’a da baﬂar›lar diledi.
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ﬁiddet Yasas›, Avrupa Konseyi’ne anlat›ld›
ukuktan sorumlu Yönetim
Kurulu üyesi Yunus
Egemeno¤lu baﬂkanl›¤›ndaki
TFF Heyeti, Avrupa Konseyi’nin
özel daveti üzerine, geçti¤imiz
aylarda yürürlü¤e giren “Sporda
ﬁiddet ve Düzensizli¤in
Önlemesine Dair Kanun”
hakk›nda sunum yapt›.
“Sportif Karﬂ›laﬂmalarda ve
Özellikle Futbol Maçlar›nda
Seyircilerin ﬁiddet Gösterileri ve
Taﬂk›nl›klar›na Dair Avrupa
Sözleﬂmesi” Daimi Komitesi’nin
32. Toplant›s›, 22-23 Haziran’da
‹talya’n›n baﬂkenti Roma’da
gerçekleﬂtirildi.
Yunus Egemeno¤lu ve TFF
mensuplar›, 23 Haziran Perﬂembe
günü de komite üyelerine yapt›¤›
ayr›nt›l› sunumla sporda ﬂiddetin
önlenmesi hakk›nda geniﬂ
kapsaml› çal›ﬂmalar›n
baﬂlat›lmas›na iliﬂkin ilk ad›m
at›ld›. Toplant›da ayr›ca FIFA,
UEFA, Avrupa Taraftarlar

H

Ka¤›thane’de k›z futbol
turnuvas›

Birli¤i’nden de gözlemciler
bulunacak.
Türk futbol tarihinde bir ilk olan
toplant›da, Yunus Egemeno¤lu,
yasa ç›kana kadarki haz›rl›klar› ve
geçen süreci, yap›lan kamuoyu
araﬂt›rmalar› ile yasan›n
detaylar›n› paylaﬂt›. Elektronik
kart, CCTV, ﬂike ve teﬂvik primi
düzenlemeleri baﬂta olmak üzere
yas›n›n birçok konuda Avrupa
Konseyi mevzuat›na örnek teﬂkil
edece¤i, Daimi Komite taraf›ndan
kabul edildi.

40 ülke dinledi
Türkiye’nin d›ﬂ›nda 40 ülkenin
kat›ld›¤› komite toplant›s›nda
çok detayl› bir sunum
gerçekleﬂtirdiklerini belirten
Yunus Egemeno¤lu, “Avrupa’n›n
en yenilikçi ve en son ﬁiddet
Yasas›’na sahip oldu¤umuzdan,
üyeler büyük ilgi gösterdi.
Toplant›dan hemen sonra 3 ülke,

FF Yönetim Kurulu 2 Haziran
2011’de yapt›¤› toplant›s›nda,
2010-2011 sezonunda Spor
Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig,
Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig ile
Ziraat Türkiye Kupas› ve A2 Ligi
müsabakalar› sonuçlar›n›n, Futbol
Müsabaka Talimat›’n›n 8. maddesi
hükmü sakl› kalmak üzere hakem
raporlar›ndaki sonuçlara ve bu
sonuçlar esas al›narak düzenlenen
puan cetvellerine göre Futbol
Müsabaka Talimat›’n›n 26. maddesi
hükmü gere¤ince tesciline karar
verdi. Buna göre;
■ 2011-2012 sezonunda Spor Toto
Süper Lig’i ﬂampiyon olarak bitiren
Fenerbahçe’nin ﬁampiyonlar Ligi’ne
gruplardan, lig ikincisi Trabzonspor
A.ﬁ.’nin 3. Ön Eleme Turu’ndan
itibaren kat›lmas›na; Ziraat Türkiye
Kupas› ﬁampiyonu Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.’nin
UEFA Avrupa Ligi Play-Off
müsabakalar›na, Spor Toto Süper
Lig’i 3. s›rada tamamlayan
Bursaspor’un UEFA Avrupa Ligi’ne
3. Ön Eleme ve ligi 4. s›rada
tamamlayan Gaziantepspor’un da
2. Ön Eleme Turu müsabakalar›na
kat›lmas›na,
■ Spor Toto Süper Lig’de 16, 17 ve
18. s›ray› alan Bucaspor, Konyaspor
ve Kas›mpaﬂa’n›n Bank Asya
1. Lig’e düﬂürülmelerine,
■ Bank Asya 1. Lig müsabakalar›n
sonunda 1. ve 2. s›ray› alan Mersin
‹dmanyurdu ve Samsunspor ile Bank
Asya 1. Lig Play-Off müsabakalar›
sonunda 1. olan Orduspor’un Spor
Toto Süper Lig’e yükseltilmelerine,
■ TFF Yönetim Kurulu’nun
04.08.2010 tarih ve 89 say›l›
toplant›s›nda alm›ﬂ oldu¤u karar› ile
Ankaraspor A.ﬁ.’nin tescilinin
iptaline ve üyeli¤inin ask›ya
al›nmas›na karar verildi¤inden,
Bank Asya 1. Lig’de 16 ve 17. s›ray›
alan Altay ile Diyarbak›rspor’un
Spor Toto 2. Lig’e düﬂürülmelerine,
■ Spor Toto 2. Lig K›rm›z› Grup
müsabakalar› sonunda 1. s›ray› alan
Elaz›¤spor ve Beyaz Grup
müsabakalar› sonunda 1. s›ray› alan
Göztepe A.ﬁ. ile Spor Toto 2. Lig
Play-Off müsabakalar› sonunda
1. olan Sakaryaspor A.ﬁ.’nin Bank
Asya 1. Lig’e yükseltilmelerine,
■ Spor Toto 2. Lig K›rm›z› Grup
müsabakalar› sonunda son üç s›ray›
alan Tarsus ‹dmanyurdu, Belediye
Vanspor, Dardanalespor A.ﬁ. ile
Beyaz Grup müsabakalar› sonunda
son üç s›ray› alan Akçaabat
Sebatspor, Hacettepe ve Gebzespor
tak›mlar›n›n Spor Toto 3. Lig’e

T

yasan›n benzerini kendi
ülkelerinde ç›karmak için iﬂbirli¤i
teklif etti” dedi.
3 ayakl› sunumda elektronik kart
uygulamas›n› ayr› baﬂl›kta
anlatt›klar›n› belirten Egemeno¤lu,
“‹talya’dan bakan düzeyinde ve
Futbol Federasyonu’ndan üst
düzeyde de kat›l›mlar›n oldu¤u bu
oturumda özellikle ﬁiddet
Yasas›’n›n içerdi¤i elektronik kart

ve merkezi sistem uygulamalar›
büyük ilgi gördü. Öyle ki, Spor
Sözleﬂmeleri Daire Baﬂkan› Pierre
Masson özellikle ﬂike ve teﬂvik
primine yönelik haz›rlanacak
sözleﬂme tasla¤›nda ve di¤er
ülkelerde de elektronik kart
uygulamas›na yönelik bilgi ve
tecrübelerimizden faydalanmak
istedi. Bu konuda ortak çal›ﬂma
yapaca¤›z” dedi.

Futbolun Melekleri ve Topuklu Kramponlar

Gaziantep’te
K›z Futbol ﬁenli¤i
TFF HERKESiçinFUTBOL birimi
taraf›ndan Gaziantep’te K›z Futbol
ﬁenli¤i Turnuvas› yap›ld›. 1997,
98, 99 do¤umlu ilkö¤retim ve
1994, 95 96 do¤umlu lise
ö¤rencilerinin kat›ld›¤› turnuvaya
20 ‹.Ö.O. ve 16 Lise kat›ld›.
Amac› k›z ö¤rencilere futbolu
sevdirmek olan etkinlikte 432 k›z
ö¤renci yer ald›. Final
maçlar›ndan sonra üniversitede
kad›n futbolu ve geliﬂimi
hakk›nda panel düzenlendi ve
panelin ard›ndan kupa töreni
yap›ld›.

TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü ve TFF ‹stanbul Futbol ‹l
Temsilcili¤i’nin giriﬂimleri sonucu Ka¤›thane Belediyesi,
Ka¤›thane ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve ilçeye ba¤l›
TFF Samsun Bölge Müdürlü¤ü HiF birimi, ‹lkad›m ‹lçe
ilkö¤retim okullar›n›n teﬂvik edilmesiyle düzenlenen K›z
Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve Gülizar Hasan Y›lmaz
Futbol Turnuvas›, Seyrantepe Spor Tesisleri’nde sona erdi.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi taraf›ndan organize
K›zlar›m›z›n spor yapmalar› ve futbola olan ilgilerinin
edilen “Samsun-‹lkad›m Futbolun Melekleri ve
artmas› amac›yla gerçekleﬂtirilen organizasyona
Topuklu Kramponlar ﬁenli¤i” düzenledi. Üç gün süren
Ka¤›thane bölgesinden 28 tak›m, yaklaﬂ›k 400 sporcuyla
etkinli¤e merkez ilçe ve köylerden toplam 9 okul ve
kat›ld›. 1997-1998 ve 1998 do¤umlulardan daha
120 bayan futbolcu kat›ld›.
küçükler olmak üzere iki kategoride müsabakalar
yap›ld›. Baz› okullar yo¤un baﬂvuru nedeniyle
birden fazla tak›mla mücadele etti. Kazanma ve
Samsun’da bedensel engelliler için özel etkinlik
kaybetmenin önemli olmad›¤›, tamam›yla
k›zlar›m›z›n spor yapmalar› ve futbol
egzersiz hareketleri
TFF Samsun Bölge Müdürlü¤ü
oynamalar›n›n önemli oldu¤u maçlar› HiF
yaparken, kaba motor
HERKESiçinFUTBOL Departman› ve Gülizar
hakemleri yönetti. Millî Tak›m antrenörlerinin de
becerileri yetersiz olan
Hasan Y›lmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi
zaman zaman takip etti¤i müsabakalarda yetenekli taraf›ndan düzenlenen HiF etkinli¤inde, Spor
ö¤renciler de özel
sporcular tespit edilerek TFF-Ülker K›z Futbol
haz›rlanan top ve
Lisesi ö¤rencileri, 50. Y›l ‹.Ö.Okulu özel e¤itim
Köylerine davet edildi. Ka¤›thane ilçesinde ilk defa s›n›f› ortopedik engellilerle beraber spor yapt›.
balonlarla çal›ﬂt›. Ayr›ca el, ayak ve göz
düzenlenen bu pilot organizasyonun yenilerinin
koordinasyonu zay›f olan çocuklar için toplarla
Bedensel engelli ö¤renciler, beden e¤itimi
önümüzdeki dönem Türkiye genelinde çeﬂitli il ve
at›ﬂ çal›ﬂmalar› yap›ld›. Etkinli¤in sonunda engelli
ö¤retmenlerinin kontrolünde tekerlekli
ilçelerde de yap›lmas› planlan›yor.
ö¤rencilere madalya da¤›t›ld›.
sandalyelerinden kald›r›larak minderde çeﬂitli
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2010-2011 sezonu tescil edildi
düﬂürülmelerine,
■ Spor Toto 3. Lig müsabakalar›
sonunda gruplar›nda ilk s›ray› alan
1. Grup’ta Tepecikspor A.ﬁ.,
2. Grup’ta K›rklarelispor, 3. Grup’ta
Gaziosmanpaﬂa ve Spor Toto 3. Lig
Play-Off müsabakalar› sonucunda
3. Lig 1. Grup Play-Off birincisi
Ünyespor, 3.Lig 2. Grup Play-Off
birincisi Alt›nordu ve 3. Lig 3. Grup
Play-Off birincisi Denizli
Belediyespor’un Spor Toto 2. Lig’e
yükseltilmelerine,
■ Spor Toto 3. Lig müsabakalar›
sonunda 1. Grup’ta 16 ve 17. s›ray›
alan K›rﬂehirspor ve 72Batmanspor
ile Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu’nun 12.05.2011 tarih ve 95
say›l› toplant›s›nda alm›ﬂ oldu¤u
karar›yla bir alt lige indirilen
Malatyaspor’un, 2. Grup’ta 16 ve
17. s›ray› alan Beykozspor 1908
A.ﬁ. ve Ispartaspor ile Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu’nun
17.09.2010 tarih ve 12 say›l›
toplant›s›nda alm›ﬂ oldu¤u karar›yla
bir alt lige indirilen Erzurumspor’un
ve 3. Grup’ta 16, 17 ve 18. s›ray›
alan Yalovaspor, Torbal›spor ve
Zeytinburnuspor’un Spor Toto
3. Lig’den Bölgesel Amatör Lig’e
düﬂürülmelerine,
■ Bölgesel Amatör Lig müsabakalar›
sonucunda gruplar›nda ilk s›ralar›
alan Beﬂikdüzüspor (Trabzon),
Çarﬂambaspor (Samsun), Elaz›¤
Belediyespor (Elaz›¤), Maltepespor
(‹stanbul), Küçükçekmecespor
(‹stanbul), Erzurum Büyükﬂehir
Belediyespor (Erzurum), Erganispor
(Diyarbak›r), Manavgat
Evrensekispor (Antalya), Kilimli
Belediyespor (Zonguldak),
Yeni Sand›kl› Belediyespor
(Afyonkarahisar), Ümraniyespor
(‹stanbul), Ayd›nspor 1923 (Ayd›n)
kulüplerinin Spor Toto 3. Lig’e
yükseltilmelerine,
■ Futbol Federasyonu’nca yap›lacak
incelemeler sonunda profesyonel
ligde mücadele etme kriterlerine
sahip olmad›klar› anlaﬂ›lanlar›n lige
iﬂtirak ettirilmemelerine, söz konusu
kulüplerin TFF Statüsü hükümleri
gere¤ince kendili¤inden üye s›fat›
kazand›klar› dikkate al›narak, üyelik
iﬂlemlerini tamamlamalar› amac›yla
ilgili kulüplere yaz› yaz›larak TFF
Statüsü’nün 11. maddesinin
2. f›kras›ndaki üyelik belgelerinin
istenmesine ve tescil ücreti ile y›ll›k
aidatlar› ödemelerine,
■ A2 Ligi ﬂampiyonu olarak
Galatasaray A.ﬁ.’nin tesciline
karar verildi.

Süper Lig 7 A¤ustos’ta baﬂlayacak
Spor Toto Süper Lig’in 54. dönemi
olan 2011-2012 sezonu 7 A¤ustos
2011 tarihinde baﬂlayacak. Ligin ilk
devresi, 18 Aral›k 2011’de
oynanacak 17. hafta
karﬂ›laﬂmalar› ile bitecek.
2. devresi
22 Ocak’ta baﬂlayacak
Spor Toto Süper Lig’de
2011-2012 sezonu,
13 May›s 2012’de
oynanacak maçlarla sona erecek.
Bank Asya 1.Lig’de ise yeni sezon
14 A¤ustos 2011 tarihinde
baﬂlayacak. Ligin ilk devresi
18 Aral›k 2011’de oynanacak
17. hafta karﬂ›laﬂmalar›yla sona
erecek. 2. yar›s› 22 Ocak’ta
baﬂlayacak Bank Asya 1.Lig’de
2011-2012 sezonu, 13 May›s

2012’de oynanacak maçlarla
tamamlanacak.
2011-2012 sezonu 4 Eylül 2011’de
baﬂlayacak Spor Toto 2. Lig’de ilk
devre 25 Aral›k 2011’deki
17. hafta maçlar› ile sona
erecek. 2. devresi 29 Ocak’ta
baﬂlayacak Spor Toto
2. Lig’de sezon, 20 May›s
2012’de oynanacak maçlarla
bitecek.
Spor Toto 3.Lig’de de 2011-2012
sezonu 28 A¤ustos 2011 tarihinde
baﬂlayacak. Ligin ilk devresi
25 Aral›k 2011’deki 19. hafta
karﬂ›laﬂmalar› ile tamamlanacak.
2. yar›s› 22 Ocak’ta baﬂlayacak
Spor Toto 3.Lig’de sezon, 13 May›s
2012’de oynanacak maçlarla sona
erecek.

U19’da zafer Salihli
Belediyespor’un
2010-2011 Sezonu U19 Türkiye ﬁampiyonas› final müsabakas›nda normal
süresi 0-0 sona eren maçta, Adana Gençlerbirli¤i’ni uzatma dakikalar›nda
buldu¤u golle 1-0 yenen Manisa Salihli Belediyespor ﬂampiyon oldu.
Selçuklu Cumhuriyet Stad›’nda oynanan final maç›ndan sonra dereceye
girenlere ödüllerini TFF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan verdi.
‹zmir Yeﬂilovaspor ile Diyarbak›r Yolspor aras›nda oynanan ve normal
süresi 1-1 biten maçta penalt› at›ﬂlar›nda 5-4 üstünlük sa¤layan
Diyarbak›r Yolspor da üçüncülü¤ü elde etti.

U14 ﬁampiyonu Damlaspor
2010-2011 sezonu U14 Türkiye ﬁampiyonas› Bolu’da oynanan final
müsabakalar› ile sonuçland›. ‹stanbul Damlaspor, Sivas Demirspor’u finalde
1-0 yenerek Türkiye ﬁampiyonu oldu. Merterspor’u 3-0 yenen Kartalspor ise
turnuvay› üçüncü olarak tamamlad›. Yerel liglerde 1113 tak›m›n kat›ld›¤›
U14 Ligi maçlar› sonunda 90 tak›m, Türkiye ﬁampiyonas›’na kat›lmaya hak
kazanm›ﬂt›. Final müsabakalar›ndan sonra dereceye giren tak›mlar›n kupa ve
madalyalar›n› TFF Genel Sekreter Vekili
Adnan Ersan, Amatör ‹ﬂler Kurulu Üyesi
Yemen Ekﬂio¤lu, Bolu Gençlik ve Spor ‹l
Müdürü Suat Çelen, Bolu ASKF Baﬂkan›
Naci Parlak, Bolu TÜFAD Baﬂkan›
Çetiner Erdo¤an ve Bolu Futbol ‹l
Temsilcisi Cemalettin Metin törenle verdi.

TamSaha 79

TFF Gündemi
Millî Tak›m›m›z›n
futbolcu havuzunu
geniﬂletmek için
oluﬂturulan A2 Millî
Tak›m›m›z, Haziran
ay›nda iki özel maç
yapt›. ‹stanbul’da
oynad›¤› maçta
Lübnan’› 3-0 yenen
A2 Millî Tak›m›m›z,
Danimarka’daki
karﬂ›laﬂmada ise
rakibine 4-0
yenildi.
Kas›mpaﬂa
Recep Tayyip
Erdo¤an
Stad›’nda
oynanan Lübnan
maç›nda
ay-y›ld›zl›lar›n
gollerini
10. dakikada
Adem Büyük,
34. dakikada
Veysel Sar› ve
43. dakikada
Abdülaziz
Solmaz kaydetti.
A2 Millî Tak›m Teknik
Direktörü Fuat Usta,
Lübnan maç›n›n
ard›ndan yapt›¤›
de¤erlendirmede, iyi
mücadele ettiklerini ve
bunun sonucu olarak
sahadan galip
ayr›ld›klar›n› belirtti.
Bank Asya 1. Lig ve
Avrupa’dan yeni
oyuncular›n tak›ma
dâhil oldu¤unu belirten
Usta, “Karﬂ›laﬂman›n ilk
yar›s›nda iyi oynad›k ve
top hâkimiyeti
elimizdeydi. Bunun
sonucunda da
pozisyonlara girdik ve
att›¤›m›z gollerle
soyunma odas›na üç
farkl› üstünlükle girdik.
‹kinci yar›da da topun
hâkimiyeti bizdeydi
ancak ilk yar›daki gibi
pozisyon bulamad›k.
Ancak rakibimize
pozisyon da vermeyerek
sahadan galibiyetle
ayr›lmas›n› bildik” dedi.
Lübnan karﬂ›s›nda
Millî Tak›m›m›z›n ikinci
golünü atan Veysel Sar›
ise maç sonras› yapt›¤›
aç›klamada,
“Karﬂ›laﬂmay› ciddiye
ald›k ve tak›m olarak iyi
bir oyun sergileyerek
farkl› ﬂekilde sahadan
galip ayr›ld›k” dedi.
Kendi ad›na ise ayr›ca

A2 Millî Tak›m›m›z sahada A

Millî
Tak›m’›n
rakibi
Estonya

A Millî Tak›m›m›z, 10 A¤ustos 2011
Çarﬂamba günü Estonya ile ‹stanbul’da
özel maçta karﬂ› karﬂ›ya gelecek.
Müsabakan›n oynanaca¤› stadyum ve
maç›n baﬂlama saati daha sonra
aç›klanacak. A Millî düzeyinde, Estonya
ile 3’ü özel olmak üzere toplam 5 maç

oynayan Türkiye, bu maçlarda 2
galibiyet, 3 beraberlik elde etti. ‹ki
tak›m son olarak 5 Eylül 2009 tarihinde
2010 Dünya Kupas› Elemeleri’nde
Kayseri Kadir Has Stad›’nda karﬂ›laﬂm›ﬂ
ve A Millî Tak›m›m›z sahadan 4-2’lik
galibiyetle ayr›lm›ﬂt›.

Nüzhet Kiper Ba¤›ﬂ Veteranlar Turnuvas› sona erdi
2007 y›l›nda kaybetti¤imiz TFF Genel Sekreter
Vekili Nüzhet Kiper Ba¤›ﬂ an›s›na düzenlenen
“Nüzhet Kiper Ba¤›ﬂ Veteranlar Turnuvas›” sona
erdi. Final maç›nda Opisspor’u 2-0 ma¤lup
eden Ankara Masterlerspor turnuvay› ﬂampiyon
olarak tamamlarken, Bugsaﬂ’› 4-2 yenen
Gençlerbirli¤i ise üçüncülü¤ü elde etti.
FIFA ‹leri Seviye
Kad›n Futbolu
Semineri
Trabzon’da
TFF Haluk Ulusoy
Tesisleri’nde yap›ld›.
15-20 Haziran 2011
tarihleri aras›nda
düzenlenen
seminere FIFA
E¤itmeni Anja
Palusevic, tüm
Kad›n Millî Tak›mlar
teknik kadrosu ve
Kad›nlar Ligleri’nde
görev yapan
antrenörler kat›ld›.
Seminerde kad›n
futbolu ile ilgili
teorik ve pratik
çal›ﬂmalar yap›ld›.
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Nüzhet Kiper Ba¤›ﬂ an›s›na düzenlenen
turnuvay› ﬂampiyon olarak tamamlayan Ankara
Masterlerspor’a kupas›n› Devlet Bakan› Egemen
Ba¤›ﬂ verdi. Turnuvaya kat›lan tüm sporculara
madalya tak›l›rken, Ba¤›ﬂ ailesi turnuvaya
ev sahipli¤i yapan MTA Genel Müdürü’ne de
ayr›ca teﬂekkür plaketi verdi.

Trabzon’da FIFA ‹leri Seviye Kad›n Futbolu Semineri

sevinçli oldu¤unu
belirten Veysel, “‹lk
millî maç›mda gol atma
mutlulu¤u yaﬂad›m.
Yeni kurulan bir tak›m›z
ve ilerleyen günlerde
daha da iyi olaca¤›z”
ifadelerini kulland›.
A2 Millî Tak›m›m›z,
deplasmanda oynad›¤›

maçta ise Danimarka’ya
4-0 yenildi. Vejle
Stad›’nda oynanan
karﬂ›laﬂmada
Danimarka’n›n gollerini
8. dakikada Jörgensen,
20 ve 39. dakikalarda
Nielsen, 46. dakikada
da Veysel Sar› kendi
kalesine att›.
A2 Millî Tak›m›m›z›n
kadrosunda ﬂu
oyuncular yer ald›:
Fehmi Mert Günok
(Fenerbahçe), S. F›rat
Kocao¤lu (Kas›mpaﬂa),
Gökhan De¤irmenci,
Semih Aydilek,
Ömer ﬁiﬂmano¤lu
(Kayserispor), Veysel
Sar› (Eskiﬂehirspor),
Cenk Alk›l›ç (Altay),
Aykut Demir
(Gençlerbirli¤i), Saffet
Gurur Yazar, Aykut
Akgün (Karﬂ›yaka),
Kemal Tokak,
Abdülaziz Solmaz
(Samsunspor), Ceyhun
Gülselam (Trabzonspor
A.ﬁ.), Ziya Erdal
(Sivasspor), ﬁaban Özel
(Sakaryaspor), Ka¤an
Söylemezgiller, Murat
Duruer, Turgut Do¤an
ﬁahin (Ankaragücü),
Ahmet Ar› (Bursaspor),
Ferhat Kiraz (Boluspor),
Ömer Bayram (NAC
Breda), Adem Büyük
(Mersin ‹dman Yurdu).

U16’lar Caspian Cup’› kazand›
zerbaycan’da düzenlenen
Caspian Cup’ta mücadele eden
U16 Millî Tak›m›m›z, Dalga
Stad›’nda oynanan ve normal süresi
0-0 biten karﬂ›laﬂmada ‹spanya’ya
penalt›larla 4-3 üstünlük sa¤layarak
ﬂampiyon oldu. Azerbaycan,
Gürcistan’› normal süresi 1-1 biten
karﬂ›laﬂmada penalt›larla 4-1

A

yenerek üçüncülü¤ü, Kazakistan,
Özbekistan’› 5-0 yenerek beﬂincili¤i
ve Tacikistan da K›rg›zistan’› 1-0
yenerek yedincili¤i elde etti.
Millilerimiz, Caspian Cup’taki ilk
maç›nda Özbekistan’› Samet Orhan
ve Atabey Çiçek’in (5) golleri ile 6-0
yenmiﬂ, ikinci maç›nda K›rg›zistan’›

14. dakikada Emre Akda¤,
50. dakikada Samet Orhan
ve 54. dakikada Ömür
Günayd›n’›n golleriyle 3-0
ma¤lup etmiﬂti. Millî
Tak›m›m›z son grup
maç›nda ise Azerbaycan’›
4-2 yenerek finale
yükselmiﬂti. Azerbaycan
maç›nda gollerimizi
4 ve 56. dakikalarda
Samet Orhan,
27. dakikada Yüksel
ﬁiﬂman ve 80+4.
dakikada Emre Akda¤
kaydetmiﬂti. Oyuncular›n›n çok
iyi bir performans gösterdi¤ini
belirten U16 Genç Millî Tak›m
Antrenörü Tahir Karap›nar,
“Daha önce de belirtti¤im gibi
kadromuzdaki 10 oyuncumuz
ilk defa Millî Tak›m’da yer ald›.
Bu oyuncular›m›z› Coca-Cola
Akademi Ligleri’nden ve y›l boyunca
düzenlenen bölge karmalar›
turnuvalar›ndan seçtik. Üç gün gibi
k›sa bir haz›rl›k dönemi geçirip
turnuvaya kat›ld›k. Buna ra¤men
tak›m olarak turnuva boyunca çok
iyi mücadele ettik. Oyuncular›m›z

bekledi¤imizden daha iyi bir
performans gösterdi. Finaldeki
rakibimiz ‹spanya çok iyi bir tak›md›
ve zor bir maç oldu. Caspian Cup
bu sene ilk defa düzenlendi.
‹lk kupay› kazanmak da ayr›ca
sevindirici. Azerbaycan’da çok iyi
a¤›rland›k. Tüm yetkililere ve Azeri
halk›na çok teﬂekkür ediyoruz.
Oyuncular›m›z› Türk halk›na
yaﬂatt›klar› gurur ve yürekli
mücadelelerinden dolay› tebrik
ediyorum” diye konuﬂtu.
Antrenör Tahir Karap›nar
yönetimindeki U16 Millî
Tak›m›m›z›n kadrosu ﬂu

Samsun FTEM ö¤rencilerinden
örnek davran›ﬂ

Victor Bannikov’da dördüncü olduk
Teknik Direktörlü¤ünü Abdullah
Ercan’›n yapt›¤› U16 Millî Tak›m›m›z,
Ukrayna’da düzenlenen Victor
Bannikov Turnuvas›’nda
dördüncülü¤ü elde etti. ‹lk maç›nda
Rusya ile karﬂ›laﬂan ve 3-2 yenilen
U16 Tak›m›m›z›n gollerini Hasan
Karakaﬂ ve Hüsamettin Yener att›.
‹kinci maç›nda ‹talya’y› Hasan Karakaﬂ
ve Taylan Antalyal›’n›n golleriyle 2-0
yenen Genç Millî Tak›m›m›z, üçüncü
maç›nda da Polonya’y›
Taylan Antalyal› ve Burhan Y›ld›z’›n
golleriyle 2-1 ma¤lup etti. Son
maç›nda S›rbistan’a 1-0 yenilen U16
Tak›m›m›z, turnuvay› dördüncü s›rada
tamamlarken, ay-y›ld›zl›lar›n kaptan›
Taylan Antalyal› turnuvan›n en iyi orta
saha oyuncusu seçildi. ‹yi bir haz›rl›k
turnuvas› geçirdiklerini belirten
U16 Milli Tak›m› Teknik Direktörü
Abdullah Ercan, “Bu turnuvada
kadromuza 5-6 tane yeni oyuncu
dâhil ettik. Bu oyuncular›m›z›
gözlemledik. Bizim liglerimizin tatilde
olmas›, baz› rakiplerimizin liglerinin
5-6 haftad›r oynan›yor olmas›
nedeniyle fizik olarak yeterli seviyede
bulunmasak da oyun olarak çok iyi bir
turnuva geçirdik. Tak›m›m›z için iyi
bir haz›rl›k turnuvas› oldu” ifadelerini
kulland›.

oyunculardan oluﬂtu:
Okan Kocuk, Bat›can Aday, Mustafa
Sevim (Bursaspor), Melih Can Ya¤c›,
Tayfun Kahriman (Bucaspor),
Samet Orhan, Yunus Emre Genç
(Galatasaray A.ﬁ.), Emre Ayd›n,
Yüksel ﬁiﬂman (Trabzonspor A.ﬁ.),
Ümit Karaal (Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.), Ömür
Günayd›n (Fenerbahçe), Atabey
Çiçek (Gençlerbirli¤i), Emre Akda¤
(Konyaspor), Yi¤it Güler (Altay),
Ozan Can ﬁenol (Dardanelspor
A.ﬁ.), Ak›n Arslan (Ado Den Haag),
Özcan Akan (SC Sedan Ardennes),
Muhammed Çalhano¤lu
(SV Waldhof Mannheim).

Samsun Çarﬂamba FTEM ö¤rencileri,
“Tane Tane Kapaklar› Toplayal›m,
Ad›m Ad›m Engelleri Aﬂal›m” adl›
sosyal sorumluluk projesi kapsam›nda
25 bin mavi kapak toplayarak,
Engelliler Derne¤i’nin Çarﬂamba
ﬁubesi’ne teslim etti. Proje kapsam›nda
toplanan mavi kapaklar karﬂ›l›¤›nda
engelli vatandaﬂlara tekerlekli sandalye
verilecek. Samsun Çarﬂamba FTEM
ö¤rencilerinin, bu davran›ﬂlar›
engellilere destek konusunda güzel bir
örnek oluﬂturuyor.

Nevruz ﬁerif’in
kardeﬂi vefat etti
TFF HiF ‹stanbul Bölge
Yönetmeni ve eski milli
futbolcu Nevruz ﬁerif’in
kardeﬂi Orhan ﬁerif hayat›n›
kaybetti. Merhum Orhan
ﬁerif’in cenazesi ‹stanbul
Maltepe Merkez Camii’nde
k›l›nan cenaze namaz›n›n
ard›ndan topra¤a verildi.
Orhan ﬁerif’e Allah’tan
rahmet, Nevruz ﬁerif ve
ailesine baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Nermin Yayc›’n›n
anne ac›s›
TFF Antrenör-Yönetici Sa¤l›k
Ekipleri Özlük ‹ﬂleri
Müdürlü¤ü’nde ﬂef olarak
görev yapan Nermin Yayc›’n›n
annesi Belgüzar Özdemir vefat
etti. Özdemir’in cenazesi
Ankara’da Karﬂ›yaka Camii’nde
k›l›nan ö¤le namaz›ndan sonra
Karﬂ›yaka Mezarl›¤›’nda
topra¤a verildi. Merhume
Belgüzar Özdemir’e Allah’tan
rahmet, Nermin Yayc› ve
ailesine baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Aksaray’da
Özel Sporcular ﬁenli¤i
Türkiye Futbol Federasyonu
HERKESiçinFUTBOL birimi
taraf›ndan Aksaray’da Özel
Sporcular Futbol ﬁenli¤i düzenlendi.
Etkinli¤e yaklaﬂ›k 150 ö¤renci
kat›l›rken, bu etkinlikle özel
sporcular›n birbiriyle kaynaﬂmas› ve
sosyalleﬂmesi amaçland›.
ﬁenlik sonunda kat›lan sporculara
TFF Kayseri Bölge Müdürlü¤ü
taraf›ndan t-shirt, kat›l›m sertifikas›
ve teﬂekkür belgesi verildi.
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Profesyonel liglerde futbolcu uygunlu¤u
Bir futbolcunun profesyonel bir ligde oynayabilmesi için
mutlaka “profesyonel futbolcu” statüsünde olması gerekir.
Amatör statüdeki futbolcular profesyonel liglerde ve Türkiye
Kupası müsabakalarında oynamaz. Profesyonel futbolcu,
bir kulüple yazılı sözleşme yapmış olan ve kendisine futbol
faaliyetleri kapsamında yaptığı harcamalardan daha fazla
miktarda ödeme yapılan futbolcudur. Amatör bir futbolcu,
15 yaşını doldurmuş olması kaydıyla, profesyonel futbolcu
statüsünü kazanabilir.
ilindi¤i üzere Türkiye’de
Spor Toto Süper Lig, Bank
Asya 1. Lig, Spor Toto
2. Lig ve Spor Toto 3. Lig
olmak üzere dört profesyonel
lig bulunmaktad›r. Bu liglerin
yap›s›, müsabaka sistemi ve bu
liglerde oynayacak
futbolcular›n uygunlu¤u, 5894
Say›l› Türkiye Futbol
Federasyonu’nun Kuruluﬂ ve
Görevleri Hakk›nda Kanun ve
TFF Statüsü uyar›nca,
Türkiye’deki her türlü futbol
faaliyetini düzenlemekle görevli
ve münhas›ran yetkili olan TFF
taraf›ndan belirlenmekte ve
düzenlenmektedir. Bu liglerde
oynayacak futbolcular›n,
oynayaca¤› ligin “futbolcu
uygunlu¤u” kriterlerine uymas›
gerekmektedir.
Her bir ligin, TFF taraf›ndan
haz›rlanan, o ligin oluﬂumu ve
yap›s›n› düzenleyen kendine ait
bir statüsü bulunmaktad›r.
Bundan baﬂka her sezon
baﬂ›nda, o sezonla ilgili
futbolcu uygunlu¤u, transfer
dönemleri, yabanc› oyuncular›n
durumlar› gibi hususlar da TFF
taraf›ndan düzenlenerek ilân
edilmektedir. “2011-2012
Sezonu ‹lân Edilecek Hususlar”
da bu do¤rultuda haz›rlanarak
15.06.2011 tarihinde TFF’nin
resmi internet sitesinde ilân
edilmiﬂtir.
Her bir profesyonel lig için,
o ligde yer alacak futbolcular›n
uygunlu¤u konusundaki TFF
düzenlemelerini ele almadan
önce belirtmek gerekir ki, bir
futbolcunun profesyonel bir
ligde oynayabilmesi için
mutlaka “profesyonel futbolcu”
statüsünde olmas› gerekir.
Amatör statüdeki futbolcular
profesyonel liglerde ve Türkiye
Kupas› müsabakalar›nda
oynamaz.

B
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Bu do¤rultuda profesyonel
futbolcu, bir kulüple yaz›l›
sözleﬂme yapm›ﬂ olan ve
kendisine futbol faaliyetleri
kapsam›nda yapt›¤›
harcamalardan daha fazla
miktarda ödeme yap›lan
futbolcudur. Amatör bir
futbolcu, 15 yaﬂ›n› doldurmuﬂ
olmas› kayd›yla, Profesyonel
Futbolcular›n Statüsü ve
Transferleri Talimat›
hükümlerine uygun olarak
profesyonel futbolcu statüsünü
kazanabilir.
Profesyonel liglerdeki
futbolcular›n uygunlu¤u
konusundaki TFF
düzenlemelerine geçmeden
önce önemle belirtmek gerekir
ki, özellikle yaﬂ s›n›rlar›
aç›s›ndan futbolcular›n
uygunlu¤u her sezon öncesi
TFF taraf›ndan belirlenerek
ilân edildi¤inden, aﬂa¤›daki
aç›klamalar›n tamam›
2011-2012 sezonu için
geçerlidir.

Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig’de
oynayacak futbolcular için
kural olarak bir yaﬂ s›n›rlamas›
bulunmamaktad›r. Ancak Spor
Toto Süper Lig’e dâhil
kulüplerin resmi
müsabakalar›nda, müsabakan›n
oynanaca¤› tarihte kulübe
tescil tarihi üzerinden kesintili
veya kesintisiz en az iki y›l
süre geçmiﬂ, 01.01.1989 ve
daha sonra do¤muﬂ bir Türkiye
Cumhuriyeti Vatandaﬂ›
profesyonel futbolcuyu
18 kiﬂilik müsabaka isim
listesinde bulundurmalar›
zorunludur.
Ayr›ca Spor Toto Süper Lig
tak›mlar› 2011-2012
sezonunda 10 yabanc› uyruklu

futbolcuyla sözleﬂme
imzalayabilecektir. Ancak Spor
Toto Süper Lig tak›mlar›,
sahada müsabakaya devam
eden kadroda ayn› anda en
fazla 6 yabanc› uyruklu
futbolcu bulundurulmas›
koﬂulu ile 8 yabanc› uyruklu
futbolcuyu müsabaka isim
listesine yazabilecektir.

Bank Asya 1. Lig
Bank Asya 1. Lig tak›mlar›nda
oynayacak Türk vatandaﬂ›
futbolcular için bir yaﬂ
s›n›rlamas› bulunmamaktad›r.
Ancak Bank Asya 1. Lig
tak›mlar› en fazla 3 yabanc›
futbolcu ile sözleﬂme
imzalayabilir ve bu futbolcular›n
01.01.1988 ve daha sonra
do¤muﬂ olmalar› zorunludur.
Ayr›ca bu yabanc› futbolcularla
imzalanacak olan sözleﬂmelerin
bitiﬂ tarihinin en geç 31.05.2014
olarak belirlenebilmesi ﬂartt›r.
Bank Asya 1. Lig tak›mlar› için
bu 3 yabanc› futbolcuya
ilaveten, Azerbaycan,
Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve K›rg›zistan
ülkelerinin vatandaﬂ› olan en
fazla 2 futbolcu ile de sözleﬂme
imzalayabilme imkân›
tan›nm›ﬂt›r. Bu do¤rultuda Bank
Asya 1. Lig müsabakalar›nda,
18 kiﬂilik müsabaka isim
listesine 2 tanesi Azerbaycan,
Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve K›rg›zistan
vatandaﬂ› olmak ﬂart›yla en fazla
5 yabanc› uyruklu futbolcu
yaz›labilir ve oynat›labilir.
Son olarak belirtmek gerekir ki,
Spor Toto Süper Lig’den Bank
Asya 1. Lig’e düﬂen tak›mlarda
bulunan ve sözleﬂmeleri devam
eden yabanc› uyruklu
futbolcular, sözleﬂme süreleri
sonuna kadar kulüplerine ba¤l›
olarak kalabilir.

Spor Toto 2. Lig
Spor Toto 2. Lig tak›mlar›nda
oynayacak Türk vatandaﬂ›
futbolcular için bir yaﬂ s›n›rlamas›
bulunmamaktad›r. Ancak Spor
Toto 2. Lig’de yabanc› uyruklu
futbolcu oynat›lamaz.

Spor Toto 3. Lig
Spor Toto 3. Lig kulüpleri
ancak 01.01.1987 ve daha
sonra do¤muﬂ olan
futbolcularla sözleﬂme
imzalayabilir ve müsabakalarda
bu futbolcular› oynatabilir.
Yaﬂ› büyük futbolcular için bir
istisna getirilerek Spor Toto
3. Lig kulüplerinin 31.12.1986
ile 31.12.1981 tarihleri
aras›nda do¤muﬂ en fazla
6 futbolcu ile sözleﬂme
imzalamalar›na izin verilir.
Bu do¤rultuda geçmiﬂ
sezonlardan sözleﬂmesi devam
eden 31.12.1986 ile
31.12.1981 tarihleri aras›nda
do¤muﬂ olan futbolcular bu
kontenjan dâhilinde kabul
edilir. Kulüpler, müsabakalarda
söz konusu 6 futbolcunun
tamam›n› 18 kiﬂilik müsabaka
isim listesine yazabilir ancak
bu 6 futbolcudan en fazla 4
tanesini ayn› anda oynatabilir.
Spor Toto 3. Lig’de de yabanc›
uyruklu futbolcu oynat›lamaz.
Profesyonel liglerdeki
futbolcular›n uygunlu¤u
konusunda sonradan Türk
vatandaﬂl›¤›n› kazanan yabanc›
uyruklu futbolcular›n
durumundan da bahsetmek
yerinde olacakt›r. Bakanlar
Kurulu Karar› ile Türkiye
Cumhuriyeti vatandaﬂl›¤›na
geçen yabanc› uyruklu
futbolcular, vatandaﬂl›¤a kabul
için yapm›ﬂ olduklar› ilk
müracaat tarihinden itibaren,
ancak beﬂ y›l sonra Türk
futbolcu s›fat› ile
oynayabileceklerdir. Sezonun
bir yar›s›n›n içerisinde beﬂ
y›ll›k süresi dolan bu
düzenleme kapsam›ndaki
futbolcular, o yar›n›n baﬂ›ndaki
transfer ve tescil dönemi
baﬂ›ndan itibaren Türk
statüsünde say›l›r.
Bununla birlikte 5901 say›l› Türk
Vatandaﬂl›¤› Kanunu’nun 42.
maddesinin 1. f›kras› uyar›nca
Türk vatandaﬂl›¤›n› kazanan
futbolcular, Türk vatandaﬂl›¤›n›
kazanma tarihinden itibaren Türk
futbolcu s›fat› ile oynayabilir.

